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  ניהול סיכון נזילות
  

  מבוא

זוכה בעולם  , והואסיכון הנזילות עלתה חשיבות ניהולו הזהיר של בשנים האחרונות  (א)  .1

עלייה בתחרות על גיוס פיקדונות, שינוי בהעדפות המפקידים,  .לתשומת לב מרובה

מאזנית והשיפורים בתחום הטכנולוגי השפיעו על מבנה -הגידול בפעילות החוץ

המשבר . התאגידים הבנקאיים ועל אופן ניהול סיכון הנזילות שלהם המקורות של

 התפתחות רבה חלה  בעקבותיו, ווהפיננסי הגלובלי הדגיש ביתר שאת מגמה ז

והן האיכותי היבט ההעוסקת בניהול סיכון הנזילות הן מהבינלאומית ברגולציה 

  . היבט הכמותיהמ

יו לה השלכות על כלל המערכת בעיית נזילות בתאגיד בנקאי בודד יכול שיה  (ב)

. מסיבה זו, ניתוח של צרכי נזילות אינו יכול להיות מוגבל , ולהיפךהבנקאית

כיצד צרכי הנזילות יכולים להתפתח  בחוןלתאגיד הבנקאי הבודד אלא עליו ל

  בתרחישים שונים לרבות אלה בהם מצוקת הנזילות רחבה מזו של הבנק עצמו.

במטבעות שבהם וזילות בשקלים, במט"ח ככלל ההוראה מתייחסת למצב הנ  (ג)

  .שמעותיתלתאגיד הבנקאי פעילות מ

הדורשים פיתוח  ,הוראה זו קובעת עקרונות לניהול, שליטה ובקרה על הנזילות  (ד)

דיווחים,  , מידע,תשתיות לניהול הנזילות ובין השאר קביעת מדיניות, תשתית

  בקרה ועוד.

  תחולה

-חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א, כהגדרתו ביד בנקאיהוראה זו תחול על תאג  (א)  .2

   ., למעט חברת שירותים משותפת1981

שהוא חברת כרטיסי אשראי, בשינויים  עזרתחול ההוראה על תאגיד  ,כמו כן  (ב)           

  פעילותו.ואופן המתחייבים, הנובעים מסוג 

 

  הגדרות 

ים ולעמוד בפירעון היכולת של הבנק לממן גידול בנכס    - "נזילות"  . א2
  .מבלי להיקלע להפסדים חריגים ןהתחייבויות במועד פירעונ

  
הנובע מאי יכולתו  בותוייצהסיכון לרווחי התאגיד הבנקאי ול    - "סיכון נזילות"  

  לספק את צרכי נזילותו.
    

או ניתנים הניתנים להמרה למזומנים לא משעובדים, נכסים     - "נכסים נזילים"  
ובקלות גם בעתות לחץ, ללא אובדן ערך או  במהירותלפירעון 

כאשר ההנהלה צופה צורך  ור נמוך,עם אובדן ערך בשיע
עד  ןלפירעופיקדונות באוצר  מזומן, כגון: בנזילות נוספת,

פיקדונות בבנק ישראל שלא כנגד חובת הנזילות לפירעון  חודש,
ואגרות חוב  ,פיקדונות בבנקים לפירעון עד חודש עד חודש,
  ות סחירות. ממשלתי



         )09/14] (4: ניהול בנקאי תקין [המפקח על הבנקים
342-2 עמ'        ניהול סיכון נזילות 
  

 

לעניין זה, היתרה הלא מנוצלת של נכסים המשועבדים לבנק   
    ישראל, יכולה להיחשב כנכס נזיל. 

לאחר הפעלת מקדמי בטחון הולמים  יתרת הנכסים הנזילים      -"כרית נזילות"
  כפוף לתנאים הבאים:ב, בנסיבות העניין

לפירעון מעל חודש, יכללו של ממשלת ישראל אג"ח סחירות  )1(
  בכפוף לתנאים הבאים:בכרית הנזילות 

מהמחזור החודשי הממוצע בבורסה  25%עד סכום של   )א(
בשלושת החודשים האחרונים, אין חובה להפעיל מקדם 

 בטחון. 
מהמחזור החודשי הממוצע בבורסה  25%מעל סכום של   )ב(

להפעיל מקדמי בטחון יש בשלושת החודשים האחרונים, 
 בלבדו שוק הצפוי, אובדן שווי ה הערכה של אשר ישקפו 

 של הכיסוחשיעורי מ יפחתלא של מקדמים אלו שיעורם ש
 איגרות חוב ממשלתיותו עבור מק"מבנק ישראל 

  . המשמשים כבטחון לאשראי
יחושב עבור כל לעניין זה, המחזור החודשי הממוצע בבורסה   

שיעור החזקות התאגיד  .בנפרד סוג אגרת חוב ממשלתית
שי הממוצע ייוחס לכל סדרת הבנקאי ביחס למחזור החוד

   .אגרת חוב אגרת חוב לפי משקלה היחסי באותו סוג

אג"ח סחירות של ממשלות אחרות לפירעון מעל חודש,  )2(
 יכללו בכרית הנזילות בכפוף לתנאים הבאים:

על פי הוראת  0%מקבלות משקל סיכון אגרות חוב ה  )א(
, אין חובה להפעיל מקדם 203ניהול בנקאי תקין מס' 

 בטחון.
עשויות להיכלל רק עם מקדמי גרות חוב אחרות, א  )ב(

  בטחון הולמים. 

  
 התחייבויותהפער בין תזרים הפירעון של הנכסים לבין זה של    -"פער הנזילות"

  בכל תקופת זמן.

  
  

    מדיניות 

לניהול הנזילות (להלן "מסמך  מדיניות כוללת שתעוגן בכתוביםתאגיד בנקאי יקבע   (א)  .3

  חות:שתכלול לפ המדיניות")

  ;נהלים המגדירים את מדרג האחריות הניהולית והסמכויות  )1(    

השונים של ניהול הנזילות, כגון: הרכב  ויעדים כמותיים המתייחסים להיבטי    )2(  

ים, הנזילות ויכולת יהנכסים וההתחייבויות, השימוש במכשירים פיננס

אחרים יש להתחשב בהשלכות אפשריות של סיכונים  ,כןכמו  .מימוש נכסים

  ;ייםתפעולסיכונים שוק וסיכוני לרבות סיכוני אשראי,  על הנזילות,

, )ב(8 פים, כמפורט בסעיהמשמשים לאמידת מצב הנזילות ויעדיםמגבלות   )3(  

  ;לחישובםבסיס וההנחות המשמשות  להלן 18-ו 17, 10

  והמגבלות שנקבעו. בחריגות מהמדיניות מערך הטיפול    )4(    
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יעדכן את מסמך המדיניות בהתאם להתפתחויות במשק ובתאגיד התאגיד הבנקאי   (ב)  

  הבנקאי.

  

  מערכת מידע

 מצבמדידה, בקרה ודיווח על לשליטה, מערכת מידע מתאימה  יקייםתאגיד בנקאי   .4

  שתאופיין כדלקמן: ,נזילותה

  ובכל אחד מהמטבעות  תאפשר לו את היכולת לחשב את מצב הנזילות הכולל  (א)

ל בסיס יומי עבור נכסים , עיתשמעותקאי פעילות משבהם לתאגיד הבנ

, יותרוהתחייבויות שמועד פירעונם בתוך מספר ימים, ולפרקי זמן מאוחרים 

  ;ובהתחשב בהתחייבויות חוץ מאזניות

תריע על מגמות תכלול מידע בנוגע למצב הנזילות ביחס למגבלות שנקבעו, ות  (ב)

 ;בהתפתחות הנזילות

  למבנה ההתחייבויות בכלל ולמפקידים הגדולים בפרט.מידע בנוגע תכלול   (ג)  

  
  

  דירקטוריון

תאגיד בנקאי ידון ויחליט בעניינים הבאים וכן ינקוט בפעולות המפורטות  דירקטוריון  . 5

  להלן:

 ;אשר את מסמך המדיניותי  (א)  

  ;בקרה על סיכון הנזילותלשליטה ויעילים וודא כי בידי ההנהלה כלים י  (ב)  

תאגיד ווחים תקופתיים, לפחות אחת לרבעון, על מצב הנזילות של הקבל דיי  (ג)  

 22כאמור בסעיף  סיכונים, במסגרת מסמך הוהמגמות בהתפתחות הנזילות איבנקה

. במקרים של חשיפה (ניהול סיכונים) 310להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 

  .דיווח מיידי -, ובמקרים מיוחדים דיווחים תכופים יותר יקבלמהותית 


הסיכוניםניהול יחידת 

הוראת ניהול (ב) ל10הסיכונים תפעל בנושא סיכון הנזילות כמפורט בסעיף  ניהוליחידת  .6

 ).שוק וריבית (ניהול סיכוני 339בנקאי תקין מספר 

 
  

    ביקורת פנימית

הוראת ניהול בנקאי ל 21הביקורת הפנימית תפעל בנושא סיכון הנזילות כמפורט בסעיף   .7

 ).פונקציית ביקורת פנימית( 307תקין מספר 
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  קבוצה בנקאית

  :פיננסיים אחריםשולט בתאגידים בנקאיים והבתאגיד בנקאי   .8

בנקאי ידון במדיניות ניהול נזילות הקבוצה הבנקאית התאגיד הדירקטוריון   )א(

ויבחן קיומה של מערכת מידע  ,ערכות הקבוצה למשבר נזילותילרבות ה ,בכללותה

  נאותה. 

בתרחישים של ת ויעדים לרמת הנזילות שיש להחזיק על בסיס מאוחד, מגבלו יקבעו  )ב(

בקביעת המגבלות והיעדים, התאגיד הבנקאי יביא  .לחץמצב עסקים רגיל ומצבי 

בחשבון מגבלות תפעוליות, משפטיות ורגולטוריות לגבי העברת נזילות בתוך 

 הקבוצה הבנקאית. 

ה הבנקאית החשופה לסיכון ישות בקבוצבכל וודא כי הנהלת התאגיד הבנקאי ת  )ג(

קיימים מנגנונים עצמאיים נאותים למדידה שוטפת  ,סניף בחו"לנזילות, לרבות 

 ולבקרה אחר מצב הנזילות. 

תקינות התהליך הכולל של ניהול גם יוודא  בנקאיהתאגיד ההמבקר הפנימי של   )ד(

 הנזילות בקבוצה הבנקאית כמכלול.

שיכלול, בין מצב הנזילות במאוחד, אחר  הקיים מנגנון למדידה שוטפת ולבקרתי  )ה(

תדירות הניטור והבקרה תקבע על ידי  להלן. 9בסעיף השאר, את הרכיבים המנויים 

התאגיד, בהתאם לאופן התאגדות הקבוצה ולמאפייני פעילותה, ובלבד שלא תפחת 

מאחת לחודש במצב עסקים רגיל. המנגנון למדידה ולבקרה יעוגן במדיניות ניהול 

 ה הבנקאית בכללותה.נזילות הקבוצ

  

  ניהול, מדידה ובקרה של מצב הנזילות

לא  מנגנון למדידה שוטפת ולבקרה אחר מצב הנזילות על בסיס יקיים איבנקתאגיד   .9

, את הרכיבים המפורטים להלן. המעקב השאריכלול בין כולל סניפים בחו"ל, ש ,מאוחד

מצב הנזילות ולילות הכולל אחר מצב הנזילות יהיה, בהתאם לעניין, בהתייחס למצב הנז

  .בנפרד מט"חבשקלים וב

ל וע על בסיס יומי המזערייחס הנזילות תתבצע ע"י חישוב ש ,אמידת מצב הנזילות  )א(

, יבחן התאגיד תקופה מדי .להלן 17 בסעיףשימוש בכלים ובמדדים המפורטים  ידי

  ;הנזילותאמידת מצב לצורך  בהן השתמשההנחות  הבנקאי את

קיים דיון תקופתי בנוגע למקורות המימון תהנהלת תאגיד בנקאי  - ניהול המקורות  )ב(

במטרה קבל החלטות בנוגע להרכב, מאפיינים ופיזור המקורות, תוצרכי הגיוס, ו

בין השאר יש להתחשב בקושי של התאגיד הבנקאי בגיוס ההתחייבויות.  לפזר את

תחות ההכנסות בדירוגו, התפביחס השוק אליו, שינויים מקורות המושפע משינויים 

 ;בזהצא וכיו והרווחיות
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לטיפול במשבר נזילות, אשר חירום תוכנית  קביעת - היערכות למשבר נזילות  )ג(

ולהגדרת שלבים  נזילות לחצימערכת אינדיקאטורים לזיהוי מוקדם של תכלול 

 מקורותהגדרת תהליך ההתמודדות עם המשבר, , שונים בהתפתחות משבר נזילות

 .והצוות הניהולי אשר יהיה האחראי לטיפול במשבר נזילות, פער הנזילות לכיסוי

  

יומית ואת סיכוני הנזילות -ת הנזילות התוךיינהל באופן פעיל את פוזיציתאגיד בנקאי   א.  9 

הסליקה בהתחייבויות לעמוד בהתחייבויות התשלום ושיוכל שלו על מנת התוך יומיים 

בנקאי ינהל באופן פעיל את התאגיד ל זה, הבכל ן.קיצוכן במצבי בתנאים רגילים ובמועדן, 

פוזיציות הביטחונות שלו, תוך שהוא מבדיל בין נכסים משועבדים ובין אלה שאינם 

  .משועבדים

  

  י מזעריחס נזילות 

הגדרות בהתאם למחושב בכל עת,  1-שווה או גדול מ ימזער יחס נזילותחזיק תאגיד בנקאי י .10

 הלן. ל 15עד  11פים הנחות המפורטות בסעילו

 יחס בין הרכיבים הבאים: והינ מזערייחס נזילות  .11

  ., כהגדרתה בהוראה זוכרית נזילות  )א(

תשלומים חזויים (לרבות פירעונות, משיכות ושימושים) בתקופה של חודש קדימה   )ב(

 "תזרים יוצא חזוי נטו").  -בניכוי תקבולים חזויים בתקופה של חודש קדימה (להלן

כרית אפיין בנפרד את כל אחד משלושת הרכיבים של היחס האמור: יגדיר ויתאגיד בנקאי  .12

יחושב חזוי נטו הובלבד שהתזרים היוצא , תשלומים חזויים ותקבולים חזוייםהנזילות, 

התייחס לכל התנועות בהתחייבויות, בנכסים ובפעילות החוץ מאזנית שצפויות להשפיע על ב

 מסגרת התשלומים החזויים:יבחנו ב ,בפרטתזרים המזומנים בתקופה הנבחנת. 

פירעונות (כולל משיכות) חזויים של מקורות המימון בתקופה הנבחנת, תוך הבחנה   )א(

בין מאפייניהם השונים, לדוגמה, הבחנה לפי סוג הלקוח: לקוחות קמעונאיים, 

עסקים קטנים, תאגידים גדולים לא פיננסיים, גופים פיננסיים, מדינות, בנקים 

  לפי סוג הקשרים עם הלקוח; וכדומה. מרכזיים ועוד; הבחנה 

שימושים חזויים בתקופה הנבחנת, בהתאם למאפיינים שלהם, לדוגמה, צרכי מימון   )ב(

בגין פעילות בנגזרים, מסגרות אשראי לא מנוצלות, קווי נזילות, מחויבויות אחרות 

 להעמדת אשראי בתקופה הנבחנת ועוד. 
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 מזעריהנחות לחישוב יחס נזילות  .13

רחישי בת קדימהחושב לתקופה של חודש ימים יהחזוי נטו מנים היוצא תזרים המזו  )א(

 . לחץ

שלושה סוגים של תרחישים: תרחיש לחץ מערכתי, תרחיש לחץ  ישקפולחץ התרחישי   )ב(

 ספציפי לתאגיד ושילוב של שניהם.   

 תאגיד בנקאי נדרש להגדיר את תרחישי הלחץ כך שלכל הפחות:  )ג(

  ללחץ.  ןנתו היהי 12סעיף ב אמורככל אחד משלושת הרכיבים של היחס  .1

 ).plausibleתרחישי הלחץ יהיו קיצוניים, אך מתקבלים על הדעת ( .2

התרחישים יהיו עקביים עם תרחישי קיצון אחרים שמפעיל התאגיד הבנקאי על  .3

 מנת להבטיח עקביות בניהול הסיכונים.

 גדול מאפס בכל תרחישי הלחץ.יהיה  התזרים היוצא החזוי נטו  )ד(

על כאמור לעיל, , לתקופה של חודש ימיםעל אף שיחס נזילות מזערי מחושב יודגש כי   )ה(

כרית הנזילות שהוא מחזיק גדולה מספיק על מנת לעמוד התאגיד הבנקאי לוודא כי 

כפי בצרכי הנזילות (תזרים יוצא חזוי נטו) גם במהלך החודש וזאת בתרחישים שונים, 

 וגדרו על ידו. יש

 זערימהבסיס לחישוב יחס נזילות  .14

 בסיס לא מאוחד, כולל סניפים בחו"ל.  חושב עלי מזעריה יחס הנזילות   )א(

התאגיד הבנקאי יביא בחשבון, בין השאר, צרכי נזילות  המזערי יחס הנזילות בחישוב   )ב(

מתמיכות ובקבוצה הנובעים מהתחייבויות (חוזיות) לאספקת נזילות לחברות בנות 

 הצורך.  נזילות אחרות שהוא עשוי להעמיד להן, במקרה

מחזיק באופן עצמאי אמצעים נזילים הולמים בהתאם לדרישות בחו"ל סניף כאשר   )ג(

 זהלהחריג סניף לפנות בכתב למפקח בבקשה תאגיד רשאי ה ,הרגולטור במדינת מושבו

  מחישוב יחס הנזילות המזערי.

  לפי מטבע מזערייחס נזילות  .15

 . בנפרד ,מט"חבוכן  הבנקאיהפעילות של התאגיד  ליחושב על פני כל מזערייחס נזילות   )א(

ובפרט בין שקלים לבין  היכולת להחליף בין מטבעותשבמצבי קיצון יש להביא בחשבון   )ב(

עלולים  בשערי החליפיןמשמעותיים כי שינויים היפגע באופן משמעותי ועלולה ל מט"ח,

 . היקף כרית הנזילותלהשפיע על 

בין להחליף עתידית יכולת הסתמכות על בחישוב יחס נזילות מזערי במט"ח לא תותר   )ג(

 .שקלים לבין מט"ח

שלמדינה קיימת מט"ח לממשלת ישראל בחשיפות בחישוב יחס נזילות מזערי במט"ח,   )ד(

 חשיפות במט"ח לבנק ואפשרות לסלק אותן בשקלים אם היא מתקשה לגייס מט"ח 

או על פי הודעה חד עם התאגיד הבנקאי , על פי הסכם , כאשר בנק ישראל רשאיישראל

במועד  לגייס מט"ח שיתקשהלסלק אותן בשקלים במקרה  דית של התאגיד הבנקאי, צד

  .מכרית הנזילות בתרחיש מערכתי ובתרחיש משולב 20%על במצטבר , לא יעלו פירעונן
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  המימון היציביחס 

, שהינם מקורות ב אחר היחס בין סך מקורות המימון היציבים שלוקענהל מתאגיד בנקאי י .16

לעמוד לרשות התאגיד בטווח הזמן של שנה בהסתברות גבוהה פויים מימון קיימים, הצ

, שהינם שימושים קיימים, שהתאגיד צפוי לבין סך השימושים הארוכים שלו אחת (ומעלה)

 ."יחס המימון היציב") -ממנם בטווח הזמן של שנה אחת (ומעלה) (להלןללהמשיך להידרש 

יציבים" ול"שימושים ארוכים", ון מימתאגיד בנקאי יקבע הגדרות הולמות ל"מקורות   )א(

המימון יחס ל , ויעדלחץ יומצבהנחות לחישובם בתרחישים של מצב עסקים רגיל 

 היציב שיביא בחשבון את פרופיל הפעילות של התאגיד הבנקאי וצרכי הנזילות שלו. 

 גם אחר יחס המימון היציב המביא בחשבון את התוכניות ינהל מעקבבנקאי תאגיד   )ב(

באופק זמן של שנה קדימה, על מנת לבחון כיצד ישפיעו תוכניותיו  והעסקיות של

 העסקיות על פרופיל הנזילות שלו. 

  

  נזילותהאחר מצב למעקב כלים ומדדים 

אחר מצב הנזילות ולא יסתמך על כלי או  למעקב יד בנקאי יפעיל מגוון כלים ומדדים אגת .17

  מדד יחיד. בין היתר, יופעלו הכלים והמדדים הבאים: 

  ;חינת יחסי נזילות במצב עסקים רגילב  )א(

, בהינתן מזערי, המחושבים באופן דומה לחישוב יחס נזילות נזילות ייחסבחינת   )ב(

, לרבות תרחיש לחץ המתמשך על פני אופק ועל פני אופקי זמן שונים תרחישי לחץ שונים

במיוחד בפרק זמן קצר זמן ארוך מחודש ימים ותרחיש המשקף רמת לחץ גבוהה 

 ימים;מחודש 

הנדרש לפי  מזעריבחינת תרחישי לחץ חמורים שמביאים לידי ירידה מיחס הנזילות ה  )ג(

  ;(מבחני לחץ הפוכים) 10סעיף 

חודשים, עד  3עד  עד חודש, שבוע, יום, עד -לפי תקופות לפירעון בחינת פערי הנזילות   )ד(

הנחות התנהגותיות  עליים וזומועדי פירעון ח בהתבסס על -עד שנה וחצי שנה 

 בתרחישים שונים; 

בחינת תמהיל וריכוזיות מקורות המימון: לפי צד נגדי (לרבות בהתחשב במידת   )ה(

שבהם לתאגיד הבנקאי לפי מטבעות ו "רגישות" הצד הנגדי), לפי מוצרים/מכשירים

כגון, בתקופה  , ולרבות בחינת תמהיל וריכוזיות ברצועות זמן שונות,יתשמעותפעילות מ

  חודשים; 12ומעל  חודשים 12עד  6, חודשים 6עד  3דשים, חו 3של חודש, חודש עד 

הלא משועבדים שעשויים לשמש נכסים וניתוח היקף, תמהיל ומאפייני מצבת המעקב   )ו(

  כמקורות לנזילות בעת הצורך; 

 , ביןתיתשמעופעילות מתאגיד הבנקאי לבהם שזרים בחינת הנזילות הנדרשת במטבעות   )ז(

 ;מזערים באופן דומה לחישוב יחס נזילות היתר, לפי יחסי נזילות המחושבי

במצב  שלילייםשינויים למעקב אחר אינדיקאטורים לזיהוי מוקדם של סימנים   )ח(

  , המבוססים על נתוני השוק, נתוני הסקטור הפיננסי ונתוני התאגיד עצמו. הנזילות
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 אותם והמדדים המרכזייםכל אחד מהכלים תאגיד בנקאי יקבע מגבלות ו/או יעדים לגבי  .18

 באופן שוטף. אותם פעיל ויבחן מהוא 

  

  קריטריונים בקביעת המגבלות על הנזילות

  בקביעת המגבלות על הנזילות, תאגיד בנקאי יביא בחשבון לפחות את הקריטריונים הבאים: .19

  ;ודירוגו איבנקתאגיד המוניטין ה  (א)  

  ;מחיריםרו, גודל השוק ותנודתיות השיעור הישענות על התיק הסחיר ומידת פיזו  (ב)  

  ;מערך הדיווחים הניהולייםאיכות ו כוח האדם המנהל סיכון זהאיכות   (ג)  

  ;של משקי ביתפיזור הפיקדונות ושיעור הפיקדונות   (ד)  

  ;זמינות של קווי אשראי לא מנוצליםההוודאות ומידת   (ה)  

  ;)הוצאות תפעול וכד'השפעת תזרימים שאינם נלקחים בחישוב הנזילות (  (ו)  

רת האם לספק נזילות במידת של חבוכושרה הנכונות (שתעוגן במסמך מחייב)  מידת  (ז)  

  .הצורך

  

  סטנדרטימזערי יחס נזילות 

להחזיק יחס נזילות , רשאי שלא תאגיד בנקאי שקיבל אישור מראש ובכתב של המפקח .20

בסכום שלא  , כהגדרתה בהוראה זו,כרית נזילות  שיחזיק , ובלבד10מזערי כנדרש בסעיף 

 סך ההתחייבויות לתקופת פירעון עד חודש.יפחת מ

לעניין זה, כרית הנזילות עשויה לכלול גם תקבולים צפויים מפירעונות עד חודש של 

(תבליט שני)  231סעיף ב ות במשכון דירת מגורים"הלווא"הלוואות לדיור (כהגדרת 

בנושא "גישת הדירוגים הפנימיים לסיכון  204בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר 

  .יום, כהגדרתו בהוראות הדיווח לציבור 90-שלא נמצאות בפיגור של למעלה מ) אשראי"

  

  בנק חוץ

 שינויים המפורטים להלן:ב, )"סניף זר" -(להלן בנק חוץסניף של תחול כלשונה על זו הוראה  .21

 יחול על ההנהלה במקום על הדירקטוריון. 5סעיף   )א(

בהוראת  3א אחר דרישות נספח אשר ממל סניף זרלא יחולו על  16עד  10סעיפים   )ב(

 .יחס כיסוי הנזילות)( 221ניהול בנקאי תקין 

מיליארדי ש"ח,  15סניף זר אשר היקף הנכסים הממוצע השנתי שלו אינו עולה על   )ג(

המשתייך לקבוצה בנקאית שבה סיכון הנזילות של הקבוצה, לרבות הסניף 

ך על בנק האם בקיום בישראל, מנוהל באופן ריכוזי על ידי בנק האם, רשאי להסתמ

  חלק מהדרישות האיכותיות שבהוראה זו בהתקיים התנאים הבאים:  
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הועברה הודעה בכתב למפקח על הבנקים על בחירת הסניף הזר לפעול  )1(

 במסלול זה, תוך נימוק הבחירה וחלוקת העבודה בינו לבין בנק האם.

תקין הוראת ניהול בנקאי ב 3למכתב הנוחות שנתן בנק האם על פי נספח  )2(

וסף התחייבות של בנק האם לכסות את ו(יחס כיסוי הנזילות) תת 221

הסניף בישראל בכל היבטי ניהול הנזילות, לרבות ניטור ובקרה ומערכות 

דיווח; וכן ליידע את המפקח בדבר בעיות הקשורות לנושא הנזילות 

 בסניף. הודעה כאמור יכולה להינתן גם באמצעות הסניף.

₪, מיליארדי  15סניף זר הפועל לפי סעיף קטן (ג) יעלה על היקף הנכסים של אם   )ד(

המפקח ישקול לצמצם או לבטל את האפשרות להסתמך על בנק האם בקיום חלק 

 מהדרישות האיכותיות בהוראה זו.

הסבור כי סעיפים מסוימים בהוראה זו אינם ישימים  סניף זרבמקרים חריגים,   )ה(

 תחולתם ו/או דרך יישומם לגביו. לגביו, רשאי לפנות למפקח על מנת לתאם את

  

  דיווח לפיקוח על הבנקים

על חריגה מהותית מהמגבלות או כאשר  על הבנקיםלפיקוח מיידית  תאגיד בנקאי ידווח .22

  אחרת. מהותית מתעוררת בעיית נזילות

*   *   *  
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