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  : מסגרת עבודה זו תיוש� על בסיס מאוחד על ידי   .20

  ; למעט בנק חו- וחברת שירותי� משותפת, תאגיד בנקאי .1

  ;תאגיד עזר שהוא חברת כרטיסי אשראי .2

, 1981 –א "התשמ, )רישוי(לחוק הבנקאות ) 1)(ב(�11 ו) ב3(�ו) א3)(א(11תאגיד כמפורט בסעיפי�  .3

 :אלא א� מתקיי� אחד התנאי� הבאי�, אל ונשלט על ידי תאגיד בנקאישהואגד בישר

 אינ� עולי� מסגרת עבודה זונכסי הסיכו� המשוקללי� של התאגיד המחושבי� בהתא� להוראות     .א

 ).ח" ש מיליוני50הא� או  מבסיס ההו� של חברת 1%הגבוה מבי�  על

 :התאגיד הבנקאי השולט בו מקיי� את כל התנאי� הבאי�    .ב

 ;ת� לו שיפוי לכל התחייבויותיונ .1

 ;כולל אותו בתהליכי ניהול הסיכוני� ובתהליכי הבקרה הפנימיי� .2

לביצוע  או מקורותלהעברה מיידית של לרבות מכשול משפטי , כלשהוולא חזוי מכשול אי�  .3

 .י התאגיד הבנקאי השולט"של התאגיד עהחזר התחייבויות 

  . לעיל20תאגיד אחר שנכלל בדרישות סעי/  לרבות –תאגיד בנקאי , לעניי� הוראה זו  

  . 4בטל  .21

  . 5בטל  .22

חיוני להבטיח , מכיוו� שאחד מהיעדי� המרכזיי� של פיקוח הוא ההגנה על מפקידי�,  מכ�יתרה  .23

בהתא� .  למפקידי� אלה)readily available(זמי� בנקל שההו� המוכר לצור� מדידת הלימות ההו� יהיה 

  ).stand-alone basis(חו� שכל תאגיד בנקאי מחזיק הו� הול� על בסיס נפרד המפקח צרי� לב, לכ�

  10  9  8 7  6 בטלי�39 עד 24סעיפי� 

                                                 
 . בטל  4
  .בטל   5

   .בטל    6
 .בטל   7
 .בטל   8
 .בטל   9
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   דרישות להו� מזערי–הנדב� הראשו� : 2חלק 

I.  חישוב דרישות להו� מזערי  

סיכו� שוק וסיכו� , החלק השני מציג את חישוב ס� הדרישות להו� מזערי עבור סיכו� אשראי  .40

יחס ההו� הכולל . יחס ההו� מחושב תו� שימוש בהגדרה של הו� פיקוחי ונכסי� משוקללי� לסיכו�. תפעולי

 . 2 בגי� נדב� 1% ו 1 בגי� נדב� 8%: לא יהיה נמו� מ

  הו� פיקוחי  . א

  .א1 ובנספח (xviii)49 עד  (i)49ההגדרה מפורטת בסעיפי�   .41

    . בטלי�43 עד 42סעיפי� 

  � בסיכו�נכסי� משוקללי  . ב

  ס� הנכסי� המשוקללי� בסיכו� נקבע על ידי הכפלת דרישות ההו� לסיכו� שוק וסיכו� תפעולי   .44

  .11  והוספת התוצאה לס� הנכסי� המשוקללי� בסיכו� עבור סיכו� אשראי�12.5 ב

  הוראות מעבר  . ג

 .12 בטלי�49 עד 45סעיפי� 

Iרכיבי ההו�  . א                     

 1הו� רובד   . א

(i)49.  רכיב . ורזרבות שנית� לה� גילוי13יב המרכזי של ההו� עליו יש לשי� דגש הוא הו� המניותהרכ 

הוא גלוי במלואו בדוחות ; מרכזי זה בהו� הוא הרכיב היחידי המשות/ למערכות בנקאיות בכל המדינות

פעה יש לו הש, בנוס/. המתפרסמי� ומהווה את הבסיס שעליו נעשות רוב הערכות השוק על הלימות ההו�

דגש זה על הו� מניות .  כמו ג� על יכולתו של תאגיד בנקאי להתחרות(profit margins)מכרעת על מרווחי� 

                                                 
 לעקוב אחר דרישות ההו� במהל� תקופת �משית רשות הפיקוח בכל מדינה. 1.06הוא למקד� התקנו� כיו� הטוב ביותר  האומד�      11

  .נסיו� שירכש במדינות השונות ביישו� מסגרת זו ההוועדה תעקוב אחר, בנוס�.  זו עבודההיישו� של מסגרת

 .       בוטל 12
  .מונפק ונפרע במלואורגילות הו� מניות       13
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ועל הרזרבות שנית� לה� גילוי מבטא את החשיבות שמייחסת הוועדה להבטחת רמה ואיכות נאותה של כלל 

 .(major banks) האמצעי� ההוניי� שבידי תאגידי� בנקאיי� עיקריי�

(ii)49.   בטל .  

(iii)49.  מבסיס ההו� של תאגיד בנקאי 50%בדר� אשר תחייב שלפחות , ההו� יוגדר בשלושה רבדי� 

רכיבי� . 1 מהו� רובד �100% יוגבלו ל) 3 והו� רובד 2הו� רובד (רכיבי ההו� האחרי� . 1יורכב מהו� רובד 

  .א1אלה והתנאי� המיוחדי� הקשורי� להכללת� בבסיס ההו� מפורטי� בנספח 

  2הו� רובד   .ב

 (undisclosed reserves)רזרבות שלא נית� לה� גילוי   .1

(iv)49.  בטל .  

 רזרבות משערו�  .2

(v)49.  בטל .  

(vi)49.  ע במאז� לפי עלות� ההיסטורית ברכיבי "נית� להכליל רזרבות שערו� הנובעות מהחזקות של ני

בהינת� , )basis going concern(עסק חי משו� שה� יכולות לשמש לספיגת הפסדי� על בסיס , המשניההו� 

שה� כפופות לניכיו� משמעותי על מנת לשק/ חששות ה� לגבי תנודתיות שוק וה� לגבי חיוב המס העשוי 

 על ההפרש בי� הער� בספרי� של 55%יחול שיעור ניכיו� של , לאור שיקולי� אלה. להיווצר בעת מימוש

  .העלות ההיסטורית לבי� ער� השוק

  רזרבות כלליות להפסדי אשראי/ ת כלליות הפרשו  .3

  . בטלי�49(ix)עד  49(vii)סעיפי� 

(x)49.    /בהוראת ניהול בנקאי תקי� 6נית� לכלול בהו� המשני העליו� את ההפרשה הכללית כאמור בסעי 

  ".הפרשה נוספת לחובות מסופקי� "– 315 ' מס

 (Hybrid debt capital instruments) מורכבי�  � הומכשירי   .4

(xi)49.   בקטגוריה זו נכללי� מספר מכשירי הו� המשלבי� מאפייני הו� מסוימי� ומאפייני חוב

כאשר למכשירי� אלה . לכל אחד מה� יש מאפייני� מיוחדי� העשויי� להשפיע על איכותו כהו�. מסוימי�

ה� , ל לפירוקבמיוחד כאשר ביכולת� לתמו� באופ� שוט/ בהפסדי� מבלי להובי, מאפייני� הדומי� להו�
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קריטריוני הכשירות להכללת מכשירי� פיננסיי� ). 1ולעיתי� א/ בהו� רובד  (2יוכלו להיכלל בהו� רובד 

  .א1אלה מפורטי� בנספח 

  )Subordinated term debt( לזמ� קצוב כתבי התחייבות נדחי�  . 5

(xii)49.   כתבי התחייבות נדחי� לזמ� קצוב)subordinated term debt(מחסרונות משמעותיי�  סובלי �

חסרונות אלו מצדיקי� . למעט בפירוק, כרכיבי הו� לאור מועד פירעונ� הקבוע ואי יכולת� לספוג הפסדי�

כתבי התחייבות , לפיכ�. הגבלה נוספת של סכו� כתבי חוב שכאלה שיהיה כשיר להכללה בבסיס ההו�

, 2 רשאי� להיכלל ברכיבי הו� רובד , מינימלית מקורית העולה על חמש שני��נדחי� ע� תקופת פירעו

  .א1על פי הקריטריוני� המפורטי� בנספח , 1ובמקרי� מסוימי� א/ בהו� רובד 

    

  )3רובד (כתבי התחייבות נדחי� לזמ� קצר כנגד סיכו� שוק   . ג

(xiii)49.   המורכב מכתבי התחייבות , ")3רובד ("תאגידי� בנקאיי� רשאי� ליצור רובד הו� שלישוני

, הו� זה נועד לעמידה בדרישות ההו� כנגד סיכוני שוק.  להל�(xiv)49לזמ� קצר כהגדרת� בסעי/ נדחי� 

  :וכפו/ לתנאי� הבאי�

 עד 709 א� ורק כנגד סיכוני שוק כמוגדר בסעיפי� 3תאגידי� בנקאיי� יורשו להשתמש בהו� רובד  •

718(Lxix).סיכו� של צד נגדי במונחי שכל דרישת הו� הנוצרת ביחס לסיכו� אשראי ו,  משמעות הדבר

 ה� בתיק למסחר וה� SFTsו OTCsלרבות סיכו� אשראי של צד נגדי ביחס למכשירי , מסגרת עבודה זו

 (i)49צריכה להתמלא באמצעות ההגדרה הקיימת של בסיס ההו� המפורטת בסעיפי� , בתיק הבנקאי

 ;)�2 ו1רובד , כלומר( לעיל (xii)49עד 

, משמעות הדבר.  של תאגיד בנקאי המוקצה כנגד סיכוני שוק1הו� רובד  מ�250%  יוגבל ל3הו� רובד  •

 שאינו נדרש לתמיכה בסיכוני� 1 מסיכוני השוק צריכי� להיתמ� על ידי הו� רובד 28.5%שלפחות 

 . אחרי� ביתרת התיק

 כל עוד ה� עומדי� בקריטריוני� 250% עד לאותה מגבלה של 3 יכולי� לשמש לרובד 2רכיבי רובד  •

 .3עו להו� רובד שנקב

(xiv)49.   עליו לעמוד בקריטריוני� , 3כדי שכתב התחייבות נדחה לזמ� קצר יהיה כשיר להיכלל בהו� רובד

  . א1המפורטי� בנספח 

  הפחתות מההו�  .ד

(xv)49.    א1יש לבצע הפחתות מבסיס ההו� לצור� חישוב יחס ההו� המשוקלל בסיכו� כמפורט בנספח.  

  בטלי� 49(xviii) עד 49(xvi)סעיפי� 
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II .הגישה הסטנדרטית  � סיכו� אשראי� Credit Risk - The Standardised Approach  

 לחישוב ההו� הנדרש מקיפות בי� שתי שיטות את הבחירההועדה מתירה לתאגידי� בנקאיי�   .50

, תהיה למדוד סיכו� אשראי באופ� סטנדרטי, הגישה הסטנדרטית, חלופה אחת. לה� בגי� סיכו� אשראי

  . 14 חיצוניי�)credit assesments( יאשראהנתמ� על ידי דירוגי 

 Internal Rating-Based (Approach(הגישה המבוססת על דירוגי� פנימיי� , השיטה החלופית  .51

תתיר לתאגידי� בנקאיי� להשתמש במערכות הדירוג הפנימיות , הכפופה לאישור מפורש של המפקח

  .שלה� לסיכו� אשראי

.  לשקלול סיכוני חשיפות בתיק הבנקאי�1988  מפורטי� תיקוני� להמלצות באזל מהבאבפרק   .52

חשיפות הנוגעות לאיגוח ; יטופלו כפי שטופלו עד כה, שלגביה� אי� התייחסות מפורשת בפרק זה, חשיפות

 Securities Financing (�  ע"ער� אשראי של עסקאות מימו� נישווה , בנוס/. IVנדונות בפרק 

Transactions - SFT15
  לסיכו� אשראי של צדתאגיד בנקאי החושפי� ,)נגזרי� מעבר לדלפק  (OTCי ונגזר)  

תאגידי� , בקביעת משקלות הסיכו� בגישה הסטנדרטית. 417  יחושב לפי הכללי� שנקבעו בנספח ,16נגדי

הו� טרות מ דירוג חיצוניות שכשירות� לצור� חברותרוגי אשראי של יבנקאיי� יכולי� לעשות שימוש בד

שקלול הסיכו� . �91 ו90הוכרה על ידי מפקחי� במדינות בהתאמה לקריטריוני� המוגדרי� בסעיפי� 

  .18לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות, נטויהיה בחשיפות 

  ) (Individual claimsחובות בודדי�   .א

  )sovereigns(חובות של ריבונויות   .1

 שלה� ורשות מוניטרית ארצית יהיהמרכזיי�  הבנקי�ה ,ריבונויותחובות של שקלול הסיכו� של   .53

  :להל�כמפורט 

  

  

                                                 
 Standard & Poor'sהשימוש בדירוגי אשראי של . Standard & Poor's, שימוש חברה אחתעקביי� לשיטה שבה עושה  הדירוגי� סימוני   14

 במסמ� זה דירוגי�לכ� שימוש ב. בדירוגי� חיצוניי� של חברות דירוג אחרותבאותה מידה שימוש נית� לעשות . הוא לצור� דוגמה בלבד
  .מסויימתחיצונית  מדרגת החברעל  של הוועדה  או קביעה העדפהבו אי� 

15  SFTהלוואותועסקאות , ת ניירות ער�עסקאות שאילה והשאל, הסכמי רכישה חוזרת הפוכה, הסכמי רכישה חוזרת:  ה� עסקאות כגו� 

    .)margin(מרווח שבה� ער� העסקאות תלוי בהערכות השוק והעסקאות כפופות לעתי� להסכמי , )margin(מרווח 

 המזומני�  של מילפני הסילוק הסופי של תזרי) default (לכשלסיכו� האשראי של הצד הנגדי מוגדר כסיכו� שהצד הנגדי לעסקה יגיע    16
שלא כבחשיפת חברה . כשלסקה או לתיק של עיסקאות ע� הצד הנגדי יש ער� כלכלי חיובי בעת הפסד כלכלי ייגר� א� לעי. העסקה

, שבה החשיפה לסיכו� אשראי היא חד צדדית ורק התאגיד הבנקאי המלווה חשו� לסיכו� בשל הפסד, לסיכו� אשראי באמצעות הלוואה
ער� .  העסקה יכול להיות חיובי או שלילי לכל צד נגדי לעיסקהער� השוק של: צדדי$סיכו� האשראי של הצד הנגדי יוצר סיכו� הפסד דו

  .      הבסיסיי�השוק אינו וודאי ועלול להשתנות לאור� זמ� ע� תזוזת גורמי השוק
 IIיישו� באזל " של מסמ� הוועדה 1מתבסס על הטיפול בסיכו� אשראי של הצד הנגדי שנקבע בחלק של מסגרת עבודה זו  4נספח    17

 The Application of Basel II to Trading Activities and the)) 2005יולי " (כשל כפולסחר והטיפול בהשפעות לפעילויות מ
Treatment of Double Default Effects) 

 .11גישה סטנדרטית פשוטה מתוארת בנספח    18
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 עד AAA  דירוג אשראי

AA-  

A+ עד A-  BBB+ עד BBB- BB+ עד B-  מתחתB-  ללא דירוג 

  100%  150%  100%  50%  20%  0%   הסיכו�משקל

לממשלת ישראל ולבנק  לחשיפות של תאגידי� בנקאיי�  0%של משקל סיכו�  נית� להחיל   .54

  . 20ח"ש ב19שמומנוו ח"ש בותהנקוב,  שראלי

ונית� להחיל משקל סיכו� , ח כחשיפות הנקובות במטבע ישראלי"יחשבו חשיפות הצמודות למט, לעניי� זה

     . על חשיפות אלו0%של 

� יותר מהמפורט בטבלה לעיללחשיפות של  משקל סיכו� נמוכאשר רשות פיקוח במדינה אחרת קבעה 

 לריבונות זו , ות במטבע המקומי משקל סיכו� לשקלול החשיפו אות נית� להחיל ה הריבונות באותה המדינ

 �OECD  זה ובלבד שהמדינה חברה ב במטבעשמומנו)  או לרשות המוניטרית הארציתאו לבנק המרכזי(

  . או דירוג עדי/ מזה-Aומדורגת בדירוג 

מדורגות על ידי חברת דירוג  אשר אינ� לצור� קביעת משקלות הסיכו� של חובות של ריבונויות  .55

�  בדירוג סיכו� המדינה שנקבע על ידי סוכנויות אשראי ליצוא נית� לעשות שימוש, אשראי חיצונית כשירה

ECA) Export Credit Agencies  .( כדי להיותECA לפרס� את סול� סוכנות האשראי  כשירה חייבת

 מקרה האמור התאגיד הבנקאי ישתמש ב. �OECD לשיטה המוסכמת על ידי הולהתחייבהדירוגי� שלה 

" הסדר תמיכה רשמית לאשראי יצוא"המשתתפות ב סוכנויות אשראי ליצואבדירוג סיכוני� מקובל על 

)Arrangemnet on Officially Supported Export Credit21( .השיטה המוסכמת של ה�OECD קבעה 

סוכנויות דירוגי סיכו� אלה של .  מזעריתואית ביטוח ייצישמונה קטגוריות של דירוג סיכו� הקשורות לפרמ

  . יהיו תואמי� לקטגוריות של סיכו� אשראי המפורט להל�,ECA �האשראי ליצוא

  

  ECA  0�1  2  3  6�4  7דירוגי סיכו� של   

  150%  100%  50%  20%  0%  משקל הסיכו�  

  

רופי המרכזי הבנק האי, קר� המטבע הבינלאומית, )BIS(חובות של הבנק הבינלאומי לסילוקי�   .56

  .0%והקהילה האירופאית יכולי� לקבל משקל סיכו� 

  מרכזית ממשלה  שאינ� PSE - (Public Sector Entities) " ציבורי סקטורשויותיחובות של   .2

  :יכללו את הגופי� הבאי�" ישויות סקטור ציבורי"  .57

 ;ממשלות אזוריות ורשויות מקומיות  )א(

                                                 
 .מקומיה במטבע  הנקובותמותכא� נאמר שכנגד חובות אלה של הריבונויות יש לתאגידי� הבנקאיי� התחייבויות מתאי   19
  .5.ד.II$ו. 3.ד.IIראה פרק .  ג� לשקלול הסיכו� של בטחונות וערבויותייש� בהרחבהנית� לאלו משקלות סיכו� נמוכות    20
  ).OECD) http//www.oecd.org$ באתר של הזמי� מדינה גבי כלהדירוג המוסכ� המיוחס ל   21
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 ; שאינ� מתחרות בסקטור הפרטי,ישויות בבעלות ממשלתית ישירה ומלאה  )ב(

 -Aהמדורגות בדירוג , OECDישויות סקטור ציבורי על פי קביעת רשות הפיקוח המקומית במדינות   )ג(

 ;או בדירוג עדי/ מזה

רשות שדות , לניירות ער�הרשות , מנהל מקרקעי ישראל, המוסד לביטוח לאומי: הישויות הבאות  )ד(

  .צוא החברה הממשלתית לביטוח י–" אשרא", התעופה

בהתא� לחובות של תאגידי� , מקומיות יקבלו משקל סיכו�) PSEs(חובות של ישויות סקטור ציבורי 

, ע� זאת.   מבלי להחיל את הטיפול המועד/ בחובות לזמ� קצר64,22 עד 60כאמור בסעיפי� , בנקאיי�

על ידי התאגיד אשר חוב כלשהו שלה� לתאגיד הבנקאי מסווג , חובות של ישויות סקטור ציבורי מקומיות

, כהגדרתו בהוראת הדוח הכספי למדידה וגילוי של חובות פגומי�" סיכו� אשראי מסחרי בעייתי"הבנקאי כ

כאמור בסעיפי� , יקבלו משקל סיכו� בהתא� לחובות של תאגידי�, סיכו� אשראי והפרשה להפסדי אשראי

  . לפי העניי�, 75כאמור בסעי/ , או להלוואות בפיגור, 67 עד 66

במדינות אחרות בהתא� להנחיות ) PSEs(נית� לשקלל סיכו� חובות של ישויות סקטור ציבורי   .58

 עדי/  או בדירוג-A ומדורגת בדירוג OECD � הרשות המפקחת באותה מדינה ובלבד שהמדינה חברה ב

  .23מזה

  )  multilateral development banks) MDBs"  לפיתוחצדדיי�" חובות של בנקי� רב  .3

בדר� , מבוססות יהיו) MDBs( בנקי� רב צדדיי� לפיתוח קלות הסיכו� שייושמו לחובות שלמש  .59

  א� בלי ,64 עד 60 כאמור בסעיפי� ,על דירוג אשראי חיצוני  בהתייחס לחובות של תאגידי� בנקאיי�, כלל

 רב  בנקי�חובות שליוחל על  0%משקל סיכו� . האפשרות לשימוש בטיפול המועד/ בחובות לזמ� קצר

את הקריטריוני� המפורטי� , המקיימי� להנחת דעת הועדה, בעלי דרוג גבוה) MDBs(צדדיי� לפיתוח 

הקריטריוני� לכשירות לשקלול סיכו� של . כל מקרה לגופוהועדה תמשי� להערי� כשירות על בסיס . 24להל�

  : ה�0%

יצוניי� של בנקי� רב כלומר רוב הדירוגי� הח, דירוגי איכות גבוהי� מאד כמנפיקי� לטווח ארו� •

  ;AAAחייבי� להיות ) MDBs(צדדיי� לפיתוח 

                                                 
 .בטל   22
  .      בטל 23

 
הכוללת את הבנק ) World Bank Group(קבוצת הבנק העולמי :  ה�0%הכשירי� לשקלול של ) MDBs(דיי� לפיתוח  בנקי� רב צדכיו�   24

והחברה הבינלאומית למימו� ) International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)(הבינלאומי לשיקו� ופיתוח 
)International Finance Corporation (IFC)( , לפיתוח אסיה הבנק)Asian Development Bank (ADB)) , הבנק לפיתוח אפריקה
)African Development Bank (AfDB)( , הבנק האירופי לשיקו� ופיתוח)European Bank for Reconstruction and Development 

(EBRD) (אמריקאי לפיתוח $הבנק הבינ)Inter-American Development Bank (IADB)( ,שקעות האירופי בנק הה)European 
Investment Bank (EIB)( , קר� ההשקעות האירופית)European Investment Fund (EIF) ( בנק ההשקעות הנורדי)Nordic 
Investment Bank (NIB) ( הבנק לפיתוח הקאריביי�)Caribbean Development Bank (CDB) ( הבנק לפיתוח של מועצת אירופה

)Council of Europe Development Bank (CEDB)( , הסוכנות הרב צדדית להבטחת השקעותMultilateral Investment Guarantee 
Agency)(MIGA).  
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 או -AAחלק משמעותי של מחזיקי המניות ה� ריבונויות שלה� דירוג כמנפיק אשראי ארו� טווח של  •

, ה� בצורה של הו� מניות נפרע) MDBs(או רוב המקורות שגייסו בנקי� רב צדדיי� לפיתוח , גבוה יותר

  ;/ או ללא כל מינו/ע� רמה נמוכה של מינו

בסכו� הנוס/ של ההו� ; תמיכה חזקה של מחזיקי מניות המקבלת ביטוי בסכו�  ההו� שנפרע על יד� •

; כדי לפרוע את ההתחייבויות שלה� במידת הצור�, )right to call(שלבנקי� אלו יש זכות לגייס 

  ;והשקעות מתמשכות בהו� ושעבודי� חדשי� מבעלי מניות שה� ריבונות

נדרשת גישה הבוחנת מקרה אחר מקרה כדי להערי� הא� ההו� ונזילות (הולמת של הו� ונזילות רמה  •

  וכ�; )ה� ברמה הולמת) MDB(של כל בנק רב צדדי לפיתוח 

אשר יכללו בי� יתר , חקיקה מחמירה של דרישות להעמדת הלוואות ומדיניות פיננסית שמרנית •

לפי ( נאותות האשראי ומגבלות על סיכו� ריכוזיות הערכה פנימית של, תהלי� אישור מובנה: התנאי�

אישור חשיפות גדולות על ידי הדירקטוריו� או אחת , )חשיפה בודדת וסוגי אשראי, מגזר, מדינה

תהלי� בחינת , )proceeds(ניטור אפקטיבי של שימוש בתקבולי� , לוחות סילוקי� קבועי�, מועדותיו

  .ו� ושל ההפרשות לרזרבות להפסדי אשראישל סיכ) rigorous(והערכה קפדניי� , מצב

  )banks(י� אי בנק תאגידי�חובות של  .4

תאגיד עזר , 1981 � א"התשמ, )רישוי( תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות –" תאגיד בנקאי"  .60

שהוא חברת כרטיסי אשראי וכ� מוסד בנקאי שהתאגד מחו- לישראל ומוגדר כבנק על ידי רשות הפיקוח 

  . הוא מאוגדבמדינה בה

 בה זה המיוש� לחובות של הריבונותמיהיה נמו�  דורג לא לא שאיבנקתאגיד  של משקל הסיכו� של חוב

  . מאוגדואה

  .בטל  .61

 שקלול הסיכו�  כאשר, עצמוהתאגיד הבנקאיחיצוני של  אשראי  דירוגמבוסס עלשקלול הסיכו�   .62

ברמה אחת יכול להינת� עדי/   משקל סיכו� .50%יהיה  שאינ� מדורגי� תאגידי� בנקאיי�חובות של ב

יהיה טיפול זה . 20%בכפו/ לרצפה של ,  המקורי הוא שלושה חודשי� או פחות25לחובות שמועד פירעונ�

 לתאגידי� בנקאיי�א� לא , שלא דורגו לתאגידי� בנקאיי� שדורגו וג� לתאגידי� בנקאיי� זמי�

  .�150%שמשוקללי� ב

                                                 
כלומר מועד הפירעו� האפקטיבי הוא למעלה (שלה� הוא פחות משלושה חודשי� ושצפויי� להתחדש ) החוזי(חובות שמועד הפירעו�    25

  .ל המועד� הזה לצור� הלימות הו�טיפויהיו כשירי� ללא ) משלושה חודשי�
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  :ה שלהל�האמור לעיל מסוכ� בטבל  .63

  

דרוג אשראי של  

  תאגידי� בנקאיי�

AAA עד 

AA-  

A+ עד A- BBB+ עד 

BBB- 

BB+ עד B- פחות מ� B- ללא דירוג 

  50%  150%  100%  50%  50%  20%   סיכו� משקל

חובות  של  סיכו� משקל

לזמ� קצר
26
   

20%  20%  20%  50%  150%  20%  

  

 בכפו/ ,של הריבונותחובות שהוקצה ל משקל הסיכו�מברמה אחת נחות  סיכו� משקל נית� להחיל  .64

 , שמועד פירעונ� המקורי הוא שלושה חודשי� או פחותתאגידי� בנקאיי�חובות של ל ,20%לרצפה של 

  . במטבע המקומיוממומני�הנקובי� 

  )securities firms( של חברות ניירות ער�חובות   .5

 ו אלחברות ש� בנקאיי� בתנאיתאגידי חובות של מוכיטופלו  חברות ניירות ער�חובות של   .65

דרישות הו� , במיוחד, כולל( זו  במסגרת עבודה הקבועי� לאלהברי השוואהפיקוח והסדרה להסדרי  ותנתונ

   66כאמור בסעיפי� ,  חובות של תאגידי�יטופלו לפי הכללי� שלחובות אלה , אחרת. 27)מבוססות סיכו�

  .68עד 

ינות זרות בהתא� להנחיות הרשות המפקחת באותה מדינה נית� לטפל בחברות ניירות ער� שהתאגדו במד

     . או בדירוג עדי/ מזה-A ומדורגת בדירוג OECD �ובלבד שהמדינה חברה ב

  Corporates)( תאגידי�  חובות של   .6

 חובות של לרבות, מדורגי� תאגידי� את שקלול הסיכו� של חובות של להל� מציגההטבלה   .66

חובות של ל. 100% יהיה שלא דורגו  של תאגידי� לחובות הסטנדרטי משקל הסיכו�.חברות ביטוח

  .ל סיכו� עדי/ על זה שנקבע לריבונות בה ה� התאגדו משקיינת�לא שלא דורגו  תאגידי�
  

�פחות מ -BB עד +A-  BBB עד +AA- A עד AAA  דירוג אשראי BB- ללא דירוג  

  100%  150%  100%  50%  20%   הסיכו�משקל

 תאגידי� הא� איכות האשראי של חובות של יבח�המפקח , י הפיקוח הסקירהי� במסגרת תהל  .67

  .�100% משקל סיכו� גבוה ממצדיקה כסטנדרט בודדי�י� איבנקלתאגידי� 

  .בטל  . 68

                                                 
טבלאות אלה אינ� משקפות את . חובות לזמ� קצר מוגדרי� כחובות שמועד הפירעו� המקורי שלה� הוא שלושה חודשי� או פחות   26

 .64 להשתמש בהתבסס על סעי� ורשו תאגידי� בנקאיי� י�בה, משקלות הסיכו� המועד� הפוטנציאלי לחובות במטבע המקומי
" בר השוואה"מונח ה לפי המוב� של.  זומסגרת עבודהתאגידי� בנקאיי� בהמיושמות ל לאלה ברות השוואהדרישות ההו� יהיו , כלומר   27

 .תחתיה�בהתייחס לחברות בת שמנתונות להסדרה ופיקוח מאוחד ) �אבל לא בהכרח חברות הא� שלה(חברות ניירות הער� 
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 ) (regulatory retail portfolios פיקוחיי� �יי קמעונאי� בתיקשנכללוחובות   . 7

 יכולי� להיחשב כחובות קמעונאיי� 70 בסעי/ קריטריוני� המפורטי�כשירי� לפי ה חובות  .69

 זה יכולות להיות משוקללותכחשיפות הכלולות בתיק . פיקוחי ולהיכלל בתיק קמעונאי לצרכי הו� פיקוחי

  .75 כמפורט בסעי/ בפיגורלמעט הלוואות , 75%בסיכו� של 

פה קמעונאית לפי בהגדרת חשי על החובות לעמוד, הפיקוחי בתיק הקמעונאי שחובות ייכללוכדי   .70

  :בארבעת הקריטריוני� הבאי�וכ� לעמוד , �232 ו231סעיפי� 

חיד או אנשי� יחידי� או עסק  החשיפה היא כלפי אד� י� )orientation criterion(קריטריו� המטרה   •

  .קט�

אשראי מתחדש :  החשיפה היא באחת מהצורות הבאות�)product criterion(קריטריו� המוצר  •

)credits revolving ( וקווי אשראי)וחכירות הלוואות אישיות, )לרבות כרטיסי אשראי ומשיכות יתר 

הלוואות לחינו� ולסטודנטי� , הלוואות רכב וחכירות, לדוגמה הלוואות בתשלומי�(לתקופה קבועה 

כמו (חשיפה הנובעת מניירות ער� . מכשירי אשראי והתחייבויות של עסקי� קטני�, )ומימו� אישי

ופעילות לקוחות במכשירי� פיננסיי� , בי� א� רשומי� למסחר ובי� א� לא, ) או מניותאגרות חוב

נגרעו ספציפית ) למעט נגזרי� משובצי� אשר על פי כללי החשבונאות הופרדו מהחוזה המארח(נגזרי� 

בא� ה� כשירות לטיפול  כחובות מובטחי� על , הלוואות משכנתא נגרעות מקטגוריה זו. מקטגוריה זו

  ).72ראה סעי/ ( נכס מגורי� ידי

 0.2% לא תעלה על 28 החשיפה המצרפית לצד נגדי אחד� criterion  (granularity(קריטריו� העידו�  •

  .  מס� התיק הקמעונאי הפיקוחי

החשיפה הקמעונאית המצרפית המרבית לצד נגדי אחד לא תעלה על הס/ . ער� נמו� של חשיפה יחידה •

 .ח" מיליוני  ש5המוחלט של  

חשיפה . תטופל לעניי� הקצאת הו� כחשיפה לתאגיד, שיפה קמעונאית אשר אינה עומדת בתנאי� לעילח

לא תוכל לחזור ולהיכלל בתיק , קמעונאית אשר נכללה בתיק קמעונאי פיקוחי וחדלה לעמוד בתנאי� לעיל

  .הקמעונאי הפיקוחי אלא א� היו שינויי� מהותיי� אשר יצדיקו זאת

  . בטל  .71

  )residential property( למגורי�נכס בביטחו� חובות   .8

, ) למסגרת עבודה זו231כהגדרת� בסעי/ (י משכנתאות על נכס למגורי� "הלוואות המובטחות במלוא� ע  .72

כאשר המפקח מחיל את המשקל . 35%תשוקללנה לסיכו� לפי , או שמושכר, שבו מתגורר או עתיד להתגורר הלווה 

  :ל מופחת זה מוגבל רק להלוואות למטרות מגורי� המקיימותשמשק, עליו לוודא, 35%של 

                                                 
 אשראי תחשיפשל צורות השל כל )  כלשהי בחשבו� הפחתת סיכו� אשראיי שנלקחהמבלכלומר ( סכו� גולמי פרושהחשיפה מצרפית    28

 צד נגדי"בנוס� . שלושת הקריטריוני� האחרי�שכל אחת כשלעצמה מקיימת את )  מאזני וחו+ מאזני לאחר המרתו לשווה ער� אשראי (
ומי ששולט בלווה כאמור ומי , ווה קבוצת לווי� מגבלות על חבות ל– 313' כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקי� מס" לווה "–" אחד

תייחס לחשיפה המצרפית של התאגיד תהמגבלה , במקרה של עסק קט� שהוא שלוחה של עסק קט� אחר, לדוגמה(. ידי אלהשנשלט על 
  ).הבנקאי לשני העסקי�
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, או שיפוצה, הרחבתה, לרבות בנייתה(ההלוואה נועדה לרכישת או לחכירת הדירה שלא למטרת עסק   )א(

 יו� �30 ובלבד שלא חלפו יותר מ, או למימו� פירעו� מוקד� של הלוואה כאמור במלואה או בחלקה

. ה אינו עולה על סכו� ההלוואה שנפרע בתוספת הוצאותממועד הפירעו� המוקד� וסכו� ההלווא

דמי , ביול, עמלת פירעו� מוקד�: כגו�,  כל חיוב הקשור ישירות ע� ההלוואה–" הוצאות", לעניי� זה

 ).'פתיחת תיק וכו

לפי חלקו של (לבי� שווי הנכס המשועבד , )שבאחריות התאגיד הבנקאי(היחס בי� סכו� ההלוואה   )ב(

היחס לא יושפע מקיו� .  ביו� מת� ההלוואה75%אינו  עולה על ) LTV) (עבודהתאגיד הבנקאי בש

 .ביטוח  משכנתאות

שווי הנכס יקבע על ידי שמאי כאמור בהוראת ניהול , א� עסקת הרכישה של הנכס אינה מחברת בניה  

  ". נהלי� למת� הלוואות לדיור "� 451' בנקאי תקי� מס

ישוקללו על פי משקל הסיכו� המוחל על התיק , 35% של הלוואות במשכנתה שאינ� כשירות לשקלול

 .בכפו/ לעמידת� בתנאי הכשירות לתיק זה, הקמעונאי הפיקוחי

יחשב , 1.1.2003 של הלוואות בביטחו� נכס למגורי� אשר ניתנו לפני �LTVה, 72לעניי� סעי/   .א72

 ועד למועד כניסת �1.1.2003 � האשר ניתנו מיו,  של הלוואות בביטחו� נכס למגורי��LTV ה. �75% כנמו� מ

ג� במידה והנכס לא הוער� , הוראות אלו לתוק/ יחושב לפי ער� ההלוואה ושווי הנכס ביו� מת� ההלוואה

   .על ידי שמאי

  .בטל  .73

    )commercial real estate(� מסחרי " נדלבביטחו�חובות   .9

 לרכושולפיו הלוואות , מדינותבמספר רב של סיו� שנצבר בעשרות השני� האחרונות ילאור הנ  .74

שבעקרו� , מחזיקה בדעהועדה וה, מערכת הבנקאית בעייתיי� בליצירת נכסי� שוב ושוב גרמומסחרי 

  .�100%29 מסחרי לא מוצדק שקלול אחר מאשר של "למשכנתאות על נדל

  226בסעי/ כמפורט " � מניב הכנסה"נדל" הלוואות לעסקאות –" � מסחרי"טחו� נדליחובות בב: "לעניי� זה

    .למסגרת עבודה זו

  )past due loans( הלוואות בפיגור  .10

שנמצאת בפיגור ) הלוואת משכנתא לדיור כשירהשאינה (כל הלוואה ב מובטח שאינוהחלק   .75

. 30להל�כמפורט לסיכו� ישוקלל ) ות חלקיות מחיקלרבות(ות יבניכוי הפרשות ספציפ, יו� 90העולה על 

  .ב כהגדרתו בהוראות הדיווח לציבורפיגור יחש, לעניי� זה

                                                 
 . בטל   29

  .בטל  30
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  ; מיתרת סכו� ההלוואה�20%יפיות נמוכות מ כאשר הפרשות ספצ150%משקל סיכו� של   •

  ;מיתרת סכו� ההלוואה �20% כאשר הפרשות ספציפיות אינ� נמוכות מ100%משקל סיכו� של  •

כמו יות יהיו בטחונות כשירי� וערבו,  החלק המובטח של הלוואה בפיגור להגדיר אתבמטרה  .76

הלוואות מתו� התיק הקמעונאי הפיקוחי יש להוציא  31).ב.IIראה פרק (הפחתת סיכו� אשראי למטרת 

, 70 בסעי/ המפורט) granularity criterion(העידו�  את קריטריו� מיישמי�קמעונאיות בפיגור כאשר 

  . שקלול הסיכו�למטרת

  .בטל  .77

 נמצאות כאשר הלוואות כאלה, 35%רות לשקלול של במקרה של הלוואות משכנתא לדיור הכשי  .78

   . 100%  יהיהבניכוי הפרשות ספציפיותמשקל הסיכו� להלוואה  יו� �90 למעלה משל בפיגור 

  )higher-risk categories(קטגוריות סיכו� גבוהות יותר   .11

  :יותרגבוה  או 150% של  בסיכו� ישוקללוהחובות הבאי�  .79

שדירוג� תאגידי� בנקאיי� וחברות ניירות ער� , )PSEs(שויות סקטור ציבורי  ר,חובות של ריבונויות •

  .-B �  מנמו�

  .-BB � משדירוג� נמו� חובות של תאגידי�  •

  .75הלוואות בפיגור כמפורט בסעי/  •

  .567 כפי שנקבע בסעי/ 350% ישוקללו בסיכו� של -BB לבי� +BB בי� שדירוג� איגוחבדי ור •

והשקעות  (venture capital)הו� סיכו� השקעות : נכסי� כגו� וחל עלי 150%שקל סיכו� של מ  .80

  . (private equity) פרטיותהוניות 

  :לעניי� זה

  :השקעה שבעת ביצועה מקיימת אחד מהתנאי� הבאי� –"  הו� סיכו�תהשקע"

  ;הו� סיכו� חדשה או בשלבי פיתוחקר�  בחברה או ב היאהשקעהה  .א

  ;)(buy-in לצור� ניהול האו על ידי רכיש) (buyoutת  רכישת מניונעשתה בדר� של  .ב

ייצוג או  מידע או ניהול , הו� הסיכו� ומלווה בזכות ייעו-קר�נעשתה כאמצעי למימו� החברה או   .ג

  ;בדירקטוריו�

    .   ג–. נרכשה בכוונה או כדי להקל על עסקה הנכללת בסעיפי� קטני� א  .ד

  

 שמניותיה� אינ� , שנה15ת שתקופת החיי� המירבית שלה� היא   השקעה בחברו� "  הוניות פרטיתההשקע"

וזכויות בעלות בחברות , נכסי�, נסחרות בבורסה מוכרת ושהוקמו למטרה של עיסוק בהשקעות במניות

  .פיננסיות ולא פיננסיות למטרת מכירת� בעתיד

                                                 
  . בטל   31
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  . ממונפותרכישותהשקעות בחברות מבוססות ו, השקעות בהו� סיכו�, בי� היתר, ההשקעה יכולה לכלול

  )other assets(נכסי� אחרי�   .12

משקל הסיכו� הסטנדרטי לכל הנכסי� האחרי� . IVחשיפות איגוח מוצג בנפרד בפרק בהטיפול   .81

על ידי השקעות במניות או במכשירי הו� פיקוחיי� המונפקי� על ידי תאגידי� בנקאיי� או . 100%32יהיה 

  .1אלא א� כ� ה� נוכו מבסיס ההו� בהתא� לחלק , 100% סיכו�קבלו משקל חברות ניירות ער� י

מטילי זהב המאוחסני� בכספת ועוד/ מקדמות ,  יוחל על מזומני� בקופה0%משקל סיכו� של   . א81

  . יוחל על פריטי מזומ� בהליכי גביה20%משקל סיכו� של . ששולמו למס הכנסה

  )off-balance sheet items( פריטי� חו( מאזניי�  .13

 באמצעות ער� חשיפות אשראי הפריטי� חו- מאזניי� יומרו לשוו, לפי הגישה הסטנדרטית  .82

  ). Credit conversion factors) - CCFשימוש במקדמי המרה לאשראי 

 ד IIפרק , 2בחלק , CRM(המרה לאשראי של פריטי� חו- מאזניי� תבוצע לאחר הפחתת סיכו� האשראי 

  ). למסגרת עבודה זו

  . כלשהי לא יהיה מוגבל בתקרה ספציפיתOTC   נגזריעסקאות של צד נגדי לעסקה עבור שקלול סיכו�

יבויות שמועד הפירעו� המקורי ויחמייבויות שמועד הפירעו� המקורי שלה� הוא עד שנה ווחמ  .83

כל , ע� זאת.  בהתאמה�50% ו20%של ) CCF(מקד� המרה לאשראי שלה� הוא למעלה משנה יקבלו 

או שבאופ� , מוקדמתת לביטול על ידי התאגיד הבנקאי ללא תנאי ובכל מועד ללא הודעה ייבות שניתנוחמ

תקבל , דרדרות באיכות האשראי של הלווהילביטול אוטומטי בשל ה (provide for)אפקטיבי היא נתונה 

 .0%33של ) CCF(מקד� המרה לאשראי 

) CCF (מקד� המרה לאשראיהתנאי� המשפטיי� והעסקיי� בישראל אינ� מצדיקי� החלת , בשלב זה

 :ע� זאת . 0%בגובה 

נית� להחיל מקד� המרה , לאור המסגרת המשפטית השונה המייחדת את הפעילות בכרטיסי אשראי  .א

כל עוד ,  למסגרות לא מנוצלות בכרטיסי אשראי של לווי� קמעונאיי�10%בגובה ) CCF(לאשראי 

, ונערכת התאמה של גובה המסגרת, יסמתקיי� מעקב אפקטיבי על יכולת הפירעו� של מחזיק הכרט

 . כאשר נדרש

להוראת ניהול " אישור עקרוני ושמירת שיעור הריבית"מחויבות למת� אשראי שניתנה ללקוח במסגרת   .ב

  .0%תקבל מקד� המרה של , "נהלי� למת� הלוואות לדיור "451' בנקאי תקי� מס

                                                 
  . בטל   32

  

  . בטל   33
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)i(83.  ובערבויות כלליות לח, לדוגמה, תחליפי אשראי ישירי�) general guarantees of indebtedness (

ניירות להלוואות וכערבויות פיננסיות ל המשמשי� � standby letters of credit – כתבי אשראימ לרבות(

 endorsements with the character of �בעלות מאפייני קיבולי�  הסבות לרבות (וקיבולי�) ער�

acceptances (מקד� המרה לאשראי יקבלו )CCF ( 100%של.  

)ii(83.   כאשר סיכו� האשראי נשאר , 34ת נכסי� ע� זכות חזרהוהסכמי מכירה ורכישה חוזרת ומכיר 

  .100% של )CCF(ו מקד� המרה לאשראי אצל התאגיד הבנקאי יקבל

)iii(83.   התחייבויות שלגביה� התקבלה דרישה לתשלו�) התחייבויות על חשבו� לקוחות שעל פיה�

החל מהיו� שבו נתקבלה הדרישה ,  על פי דרישה מהמוטב תו� תקופה מסוימתמתחייב הבנק לשל�

  .100%של ) CCF(יקבלו מקד� המרה לאשראי ) לתשלו�

השאלה של ניירות ער� של תאגידי� בנקאיי� יוחל על  100% של )CCF(מקד� המרה לאשראי    .84

מעסקאות כאשר אלו נובעי� , משללכולל ,  של ניירות ער� כבטחו� על ידי תאגידי� בנקאיי�להעמדהאו 

 במהופ� ועסקאות השאלת ניירות  חוזרתרכישה/ עסקאות של רכישה חוזרת, כלומר( רכש חוזר מסוג

החשיפה שהומרה  כאשר הנכסי� המשוקללי� לסיכו� לחישוב 3.ד.IIראה פרק ). שאילת ניירות ער�/ער�

  . כשיר�בביטחו  מובטחתלאשראי

(i)84.  ת נכסי� רכישועסקאות אקדמה ל)forward asset purchases( ,פיקדונות ות אקדמה לגיוסעסק 

)forward forward deposits (שנפרעו בחלק� 35ומניות וניירות ער� )partly-paid( , המייצגות מחוייבויות

   .100%של ) CCF(יקבלו מקד� המרה לאשראי ) certain drawdown(ע� משיכה ודאית 

(ii)84.  ערבויות מכרז : לדוגמה(� ורות לפריטי� תלוייעסקאות מסוימות הקש)(bid bonds , ערבויות

) הקשורי� לעסקאות מסוימות performance bonds(,  warranties and standby letters of credit(ביצוע 

   .50%של ) CCF( מקד� המרה לאשראי יקבלו

(iii)84.  ח"ת אג הנפקמכשירי )note issuance facilities – NIFs(  י� חיתו� מתחדשומכשירי 

)revolving underwriting facilities – RUFs (מקד� המרה לאשראי יקבלו )CCF( 50% של.  

(iv)84.   יקבלו מקד� המרה )  למסגרת עבודה זו4כהגדרתו בנספח (התחייבויות כלפי צד נגדי מרכזי

   .100% של )CCF(לאשראי 

(v)84.  לחוק המכר ) 1(2ערבות לקונה דירה לפי סעי/ (ת ערבויות להבטחת השקעות של רוכשי דירו

 א� 20% של יקבלו מקד� המרה לאשראי, )1974 –ה "התשל, )הבטחת השקעות של רוכשי דירות) ( דירות(

  . א� הדירה טר� נמסרה למשתכ��50% ו, הדירה נמסרה למשתכ�

                                                 
  . ולא בהתא� לסוג הצד הנגדי עמו נכנסו לעסקהפריטי� אלו ישוקללו בהתא� לסוג הנכס   34
  .פריטי� אלו ישוקללו בהתא� לסוג הנכס ולא לפי סוג הצד הנגדי עמו נכנסו לעסקה  35
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לדוגמה (ת תנועה של סחורועבור מכתבי אשראי מסחרי קצרי טווח הנפרעי� מעצמ� בגי�   .85

, 20%של ) CCF( מקד� המרה לאשראי יוקצה, ) על ידי המשלוח העומד בבסיסואשראי תעודות המובטח

  .ה� לתאגידי� הבנקאיי� המנפיקי� וה� לתאגידי� הבנקאיי� המאשרי�

 את הנמו� יחילותאגידי� בנקאיי� , ל פריט חו- מאזנישייבות וחמ התחייבות לספקכאשר ישנה   .86

  .הניתני� ליישו�) CCF(דמי המרה לאשראי מק  מבי� שני

(i)86.   יקבל מקד� המרה לאשראי  , לעיל85 עד 82פריט חו- מאזני אשר אינו נכלל בסעיפי�)CCF ( של

100%.  

צד של חושפי� תאגיד בנקאי לסיכו� אשראי ה SFTs  וOTCסכו� שווה ער� אשראי של נגזרי   .87

  .זומסגרת עבודה   של4 לפי הכללי� שהוצגו בנספח יחושב נגדי

סחורות , ניירות ער�: תאגידי� בנקאיי� חייבי� לעקב מקרוב אחר עסקאות שכשלו מסוגי� של  .88

 של 3דרישת הו� בגי� עסקאות שכשלו תחושב בהתא� לנספח . החל מהיו� הראשו� בו כשלו, ושערי חליפי�

   .מסגרת עבודה זו

הועדה בדעה , )unsettled(ח שלא סולקו "עסקאות מטסחורות ו, ביחס לעסקאות ניירות ער�  .89

בלי קשר לרישו� , )trade date(המסחר שתאגידי� בנקאיי� חשופי� לסיכו� אשראי של צד נגדי מתארי� 

לייש� ולשפר מערכות , תאגידי� בנקאיי� מעודדי� לפתח, לפיכ�. בספרי� או לחשבונאות של העסקה

 לש� יצירת ככל שיידרש הנובעת מעסקאות שלא סולקו  סיכו� אשראית חשיפ)monitoring (למעקב וניטור

 מבוצעותכאשר עסקאות כאלו אינ� , יתירה מכ�.  מתאי� בזמ�נקיטת צעדי�מידע ניהולי שיאפשר 

 תשלו��נגד�או תשלו�) delivery-versus-payment) – DvP  תשלו�� נגד� סירהבאמצעות מנגנו� של מ

PvP payment-versus-payment) –( ,ה ההו� כפי שהוצג דרישת בנקאיי� חייבי� לחשב אתתאגידי� 

   . זושל מסגרת עבודה 3בנספח 

  דירוג אשראי חיצוני  .ב

  תהלי� ההכרה  .1

 External Credit Assessment(המפקח אחראי לקבוע הא� חברת דירוג אשראי חיצונית   .90

Institution- ECAI (חברת דירוג    בדירוגי�  שלנית� להכיר. עומדת בקריטריוני� הרשומי� בסעי/ הבא

התהלי� הפיקוחי . לפי סוגי החובות או לפי אזורי שיפוטלמשל ,  על בסיס מוגבל)ECAI(אשראי חיצונית 

  . יהיה פומבי כדי למנוע מכשולי כניסה לא נחוצי�)ECAI(חברת דירוג אשראי חיצונית להכרה ב

 -Foreign Currency Global- FCG, Local Currency Global(לאומיי� נדירוגי� הבינית� להתייחס ל

LCG (הבינלאומיותשל חברות הדירוג   Moody's ,Fitchו � S&P , כדירוגי� אשר עומדי� בקריטריוני�
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של חברות דירוג אשראי חיצוניות שהוכרו )  National Scale Rating- NSR( דירוגי� מקומיי� .האמורי�

 שני� כתקופת מעבר ולאחר מכ� יוכרו דירוגי� יוכרו לתקופה מוגבלת של ארבע, על ידי המפקח

  .בינלאומיי� בלבד

  קריטריוני כשירות  .2

  : חייבת לעמוד בכל אחד מששת הקריטריוני� הבאי�)ECAI(חברת דירוג אשראי חיצונית   .91

ונתונה לסוג , שיטתית,  המתודולוגיה לקביעת דירוגי אשראי חייבת להיות קפדנית:אובייקטיביות •

  .מות המבוסס על נסיו� היסטורימסוי� של אי

לפני . דירוגי� חייבי� להיות נתוני� לסקירה מתמשכת ומגיבי� לשינויי� בתנאי� פיננסי�, בנוס/

הכוללת , מתודולוגיית הדירוג של כל מגזר שוק, )ECAI( בחברת דירוג אשראי חיצונית מפקח יכירהש

ועדי/ שתהייה קיימת שלוש ,  אחת לפחות חייבת להתקיי� שנה, קפדנית) backtesting( בדיעבד בחינה

  .שני�

תהיה בלתי תלויה ולא תהיה נתונה ללח- פוליטי או  )ECAI(חברת דירוג אשראי חיצונית : אי תלות •

תהלי� הדירוג יהיה חופשי ככל שנית� ממגבלות כלשה� היכולות . כלכלי שעלול להשפיע על הדירוג

נה בעלי המניות של חברת הדירוג עלול להיראות לעלות במצבי� שבה� הרכב הדירקטוריו� או מב

  .כיוצר ניגודי ענייני�

הדירוגי� הבודדי� צריכי� להיות זמיני� תו� פרק זמ� סביר למוסדות : שקיפות/ נגישות בינלאומית •

המתודולוגיה , בנוס/. מקומיי� וג� למוסדות בינלאומיי� שיש לה� עניי� לגיטימי ובתנאי� שווי�

  . עושה שימוש צריכה להיות זמינה לציבור)ECAI(דירוג אשראי חיצונית חברת הכללית שבה 

כולל , מתודולוגיית הדירוג שלה:  תית� גילוי למידע הבא)ECAI(חברת דירוג אשראי חיצונית : גילוי •

את שיעורי הכשל בפועל שנצפו בכל קטגוריית ; והמשמעות של כל דירוג, אופק הזמ�, ההגדרה של כשל

  .�A  ייהפכו במש� הזמ� לAAלמשל הסבירות שדירוגי , הדירוגי�ונדידת ; דירוג

צרי� שיהיו משאבי� מספיקי� כדי שתבצע דירוגי  )ECAI(לחברת דירוג אשראי חיצונית : משאבי� •

משאבי� אלה צריכי� לאפשר קיו� קשר משמעותי ושוט/ ע� דרגי� בכירי� . אשראי באיכות גבוהה

דירוגי� כאלה צריכי� להיות . ת להוסי/ ער� לדירוג האשראיותפעוליי� שבישויות המדורגות על מנ

  .מבוססי� על מתודולוגיות המשלבות גישות כמותיות ואיכותיות

ההסתמכות על דירוגי אשראי , בנוס/. אמינות נובעת מהקריטריוני� לעיל, במידה מסוימת: אמינות •

שותפי� , מבטחי�, משקיעי�(י� י גופי�  עצמאי" ע)ECAI(חברת דירוג אשראי חיצונית חיצוניי� של 

חברת אמינות . )ECAI(חברת דירוג אשראי חיצונית הינ� ראיה לאמינות של הדירוגי� של ) למסחר

 של הליכי� פנימיי� למניעת שימוש לרעה �מצאותינתמכת ג� מה )ECAI(דירוג אשראי חיצונית 

 לא צריכה לדרג )ECAI(ת חברת דירוג אשראי חיצוני, על מנת להיות כשירה להכרה. במידע סודי

 .חברות מיותר ממדינה אחת
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  שיקולי יישו�  .ג

  תהלי� המיפוי  .1

 למשקלי )ECAI(חברת דירוג אשראי חיצונית  אחראי לייחס דירוגי� כשירי� של היהי מפקחה  .92

 קטגוריות דירוג מתאימות הכלומר יחליט איז, סיכו� זמיני� לפי הגישה הסטנדרטית של מסגרת העבודה

תהלי� המיפוי יהיה אובייקטיבי וצרי� שתוצאתו תביא לייחוס משקלי סיכו� שיהיו . ילו משקלי סיכו�לא

עליו לכסות את מלוא הקשת של משקלי . עקביי� ע� רמת סיכו� אשראי המשתקפת בטבלאות שלעיל

  .הסיכו�

  :להל� טבלאות המיפוי לדירוגי חברות הדירוג הבינלאומיות המוכרות

  

  

את הגודל וההיק/ , בי� היתר,  יכללו�מפקח יעריהגורמי� ש, צעי� תהלי� מיפוי כזהכאשר מב  .93

הטווח והמשמעות של הדירוגי� , )ECAI(חברת דירוג אשראי חיצונית של מאגר המנפיקי� שמכסה כל 

כדי לקד� מיפוי . עושה בה שימוש  )ECAI(חברת דירוג אשראי חיצונית וההגדרה של כשל ש, שהיא קובעת

לעמוד ) ECAI(על חברת דירוג אשראי חיצונית  יותר של הדירוגי� למשקלי הסיכו� הזמיני� עקבי

  .כולל הנחיות כיצד תהלי� מיפוי שכזה יכול להתנהלה 2 נספח בדרישות

 שנבחרה )ECAI(חברת דירוג אשראי חיצונית תאגידי� בנקאיי� חייבי� לעשות שימוש ב  .94

תאגידי� בנקאיי� לא . ור� שקלול הסיכו� וה� לצור� ניהול הסיכו�ה� לצ, לכל סוג חוב ובדירוגי� שלה 
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מתו� הדירוגי� שמספקות דירוגי� המועדפי� על יד� " cherry picking"בחור באופ� סלקטיבי יורשו ל

  .שונות )ECAI(חברות דירוג אשראי חיצוניות 

בה� ה� עושי�  )ECAI(חברות דירוג אשראי חיצוניות  לילויגתת תאגידי� בנקאיי� חייבי� ל  .95

משקלי הסיכו� הקשורי� לדירוג מסוי� את , חובותהלצור� שקלול הסיכו� של נכסיה� לפי סוגי שימוש 

כפי שקבע המפקח בתהלי� המיפוי וכ� את ס� נכסי הסיכו� המשוקללי� לכל משקל סיכו� המבוסס על 

  . כשירה)ECAI(חברת דירוג אשראי חיצונית הדירוגי� של כל 

   דירוגי� ריבוי  .2

 שנבחרה על ידי )ECAI(חברת דירוג אשראי חיצונית א� לחוב יש רק דירוג אחד שנית� על ידי   .96

  .דירוג זה ישמש לצור� קביעת משקל הסיכו� של החוב, תאגיד בנקאי

שנבחרו על ידי  )ECAI(חברות דירוג אשראי חיצוניות א� יש שני דירוגי� שניתנו על ידי שתי   .97

  .יש לבחור את משקל הסיכו� הגבוה יותר, שמופו למשקלי סיכו� שוני�, תאגיד בנקאי

יתייחסו לדירוגי� המתאימי� לשני , א� יש שלושה דירוגי� או יותר ע� משקלי סיכו� שוני�  .98

  .משקלי הסיכו� הנמוכי� ביותר והגבוה מבי� שני משקלי הסיכו� ייוש�

  דירוג מנפיק לעומת דירוג הנפקה   .3

משקל הסיכו� של , שיש לה דירוג הנפקה ספציפי, אגיד בנקאי משקיע בהנפקה מסוימתכאשר ת  .99

יש לייש� , כאשר החוב לתאגיד בנקאי אינו השקעה בהנפקה מדורגת מסוימת. החוב יתבסס על דירוג זה

  :� הבאי�יאת העקרונות הכללי

קאי אינו השקעה בחוב  א� החוב לתאגיד הבנ–בנסיבות שבה� ללווה יש דירוג ספציפי לחוב מונפק  •

כזה הממופה למשקל סיכו� נמו� יותר מהמוחל על חוב ( דירוג אשראי בעל איכות גבוהה –ספציפי זה 

תאגיד בנקאי לחוב שלא דורג רק א� החוב הלא מדורג הוא  יכול לשמש המדורגחוב העל ) שאינו מדורג

 לא נית�, א� לא. ל המובני�או בכירה יותר מהחוב המדורג בכ) פארי פאסו(ברמת בכירות  שווה 

והחוב הבלתי מדורג יקבל את משקל הסיכו� שנית� של החוב המדורג להשתמש בדירוג האשראי 

  .לחובות שלא דורגו

דירוג זה מתייחס בדר� כלל לחובות בכירי� לא מובטחי� של , יש דירוג למנפיק בנסיבות בה� ללווה  •

חובות . המנפיק ירוויחו מהדירוג הגבוה של פיק זהמנרק חובות בכירי� של , כתוצאה מכ�. מנפיק זה

א� למנפיק או להנפקה . לא מדורגי� אחרי� של מנפיק בעל דירוג גבוה יטופלו כחובות בלתי מדורגי�

ממופה למשקל סיכו� שווה או גבוה ממשקל הסיכו� של חובות בלתי (בודדת יש דירוג באיכות נמוכה 

  .צד נגדי יוקצה אותו משקל סיכו� המתאי� לדירוג הנמו�חוב בלתי מדורג של אותו ל, )מדורגי�
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,  התאגיד הבנקאי מתכוו� להסתמ� על דירוג של מנפיק או על דירוג של הנפקה מסוימתא�  .100

הדירוג חייב לקחת בחשבו� ולשק/ את מלוא סכו� החשיפה לסיכו� אשראי שיש לתאגיד הבנקאי 

  .36 שחייבי� לותשלומי�בהתייחס לכל ה

לא תינת� הכרה פיקוחית בשיטה , די להימנע מספירה כפולה כלשהי של גורמי� מפחיתי אשראיכ  .101

ראה סעי/ (המסוימת כלשהי להפחתת סיכו� אשראי א� השיפור באשראי כבר משתק/ בדירוג ההנפקה 

114.(  

  דירוגי מטבע מקומי ומטבע חו(  .4

ירוג של חשיפה שוות ער� לאותו כאשר חשיפות שלא דורגו משוקללות לסיכו� בהתבסס על ד  .102

במידה ,  מטבע מקומיידירוג. ההוראה הכללית היא שדירוגי מטבע חו- ישמשו לחשיפות במטבע חו-, לווה

  . 37ישמשו רק לשקלול סיכו� חובות הנקובי� במטבע המקומי , שה� נפרדי�

  טווח ארו�/ דירוגי טווח קצר  .5

נית� לעשות . ווח קצר נחשבי� כדירוגי הנפקה מסוימתדירוגי� לט, לצור� תהליכי שקלול סיכו�  .103

לא נית� להכליל מה� . בה� שימוש רק לגזירת משקלות סיכו� של חובות הנובעי� מהמכשיר שמדורג

בשו� מקרה לא נית� לעשות . 105למעט תחת התנאי� המפורטי� בסעי/ , לחובות קצרי טווח אחרי�

נית� לעשות שימוש . סיכו� של חוב לזמ� ארו� שלא דורגשימוש בדירוג לטווח קצר כדי לתמו� במשקל 

הטבלה . בדירוגי� קצרי טווח רק לחובות בעלי טווח קצר של תאגידי� בנקאיי� או תאגידי� מסחריי�

כמו , שלהל� מספקת מסגרת עבודה לחשיפות של תאגידי� בנקאיי� למכשירי� קצרי טווח מסוימי�

  :הנפקות מיוחדות של ניירות מסחריי�

אחרי� A-1/P-138  A-2/P-2 A-3/P-3  ירוג האשראיד
39

  

  150%  100%  50%  20%  משקל הסיכו�

חובות קצרי טווח שלא דורגו לא , 50% מדורג מקבל משקל סיכו� של קצר טווח א� מכשיר  .104

ע� דירוג המחייב משקל סיכו� של קצר טווח א� למנפיק יש מכשיר . �100% יקבלו משקל סיכו� פחות מ

                                                 
 הקר� בתשלו� של  ;י הקשורסיכו� האשראמלוא שק� את יבחשבו� ויקח הדירוג חובה ש, א� לתאגיד בנקאי חייבי� קר� וריבית, לדוגמא   36

 . ג� יחדוהריבית
 לה ערבות כנגד סיכו� ניתנהאו ש, (extended)ניתנה  בהלוואה שתאגיד בנקאיהשתתפות של עולה באמצעות כאשר החשיפה , ע� זאת   37

י המפקח על הבנקי� את סיכו� ההמרה וההעברה "נית� להחשיב ע, (MDBs)  לפיתוחצדדיי�בנקי� רב על ידי , ת סיכו�המרה והעבר

במקרי� . 24 בשוק והכלול בהערה של מלווה מועד� מעמד יות בעל חייב להMDB ,כדי להיות כשיר .כסיכו� שמופחת בצורה אפקטיבית

במקרה של ערבות כנגד .  במקו� הדירוג של המטבע הזרשמשדירוג המטבע המקומי של הלווה עשוי ל, למטרות שקלול הסיכו�, כאלה

  כזוחלק ההלוואה שלא נהנה מערבות.  הערבותניתנהלו שק דירוג המטבע המקומי יכול לשמש רק עבור החל, סיכו� המרה והעברה

 .סיכו� על בסיס דירוג המטבע הזרלשוקלל י
 של A-1הדירוג . Moody’s Investors Service ושל Standard & Poor’s בה עושי� שימושהסימוני� מתאימי� למתודולוגיה ש   38

Standard & Poor’s את הדירוג ג�  כוללA-1+ו $ A-1-.  

  .C$ וBודירוגי (non-prime)  החובות שאינ� בכירי�  דירוגי כלטגוריה זו כוללת אתק   39
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אלא א� , 150%יקבלו ג� ה� משקל סיכו� של , קצרי טווח וארוכי טווח, חובות שלא דורגוכל ה, 150%

  . התאגיד הבנקאי עושה שימוש בשיטות מוכרות להפחתת סיכו� עבור חובות מסוג זה

צפויות ההשפעות ההדדיות הבאות מול דירוגי� מסויימי� , בנקאיי� קצרי טווח� חובות בי�ב  . 105

  :לטווח הקצר

 חל על כל החובות כלפי, �64  ו62כמוגדר בסעיפי� ,  הכללי המועד/ לחובות  קצרי טווחהטיפול •

תאגידי� בנקאיי� כאשר התקופה לפירעו� אינה עולה על שלושה חודשי� כאשר לא קיי� דירוג 

 .ספציפי לחוב לטווח הקצר

או זהה )  נמו� יותר,דהיינו(ודירוג זה מופה למשקל סיכו� מועד/ יותר , כאשר ישנו דירוג לטווח קצר •

חובות . יש לעשות שימוש בדירוג לטווח קצר לחוב מסוי� בלבד, לזה שנגזר מהטיפול הכללי המועד/

 .אחרי� לטווח הקצר ייהנו מ� הטיפול הכללי המועד/

תאגיד בנקאי מופה למשקל סיכו� רצוי פחות כלפי כאשר דירוג מסוי� לטווח קצר לחוב לטווח קצר  •

כל . בנקאיי��ית� לעשות שימוש בטיפול הכללי המועד/ לטווח קצר לחובות בי�לא נ, )גבוה יותר(

יקבלו את אותו שקלול סיכו� המשתמע מהדירוג המסוי� לטווח , החובות לטווח קצר שלא דורגו

 .הקצר
 

המוסד המבצע את הדירוג נדרש לעמוד בכל , כאשר עומדי� לעשות שימוש בדירוג לטווח קצר  .106

  .דירוגי טווח קצרג� ל, 91 כמפורט בסעי/ ,)ECAI(חברת דירוג אשראי חיצונית הכרה כתנאי הכשירות ל

  רמת יישו� הדירוג   .6

דירוגי� חיצוניי� לישות אחת בקבוצה תאגידית לא ישמשו למשקל סיכו� של ישויות אחרות   .107

  .באותה הקבוצה

  דירוגי� שלא הוזמנו    .7

חברת מ) solicited(ריכי� לעשות שימוש בדירוגי� שהוזמנו תאגידי� בנקאיי� צ, כהנחיה כללית  .108

,  בדירוגי� שאינ� מוזמני� למדינותהמפקח על הבנקי� יכיר. ה כשיר)ECAI(דירוג אשראי חיצונית 

 על חברת ,כאמורבדירוגי� משתמשי�  כאשר . וחברות ציבוריות בלבדבנקי�, ישויות סקטור ציבורי

 כי שיבטיחו, סדורי� מדיניות והליכי� יהיוחברת הדירוג ל) א: הדירוג לעמוד בשני התנאי� הבאי�

מוזמני� ושאי� הבדל בשיפוט בי� דירוגי� מוזמני� דירוגי� אמיני� מלא מוזמני� לא יהיו פחות דירוגי� 

  .הדירוגי� שאינ� מוזמני� יזוהו בברור) ב. שאינ� מוזמני�בי� אלו ל

 .שאיננו מוזמ� על הבנק לעשות שימוש בדירוג המוזמ� בלבדכאשר לחברה ציבורית יש דירוג מוזמ� ודירוג 

 יעשו שימוש בדירוגי� שלא הוזמנו כדי )ECAI(ת ות דירוג אשראי חיצוניוחברקיי� פוטנציאל ש, ע� זאת

הפיקוח על הבנקי� , במקרה שזוהתה התנהגות כזאת. להפעיל לח- על ישויות לקבל דירוגי� מוזמני�

  . ככשירה למטרות הלימות הו�)ECAI(חברת דירוג אשראי חיצונית  הותישקול א� להמשי� להכיר בא
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 )CRM - Credit Risk Mitigation ( הפחתת סיכו� אשראי�הגישה הסטנדרטית   . ד

   מגשרותסוגיות    .1

)i(   מבוא  

ה�  האשראי אליה� ניתאגידי� בנקאיי� משתמשי� במספר שיטות כדי להפחית את סיכו  .109

 הלוואה יכול ,י מזומני� או ניירות ער�"יכול שחשיפות תובטחנה במלוא� או בחלק� ע, לדוגמה. חשופי�

 צורות שונות של סיכו� להפחיתבנקאי כדי התאגיד רכש ה נגזר אשראי שי" עאו, י צד שלישי"שתובטח ע

  . נגדיתאגידי� בנקאיי� עשויי� להסכי� לקזז הלוואות שנתנו כנגד פיקדונות של אותו צד, כמו כ�. אשראי

 �118  ו117כאשר שיטות אלו ממלאות אחר הדרישות בנוגע לוודאות משפטית כמתואר בסעיפי�   .110

 מאפשרת לנקוט בטווח רחב יותר של מפחיתי סיכו� אשראי שיוכרו �CRMהגישה המשופרת ל, להל�

  .�1988לעומת מה שהותר על פי האמנה מ, לצור� הו� פיקוחי

)ii(  הערות כלליות  

 ישימה לפי הגישה הסטנדרטית לחשיפות בתיק )Section II( העבודה המפורטת בחלק זה מסגרת  .111

 ).Section III( 3ראו חלק , IRB לפי גישת CRM � לצרכי הטיפול ב. הבנקאי

תיוש� ג� לחישוב ) 181 עד 145 �  ו138 עד 130ראה סעיפי� (הגישה המקיפה לטיפול בביטחונות   .112

-repo ( מסוג רכש חוזרובגי� עסקאות) מעבר לדלפק (OTCבגי� עסקאות נגזרי דרישות סיכוני הצד הנגדי 

style transactions( למסחר שנרשמו בתיק.  

לא תקבע דרישת הו� גבוהה יותר מעסקה זהה לה  CRMלעסקה שבה נעשה שימוש בשיטות   .113

  .שבה לא נעשה שימוש בשיטות אלו

 ,לא תוענק הכרה פיקוחית נוספת �CRMל, לפיכ�. �פעמיילקחו בחשבו� י לא י�CRMהשפעות ה  .114

שפורס� שכבר משק/ את ספציפי הנפקה דירוג בה� נעשה שימוש ב בהתייחס לחובות ,לצור� הו� פיקוחי

השימוש בדירוגי קר� בלבד לא יותר ג�  ,הסטנדרטית של החלק הד� בגישה 100כאמור בסעי/ CRM. �ה

   .CRM � ה של  העבודהבמסגרת

הוא א� ,  לצד שלישי את סיכו� האשראי או מעביר אותומפחית CRMבשיטות שימוש האמנ�   .115

, סיכוני� שיוריי� כוללי� סיכוני� משפטיי�). סיכוני� שיוריי�( להגדיל סיכוני� אחרי� , בו בזמ�,עשוי

יישמו ו  יקבעו מדיניותהכרחי שתאגידי� בנקאיי�, לפיכ�. שוקסיכוני סיכוני נזילות ו, תפעוליי�סיכוני� 

המפקח עשוי ,  אינ� נשלטי� כיאותה כאשר סיכוני� אל.סיכוני� אלהב כדי לשלוטוהליכי� יציבי� נהלי� 

  ). Pillar 2 (2בנדב�  מפורטכלהטיל דרישות הו� נוספות או לנקוט צעדי� פיקוחיי� אחרי� 
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הו� כלשה�  בדרישות ה לקבל הקלכדי 3 דרישות נדב� ג� אתתאגידי� בנקאיי� חייבי� למלא   .116

  .CRMביחס לשיטות של 

)iii(  ודאות משפטית  

, CRM  הו� בגי� שימוש כלשהו בשיטות של הקלה בדרישותיקבלוכדי שתאגידי� בנקאיי�   .117

  .למסמכי� המשפטיי� לפחות דרישות הס/ הבאות בנוגע חייבות להתקיי�

, טי� מאזניי�ומסמכי� המסדירי� קיזוז פרי, המסמכי� ששימשו להבטחת עסקאותכל   .118

 אכיפה משפטית בכל תחומי השיפוט י כלפי כל הצדדי� וברי� מחייבוחובה שיהי, ערבויות ונגזרי אשראי

סקירה משפטית מספקת כדי לאמת זאת לבצע תאגידי� בנקאיי� חובה על כדי להבטיח זאת . הרלוונטיי�

 שנדרש כדי להבטיח כלת כ סקירות נוספות מספיקוולבצע ,על תשתית משפטית איתנהולבסס מסקנה זו 

  .את המשכיות יכולת האכיפה

  :כדי להבטיח את נאותות הסקירה המשפטית על התאגיד הבנקאי לקיי� את הדרישות  הבאות  .א118

, אלה יבטיחו. נהלי� ותהליכי� שיבטיחו את נאותות הסקירה,  מדיניותצרי� שיהיו לתאגיד הבנקאי •

  . ר� לפי הצוביצוע סקירות חוזרות, בי� היתר

 וניסיו� מקצועי בתחו� המסוי� בו הוא נות� את חוות  צרי� להיות בעל מומחיות משפטיתהסוקר •

 .  את העסקהשביצעהובלתי תלוי ביחידה , הדעת

  .התאגיד הבנקאי ישמור את כל המסמכי� הנדרשי� ברשומותיו •

הפחתת סיכוני אשראיל שיטות רה שלסקי  .2
40

  

)i(   עסקאות מובטחות)collateralised(  

  :עסקה מובטחת היא עסקה שבה  .119

 וכ�; לתאגידי� הבנקאיי� יש חשיפת אשראי או חשיפת אשראי פוטנציאלית •

במלואה או בחלקה על ידי ) hedged(ת דרחשיפת האשראי או חשיפת האשראי הפוטנציאלית מגו •

 .צד שלישי בש� הצד הנגדיעל ידי  או 41 צד נגדיועמד על ידיביטחו� שה

                                                 
 לפי הגישה הסטנדרטית ולפי ,יפיננסבעסקאות המובטחות על ידי ביטחו�  לטיפול בדרישות ההו� שיטות ה שלסקירל 10ראה בנספח     40

  .IRBגישת 

 מאזנית$מאזנית או חו+ נחש� אליו בחשיפת אשראי התאגיד הבנקאי גור� שמשמש לציו�) counterparty( "צד נגדי"המונח , בחלק זה   41

כאשר הצד שכנגד נקרא (להיות בצורה של הלוואת מזומני� או ניירות ער� , לדוגמה, חשיפה זו עשויה. או בחשיפת אשראי פוטנציאלית

 .OTCה נגזרי  חוזייבות או חשיפה על פישל מחו, ניירות ער� שהופקדו כביטחו�של , ")לווה"מסורתית 
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כמוגדר , כגו� מזומני� או ניירות ער�(די� בנקאיי� מקבלי� ביטחו� פיננסי כשיר כאשר תאגי  .120

 להפחית את חשיפת ,בעת חישוב דרישות ההו�, ה� רשאי�, ) להל�146 �  ו145ביתר פירוט בסעיפי� 

  . להביא בחשבו� את השפעת הפחתת הסיכו� של הביטחו�ובכ� ,האשראי שלה� כלפי הצד הנגדי

    ס�ת ותנאי כללי עבודהמסגרת

בדומה להנחיות , אשר בה, )simple approach(תאגידי� בנקאיי� יכולי� לבחור גישה פשוטה   .121

 של הצד הנגדי עבור החלק המובטח � הסיכומשקל של הביטחו� מחלי/ את � הסיכומשקל, �1988 האמנה מ

המתירה קיזוז , )comprehensive approach(או גישה מקיפה , )20%כפו/ לרצפה של כ "דב(של החשיפה 

 המיוחס בער� אפקטיבית של סכו� החשיפה פחתהעל ידי ה, ביטחו� כנגד החשיפההמלא יותר של 

 ,א� לא בשתיה� יחד,  בכל אחת מהגישות,תיק הבנקאיב, תאגידי� בנקאיי� רשאי� לנקוט. לביטחו�

פירעו� ה תבי� תקופאי התאמה . בטחו� חלקי מוכר בשתי השיטות. מקיפה בלבדה בגישה למסחרתיק בו

 של הביטחו� תהיה מותרת רק לפי תקופת הפירעו�ובי� ) underlying obligation (בסיסיתשל החשיפה ה

  .הגישה המקיפה

הוא חייב , לפני שתינת� לתאגיד בנקאי הקלה בדרישות הו� ביחס לצורת ביטחו� כלשהי, ע� זאת  .122

  .תחת שתי הגישות,  להל�126 עד 123לעמוד בתנאי� המפורטי� בסעיפי� 

 המשפטי המנגנו�, �118  ו117בנוס/ לדרישות הכלליות לוודאות משפטית המפורטות בסעיפי�   .123

הופקד הביטחו� חייב להבטיח כי לתאגיד הבנקאי תהיה הזכות לממש את הביטחו� או שועבד או שלפיו 

 פירעו� חדלות, )default(כשל במקרה של , בהקד� האפשרי, ליטול לידיו את החזקה המשפטית עליו

)insolvency ( או פשיטת רגל)bankruptcy) ( במסמכיאו אירועי אשראי המוגדרי� בדר� אחרת כמפורט 

, יתרה מזאת).  בביטחו�ה המחזיק)custody(משמורת של ה, כאשר רלבנטיו(של הצד הנגדי ) העסקה

הוראות החוק החלות על  כדי למלא אחר נחוצי�תאגידי� בנקאיי� חייבי� לנקוט בכל הצעדי� ה

כגו� על ידי , ברות אכיפה בביטחו�על מנת לקבל לידיה� ולהחזיק בזכויות , זכויותיה� בנוגע לביטחונות

ביחס להעברת הבעלות ) to net or set off(ז וזיק נטו או או על מנת לממש זכות, רישו� הביטחו� אצל רש�

  .על הביטחו�

, משכו�(א� הזכות המשפטית של התאגיד הבנקאי בביטחו� ביטחו� יוכר כביטחו� כשיר רק   .א123

  ).נאמ� או מעקל, לרבות מפרק(תהיה תקפה כלפי כל צד שלישי ) למשל

 material positive( שלא יהיה מתא� חיובי מהותי קיימת חובה, כדי שביטחו� יספק הגנה) א(  .124

correlation ( וכ�, ו� הביטחער�ובי� הנגדי בי� איכות האשראי של הצד   

 � בסעי/ זה .כשירי�אינ�  ,קבוצהמהקשורה ישות  או על ידי ,נגדיהצד הניירות ער� שהונפקו על ידי ) ב(

  .313בהוראת ניהול בנקאי תקי� " קבוצת לווי�" לפי הגדרת � " קבוצה"
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לוח  ברורי� ויציבי� למימוש ביטחונות ב ותהליכי� נהלי�חייבי� להיותלתאגידי� בנקאיי�   .125

נגדי ולמימוש הצד ה ה על כשל של להבטיח שיתמלא כל תנאי משפטי הדרוש להכרזכדי,  מתאי�ני�זמ

  .במהירותושנית� יהיה לממש את הביטחו� , הביטחו�

לנקוט בצעדי� סבירי� כדי חייבי� תאגידי� בנקאיי� , על ידי משמורתכאשר הביטחו� מוחזק   .126

 תאגיד בנקאי ייחשב ככזה שנקט בצעדי� .ה� שלנכסיה את הביטחו� מה מפרידמשמורתלהבטיח שה

  :סבירי� א� מקוימות הדרישות הבאות

  וכ�, התנאי מופיע בחוזה  ) א(

  .הבנק מקבל דיווח מהמשמורת על בסיס תקופתי)   ב(

הסכמי רכש ג� , לדוגמה: עסקה המובטחתה צד שלדרישת הו� תחול על תאגיד בנקאי בגי� כל   .127

עסקת לשני הצדדי� , בדומה. יהיו כפופי� לדרישות הו�) reverse repo(י מכר חוזר ג� הסכמו) repo(חוזר 

וכ� ג� הפקדה של ניירות ער� ,  הוניות מפורשותדרישותהשאלה ושאילה של ניירות ער� יהיו כפופי� ל

   .או הלוואה אחרת) derivative exposure(בהקשר של חשיפת נגזר 

מכירה /כגו� רכישה חוזרת( מארג� עסקה מסוג רכש חוזר ,כ� הפועל כסו,כאשר תאגיד בנקאי  .128

מספק ערבות ללקוח שהצד ו, בי� לקוח לבי� צד שלישי) שאילה של ניירות ער�/ ועסקאות השאלהחוזרת

אזי הסיכו� לתאגיד הבנקאי זהה לסיכו� אליו היה נחש/ אילו היה , השלישי ימלא את התחייבויותיו

תאגיד בנקאי יידרש לחשב את דרישות ההו� כאילו הוא , סיבות כאלובנ. אותה עסקהל ישירמשמש צד 

  .עסקהל ישירעצמו היה צד 

  הגישה הפשוטה

משקל הסיכו� של מכשיר הביטחו� המבטיח את החשיפה במלואה או בחלקה , בגישה הפשוטה  .129

  .185 עד 182מסגרת עבודה זו מפורטת בסעיפי� . יחלי/ את משקל הסיכו� של הצד הנגדי

  גישה המקיפהה

 החשיפה לחשב את ה�עלי,  ביטחו�י� לוקחי� בנקאיי�כאשר תאגיד, לפי הגישה המקיפה  .130

על .  לצד הנגדי למטרות הו� פיקוחי כדי להביא בחשבו� את ההשפעות של אותו ביטחו� שלה�המותאמת

 החשיפה לצד תאגידי� בנקאיי� נדרשי� להתאי� ה� את סכו�, )haircuts(מקדמי ביטחו� ידי שימוש ב

כדי להביא בחשבו� תנודות עתידיות ,  של כל ביטחו� שנתקבל כתמיכה באותו צד נגדי�ערהנגדי וה� את 

 סכומי� יתקבלו, כתוצאה מכ�. י תנועות שוק"עשויות להיגר� עה, 42אפשריות בערכו של אחד מה�

סכו� , סקה ה� מזומ�למעט במקרה ששני צדי הע.  הביטחו�של החשיפה וה� שלמותאמי� לתנודתיות ה� 

 יהיה נמו� הסכו� המותא� ואילו עבור הביטחו� ,החשיפה המותא� לתנודתיות יהיה גבוה מהחשיפה

  .יותר
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  .ע"ני במקרה של השאלת, לדוגמה, סכומי החשיפה עשויי� להשתנות   
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כלפי בצע התאמה נוספת חובה ל,  כאשר החשיפה והביטחו� מוחזקי� במטבעות שוני�,בנוס/  .131

  אפשריותל תנודות עתידיות להביא בחשבו� אפשרות שכדי,  סכו� הביטחו� המותא� לתנודתיותשלמטה 

  .בשערי החליפי�

כולל כל (כאשר סכו� החשיפה המותא� לתנודתיות גבוה מסכו� הביטחו� המותא� לתנודתיות   .132

תאגידי� בנקאיי� יחשבו את נכסיה� המשוקללי� לסיכו� , )התאמה נוספת בגי� סיכו� שער החליפי�

מסגרת העבודה לעריכת חישובי� אלה מפורטת . גדימוכפל במשקל הסיכו� של הצד הנ, כהפרש בי� השניי�

  . 150 עד 147בסעיפי� 

 באמצעותההתאמה של סכו� החשיפה וסכו� הביטחו� לתנודתיות אפשרית בערכ� תבוצע   .133

  . להל�151מקדמי ביטחו� פיקוחיי� סטנדרטיי� כמפורט בסעי/ 

  .בטל     . 134

 בתדירות השערו� למחיר ,בסוג העסקה, כשירתלוי בסוג הממקד� ביטחו� מסוי�  גודלו של  .135

עסקאות מסוג רכש חוזר , לדוגמה). remargining (התאמת המרווח ובתדירות ) mark-to-market(השוק 

מקד� ביטחו� יקבלו ,  יומית)remargining(התאמת מרווח הכפופות לשערו� יומי למחיר השוק ול

ת הלוואה מובטחות ע� שערו� יומי למחיר השוק ועסקאו,  ימי עסקי�5 של החזקההמבוסס על תקופת 

 ימי 20 של החזקההמבוסס על תקופת מקד� ביטחו� יקבלו , )remargining(התאמת מרווח וללא סעי/ 

בהתא� , עלו כלפי מעלה באמצעות נוסחת השורש הריבועי של הזמ�ו ימקדמי ביטחו� אלו. עסקי�

  .חיר השוק והשערו� למ)remargining(התאמת מרווח לתדירות 

 לסגור את כדי, להערכת ועדת באזל, היא תקופת הזמ� הממוצעת הנדרשת" תקופת החזקה", עניי� פרק זה

  .לממש את הביטחו�/ הפוזיציה 

בעיקר רכש חוזר של אגרות חוב (בנוגע לסוגי� מסוימי� של עסקאות מסוג רכש חוזר   .136

� הבנקאיי� שלא להשתמש במקדמי ביטחו� תאגידיה רשאי�, )�171 ו170ממשלתיות כמוגדר בסעיפי� 

  .בבוא� לחשב את סכו� החשיפה לאחר הפחתת סיכו�

המכסי� ) master netting agreements(נית� להכיר בהשפעה של הסכמי התחשבנות נטו   .137

  .173בכפו/ לתנאי� המפורטי� בסעי/ , עסקאות מסוג רכש חוזר לצור� חישוב דרישות ההו�

  .בטל  .138

) ii(  יזוז מאזניק  

ברי אכיפה משפטית של ) netting arrangements(כאשר לתאגידי� בנקאיי� יש הסדרי קיזוז   .139

ה� רשאי� לחשב את דרישות ההו� על בסיס חשיפות אשראי נטו בכפו/ לתנאי� , הלוואות ופיקדונות

  .188בסעי/ ש

  



  )12/08]  (1[  הוראת שעה :הפיקוח על הבנקי�

  מסגרת עבודה למדידה והלימות הו�

 

27' עמ

)iii(  ערבויות ונגזרי אשראי  

 ,בלתי חוזרי� ובלתי מותני�,  וברורי�מפורשי�, נ� ישירי�כאשר ערבויות או נגזרי אשראי ה  .140

 בתנאי ס/ תפעוליי� י�מדו עי� הבנקאיי� התאגידכל עוד, נית� להביא� בחשבו� בעת חישוב דרישות ההו�

  . הכרוכי� בהגנות אשראי אלהמסוימי� בקשר לתהליכי ניהול סיכוני�

 גישה של החלפה ייש�יש ל, 1988היה באמנת כפי ש. קיימת הכרה במגוו� של ערבי� וספקי הגנה  .141

)substitution .(מזו �על ידי ישויות בעלות משקל סיכו� נמואו הגנות שניתנו שהונפקו רק ערבויות , לפיכ� 

של צד נגדי  החשיפה שלמאחר שהחלק היחסי המוג� ,  יביאו לידי הפחתת הדרישות ההוניותינגדהשל הצד 

ואילו החלק שאינו מכוסה שומר על משקל הסיכו� , או של ספק ההגנהמקבל את משקל הסיכו� של הערב 

  .הנגדישל הצד 

  .193 עד 189פירוט הדרישות התפעוליות מוצג להל� בסעיפי�   . 142

)iv(  פירעו�תקופות ל תאי התאמ  

 קצרה מזו של הביטחו�תקופת הפירעו� של יתרת פירעו� נוצרת כאשר ל בתקופותאי התאמה   .143

 של המקורית ותקופת הפירעו� ,פירעו�ל בתקופותכאשר קיימת אי התאמה . בסיסיתאי החשיפת האשר

במקרי� אחרי� של אי התאמה . הו� לצורכי הקצאות בביטחו�אי� מכירי� ,  קצרה משנה אחתהביטחו�

. 205 עד 202ניתנת הכרה חלקית לביטחו� למטרות הו� פיקוחי כמפורט להל� בסעיפי� , בתקופות לפירעו�

  .אי התאמה בתקופות לפירעו� איננה מותרת, שה הפשוטה לביטחונותבגי

)v(  שונות  

ובנגזרי אשראי מסוג , דרכי הטיפול בריבוי שיטות להפחתת סיכו� אשראי בגי� חשיפה בודדת  .144

First and Nth to default , להל�210 עד 206מפורטות בסעיפי� .  

  ביטחונות  .3

)i(  ביטחו� פיננסי כשיר  

  :שירי הביטחו� הבאי� כשירי� להכרה לפי הגישה הפשוטהמכ  .145

  

כמו ג� תעודות פיקדו� או מכשירי� דומי� שהונפקו על ידי (אי בנקתאגיד המזומני� בפיקדו� ב   )א(

 .43,44הנגדיהנחש/ לצד )  המלווהאיבנקתאגיד הה

                                                 
 כנגד חשיפות  התאגיד הבנקאיאשר הונפקו על ידי,  שמומנו באמצעות מזומני�)CLN - Credit Linked Notes (שטרות צמודי אשראי   43

  .ות מובטחות מזומני�טופלו כעסקאי,  בקריטריוני� של נגזרי אשראישעומדי�הבנקאי בתיק 
בתאגיד  � המלווה מוחזקי� כביטחוהתאגיד הבנקאיתעודות פיקדו� או מכשירי� דומי� שהונפקו על ידי , פיקדו� במזומ�במקרי� בה�    44

 /המלווה וא� השעבודלתאגיד הבנקאי  הומחו בגלוי /שועבדוה� א� , )non-custodial (משמורתצד שלישי בהסדר שאינו בנקאי 

)  בגי� סיכו� מטבעכל מקד� ביטחו� הדרושאחרי (סכו� החשיפה המכוסה על ידי הביטחו� , ה� בלתי מותני� ובלתי חוזרי�ההמחאה 

    . צד שלישי התאגיד הבנקאייקבל את משקל הסיכו� של
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 .זהב  )ב(
  

 :�שהנ, חברת דירוג אשראי חיצונית מוכרת חוב שדורגו על ידי ניירות ער�  )ג(

 המטופלות כריבונויות על ידי PSEsא� הונפקו על ידי ריבונויות או על ידי , -BBות בעלי דירוג לפח •

 או; המפקח במדינה

 תאגידי� בנקאיי� וחברות לרבות(א� הונפקו על ידי ישויות אחרות ,  -BBBלפחות בעלי דירוג •

 או; )השקעות

 . למכשירי חוב קצרי טווחA-3/P-3 דירוג ילפחות בעל •
  

 :כאשר, חברת דירוג אשראי חיצונית מוכרת חוב שלא דורגו על ידי ער�ניירות   )ד(

 וכ�;  אשר מניותיו נסחרות במדד ראשיהונפקו על ידי תאגיד בנקאי •

 וכ�;  בבורסה מוכרתי�רשומ •

 וכ�; )senior(סווגו כחוב בכיר  •

הפחות חייבות לקבל לכל ,  של התאגיד הבנקאי המנפיק זההכל ההנפקות המדורגות בעלות בכירות •

 וכ�; חברת דירוג אשראי חיצונית מוכרת על ידי A-3/P-3 או -BBBדירוג 

 כביטחו� מידע המרמז כי ההנפקה מצדיקה  חובאי� בידי התאגיד הבנקאי המחזיק בניירות ער� •

 .)לפי המקרה (A-3/P-3  או-BBB � דירוג נמו� מ
 

 .הכלולות במדד ראשי) המרהללרבות אגרות חוב (מניות    )ה(
  

 UCITS - Undertakings for (בניירות ער� ניתני� להעברהמשותפות השקעות ל תהתקשרויו  )ו(

Collective Investments in Transferable Securities(,כאשר, קרנות נאמנות ו: 

 וכ�; מחיר� של היחידות מתפרס� מדי יו� •

 .45קר� נאמנות מוגבלות להשקעה במכשירי� המפורטי� בסעי/ זה / UCITS � ה •
 

 . יוכר רק במקרה בו הלקוח מוגבל להשקעה במכשירי� המפורטי� בסעי/ זה–רות ער� חשבו� ניי  )ז(
  

  

  :מכשירי הביטחו� הבאי� כשירי� להכרה לפי הגישה המקיפה  .146
  

 ;145כל המכשירי� בסעי/   )א(
  

 שאינ� נכללות במדד ראשי א� ) לרבות אגרות חוב להמרה(מניות   )ב(

  ;רשומות בבורסה מוכרת  
 

 .לעיל) ו(145שבסעי/ ועומדות בכל התנאי� , )ב(ק "ות הכוללות מניות כאמור בסקרנות נאמנ/  UCITS  )ג(
  

 . יוכר רק במקרה בו הלקוח מוגבל להשקעה במכשירי� המפורטי� בסעי/ זה–חשבו� ניירות ער�   )ד(

                                                 
ות המפורטות בסעי� השקעא� ורק כדי לגדר קר� נאמנות במכשירי� נגזרי�  / UCITS $השעושה  השימוש או השימוש הפוטנציאלי, אול�   45

 �  . כביטחו� פיננסימלהיות כשירותקר� נאמנות /  UCITSבאותה  לא ישלול את כשירות� של היחידות, 146זה ובסעי
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  : לעיל146 �  ו145לצור� קביעת ביטחונות כשירי� כאמור בסעיפי�   .א146

  . ראשיבורסה בה נסחר מדדהיא  "בורסה מוכרת"

  :הוא כל אחד מאלה" מדד ראשי"

  שמות המדדי�  מדינה 
Austrian Traded Index  אוסטריה

All Ordinaries  אוסטרליה
MIB 30  איטליה
Dow Jones Stoxx 50 Index, FTSE Eurotop 300, MSCI Euro Index  אירופה

 S&P 500, Dow Jones Industrial Average, NASDAQ Composite, Russell  ב"ארה
2000  

BEL 20  בלגיה
FTSE 100, FTSE Mid 250  בריטניה

DAX  גרמניה
AEX  הולנד

Hang Seng 33  הונג קונג
Nikkei 225, Nikkei 300, Topix  יפ�

 100תל אביב   ישראל
Straits Times Index  סינגפור

IBEX 35  ספרד
CAC 40, SBF 250  צרפת

Kospi  קוריאה
TSE 35, TSE 100, TSE 300  קנדה

OMX  שוודיה
SMI  שוויי-

  

)ii(  הגישה המקיפה  

  חישוב דרישת הו�

  :כדלהל�חושב מסכו� החשיפה לאחר הפחתת סיכו� , לעסקה מובטחת  .147

( ) ( )[ ]{ }HfxHcCHeEE −−⋅−+⋅= 11,0max*  

  :כאשר

E*    =ער� החשיפה לאחר הפחתת סיכו�  

E   =שוט/ של החשיפההער� ה  

He   =ה לחשיפ� המתאימקד� ביטחו�  

C   =הער� השוט/ של הביטחו� שהתקבל  

Hc    =לביטחו�� המתאימקד� ביטחו�   

Hfx   =החשיפה  אי התאמה בי� מטבע הביטחו� למטבעבשל, � המתאימקד� ביטחו�  

 כדי לקבל את סכו� הנגדיסכו� החשיפה לאחר הפחתת סיכו� יוכפל במשקל הסיכו� של הצד   .148

  .חת עבור העסקה המובט�הנכס המשוקלל לסיכו
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הטיפול בעסקאות שבה� קיימת אי התאמה בי� מועד הפירעו� של החשיפה לצד הנגדי לבי� מועד   .149

  .205 עד 202 בסעיפי�מפורט , הפירעו� של הביטחו�

=∑יהיה  על הסל מקד� הביטחו�, במקרי� בה� הביטחו� הוא סל נכסי�  . 150 ii HaH ,כאשר ia 

  .לנכסרלוונטי  המקד� הביטחו�א ו הHi � ו, בסל) נמדד ביחידות מטבעכשהוא (וא משקל הנכס ה

  י� סטנדרטייי� פיקוחמקדמי ביטחו�

 שערו� יומי למחיר השוק שלבהנחה , י�סטנדרטיה י�פיקוחיה מקדמי הביטחו� י�להל� מפורט  .151

  :אחוזי�ב מבוטאי� מקדמי הביטחו�. יומית) remargining(והתאמת מרווח 

  1טבלה מספר 

ריבונויות  יתרת תקופה לפירעו�    נייר ער� חובדירוג של 
46,47

מנפיקי� אחרי�  
48

  

   

תקופת 
החזקה 

 20של 
  ימי�

תקופת 
החזקה 

 10של 
  ימי�

תקופת 
החזקה 

 5של 
  ימי�

תקופת 
החזקה  

 20של 
  ימי�

תקופת 
החזקה 

 10של 
  ימי�

תקופת 
החזקה 

 5של 
  ימי�

  0.707  1  1.414  0.354  0.5  0.707    שנה1 ≤

 AA- / 1(A  עדAAA  2.828  4  5.657  1.414  2  2.828   שני�5 ≤,  שנה1> 

  5.657  8  11.314  2.828  4  5.657   שני�5> 

  1.414  2  2.828  0.707  1  1.414   שנה 1 ≤

  4.243  6  8.485  2.121  3  4.243   שני�5 ≤,  שנה1> 

A+עד  BBB- / A-2/   

A-3 / P-3חובע" וני  

שלא דורגו לפי בנקאיי� 

  )ד(145סעי* 
  8.485  12  16.971  4.243  6  8.485   שני�5> 

BB+ עד BB- 10.607  15  21.213  כל התקופה    

  

 2 טבלה מספר

  
תקופת החזקה 

   ימי�20של 

תקופת החזקה 

   ימי�10של 

תקופת החזקה 

   ימי�5של 

  10.607  15  21.213  וזהב) ח בנות המרה"לרבות אג(מניות המדד הראשי 

  17.678  25  35.355  הרשומות בבורסה מוכרת) ח בנות המרה"לרבות אג(יות אחרות מנ

 UCITS/ע שבו רשאית הקר� להשקיע"מקד� הביטחו� הגבוה ביותר שנית� לייש� לני  קרנות נאמנות  

מזומ�
49

  0  0  0  

  

                                                 
46
    .על ידי המפקח על הבנקי�) sovereigns(כריבונויות המטופלות  PSEs כולל    

47
 .כריבונויות יטופלו 0%שקיבלו משקולת סיכו� ) MDBs( בנקי� רב צדדיי� לפיתוח    
48

  .כריבונויות על ידי המפקח על הבנקי�שאינ� מטופלות  PSEsכולל    
49

  ).א (145ביטחו� מזומ� כשיר בהתא� לסעי�    
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 3טבלה מספר 
תקופת החזקה   

   ימי�20של 

תקופת החזקה 

   ימי�10של 

תקופת החזקה 

   ימי�5של 

  5.657  8  11.314  מקדמי ביטחו� בשל אי התאמת מטבע

  :בחשבונות ניירות ער� הקצאת מקדמי הביטחו� תבוצע לפי אחת משתי החלופות הבאות  . א151

יוקצה לכל אחד מניירות הער� מקד� , כשאי� באפשרות הלקוח להחלי/ את ניירות הער� בחשבו�  . א

  . לעיל151הביטחו� הרלוונטי כאמור בסעי/ 

יוקצה לכל ניירות הער� מקד� ביטחו� , כשיש באפשרות הלקוח להחלי/ את ניירות הער� בחשבו�  . ב

  .אחיד הגבוה ביותר שנית� לייש� לנייר ער� בו רשאי הלקוח להשקיע

  .בטל  .152

,  של חברות אגרות חובכגו�(כשירי� � עסקאות שבה� התאגיד הבנקאי מלווה מכשירי� בלתיב  .153

 שחל על מניות ההיה זהה לזי שיש להחיל על החשיפה מקד� הביטחו� ,) השקעהשאינ� בעלות דירוג

  .ראשי המדדה חלק מ�הנסחרות בבורסה מוכרת שאינ

  .בטל.  165 �  154

  שאינה יומית , )remargining(לשערו� לשווי שוק או להתאמת מרווח חזקה שונות וההתאמה לתקופות 

בהתאמת מרווח  ו) revaluation(תדירות השערו� ב ובהתחשב במאפייני, עסקאות מסוימותל  .166

)remargining( ,לביטחונות הביטחו� למקדמי ביחס מסגרת העבודה.  שונותהחזקה תקופות מתאימות 

, )שאילה של ניירות ער�/ והשאלהמכר חוזר/כגו� רכש חוזר( בי� עסקאות מסוג רכש חוזר מבחינה

 margin(והלוואת מרווח  OTCנגזרי בו� עסקאות כג" (עסקאות אחרות מונעות על ידי שוק ההו�"

lending((, והלוואות מובטחות )secured lending .( בעסקאות המונעות על ידי שוק ההו� ובעסקאות מסוג

, בעסקאות הלוואה מובטחות; )remargining(מסמכי העסקה כוללי� סעיפי התאמת מרווח , רכש חוזר

  .נ�אי תנאי� כאלה בדר� כלל

 the right to receive margin(אי� לתאגיד הבנקאי זכות להתאמת מרווח על בסיס תדיר עסקה בה 

frequently( ,תטופל כהלוואה מובטחת.  

  : מסוכמת בטבלה הבאהלעסקאות השונות ההחזקהתקופת   .167

  

  תנאי   החזקהתקופת   סוג עסקה

   יומיתהתאמת מרווח  חמישה ימי עסקי�  עסקה מסוג רכש חוזר

  התאמת מרווח יומית  עשרה ימי עסקי�  וק הו� אחרות עסקאות ש

  שערו� יומי  עשרי� ימי עסקי�  הלוואה מובטחת
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מקדמי , אינה תדירות יומית או השערו� )remargining(התאמת המרווח כאשר תדירות   .168

ו� ת, � או השערו)remargining(התאמת המרווח עסקי� בפועל בי� ה בהתא� למספר ימי ו יוגדלהביטחו�

  : כדלקמ�, שימוש בנוסחת השורש הריבועי של הזמ�עשיית 

  

M

MR
M T

TN
HH

)1( −+

=  

  

  :שבה

H   =מקד� הביטחו� המוגדל  

HM   = 151מתו� הטבלה שבסעי/ (מקד� הביטחו� לפי תקופת ההחזקה (  

TM   = 167מתו� הטבלה שבסעי/ (תקופת החזקה לסוג העסקה(  

NR  = לעסקאות מובטחות מרווח לעסקאות שוק הו� או השערו�מספר ימי עסקי� בפועל בי� התאמת .  

 בנק ער� ע� לקוח עסקה עתידית המובטחת במניית �  לעיל 168גמא לשימוש בנוסחה בסעי/ דו  .169

. )) לעיל151ראה סעי/  (15%מקד� הביטחו� הפיקוחי הוא .  ימי�10תקופת ההחזקה היא . מדד ראשי

  ). ימי עבודה5, כלומר(ית תדירות התאמת המרווח בעסקה היא שבוע

  :מקד� הביטחו� המוגדל יהיה

748.17
10

)110(5
15

)1(
=

−+
=

−+
=

M

MR
M T

TN
HH  

  

  )zero H(  אפסHתנאי� לקביעת 

והצד , הממלאות את התנאי� הבאי�) repo-style transactions(לעסקאות מסוג רכש חוזר   .170

  .  אפסנית� להחיל מקדמי ביטחו�, ) להל�171' ראה ס (משתת� מרכזי בשוקהנגדי הנו 
  

משקל סיכו� ל כשירי�ה PSE של ע"ני או , של ריבונויותע"ניה� החשיפה וה� הביטחו� הנ� מזומני� או   )א(

  .50 לפי הגישה הסטנדרטית0%
 

  ;ה� החשיפה וה� הביטחו� נקובי� באותו המטבע  )ב(
 

 משוערכי�או שהחשיפה והביטחו� ג� יחד ) overnight (בת תקופת פירעו� של יו� אחדהעסקה היא   )ג(

  ; יומיתהתאמת מרווחלכפופי�  למחיר שוק ותיומי
 

לפני נדרש בי� השערו� האחרו� למחיר השוק שהזמ� , התאמת מרווח בביצוע הנגדיצד כשלו� ה לאחר  )ד(

  ;ארבעה ימי עסקי�מ מוער� בלא יותר, הביטחו�) liquidation (51מימושובי� הכישלו� בהתאמת מרווח 
 

                                                 
50
בדרישות להקצאה של משקולת עומדות כהבנק המרכזי כלפי  או ריבונויותתביעות במטבע מקומי כלפי כאשר המפקח ייעד יש לציי� כי    

   .תנאי זה אחר ימלאותביעות אלו , נדרטית לפי הגישה הסט0%סיכו� 

51
  .זמ�ה מסגרת לממש תמיד את הביטחו� אלא להיות בעל היכולת לעשות זאת בתו$ התאגיד הבנקאיהדבר אינו מחייב את      



  )12/08]  (1[  הוראת שעה :הפיקוח על הבנקי�

  מסגרת עבודה למדידה והלימות הו�

 

33' עמ

  ; מוכחת לסוג זה של עסקהסליקהות מערכת  באמצעמסולקתהעסקה   )ה(
 

ע מסוג " סטנדרטיי� בשוק לעסקאות מסוג רכש חוזר בני� ההסכ� ה� מסמכי� המכסי� אתמסמכיה  )ו(

  ;זה
 

מזומני� או ניירות העביר למלא את חובתו לנכשל מ כי א� הצד הנגדי כוללת מסמ� הקובעהעסקה   )ז(

כי אז , לכבד את התחייבויותיו בדר� אחרתמכשל  נ או,)deliver margin (להשלי� ביטחו�ער� או 

  וכ�; ידייהעסקה תבוא לסיומה המ
 

תהא , או פושט רגל) insolvent(בי� א� הצד הנגדי הנו חדל פירעו� , אירוע כשל כלשהובמקרה של   )ח(

  את מיידית לתפוס,(unfettered) משוחררת ממגבלות, משפטיתלתאגיד הבנקאי זכות הניתנת לאכיפה 

  .והביטחו� ולממשו לטובת

  :"משתתפי� מרכזיי� בשוק "ישויות הבאות ייחשבוהרק   .171
  

 ;)PSE (ישויות סקטור ציבוריבנקי� מרכזיי� ו, ריבונויות  )א(
  

 ;ניירות ער�י� וחברות איבנקתאגידי�   )ב(
  

 לפי הגישה 20%משקל סיכו� של הכשירות ל) לרבות חברות ביטוח(חברות פיננסיות אחרות   )ג(

 ;הסטנדרטית
  

  

 .ארגוני סליקה מוכרי�  )ד(
  

מחיל הקלה ,  או בדירוג עדי/ מזהA- אשר מדורגת OECD �כאשר מפקח ממדינה החברה ב  .172

רשאי� , ספציפית לעסקאות מסוג רכש חוזר בניירות ער� שהונפקו על ידי הממשלה של אותה מדינה

  .התאגידי� הבנקאיי� המאוגדי� בישראל לאמ- את אותה הגישה לאות� העסקאות

  )Master Netting Agreements (הסכמי התחשבנות נטוטיפול בעסקאות מסוג רכש חוזר המכוסות על ידי 

צדדיי� המכסי� עסקאות מסוג רכש חוזר יוכרו על �ההשפעות של הסכמי התחשבנות נטו דו  .173

כיפה  א� ההסכמי� ניתני� לא)counterparty-by-counterparty( בסיס בחינת צד נגדי אחר צד נגדי

ובי� א� הצד הנגדי חדל ,  בכל אחד מתחומי השיפוט הרלוונטיי� בעת התרחשות של אירוע כשלמשפטית

למשל  � יוכרו א� ורק הסכמי� המקובלי� בשוק לסוג זה של עסקאות . או פושט רגל) insolvent(פירעו� 

  ).GMRA) The TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement 2000 �הסכ� ה

  :הסכמי התחשבנות נטו חייבי�, וס/בנ

 את כל העסקאות הכפופות במהירות) close-out(להקנות לצד שלא כשל את הזכות לסיי� ולחסל   )א(

 .או פשיטת רגל של הצד הנגדי) insolvency(לרבות במקרה של חדלות פירעו� , להסכ� בעת אירוע כשל

שנסתיימו ) ות הער� של כל ביטחו�לרב(לקבוע התחשבנות נטו של רווחי� והפסדי� בגי� עסקאות   )ב(

 ;כ� שצד אחד חייב לצד האחר סכו� נטו יחיד,  לפי ההסכ�(closed out)וחוסלו 

 וכ�; לאפשר מימוש או קיזוז של הביטחו� בהקד� האפשרי במקרה של כשל  )ג(
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 בכל משפטיתאכיפי� , לעיל) ג(עד ) א(� יחד ע� הזכויות העולות מתו� התנאי� הנדרשי� ב, להיות  )ד(

או פושט ) insolvent( ובי� א� הצד הנגדי חדל פירעו� ,שיפוט רלוונטי במקרה של אירוע כשלתחו� 

  .רגל

התחשבנות נטו בי� פוזיציות בתיק הבנקאי ובתיק למסחר תוכר א� ורק כאשר העסקאות   .174

  :שלגביה� נערכה התחשבנות נטו מקיימות את התנאי� הבאי�

 וכ�; 52 שוקכל העסקאות משוערכות יומית למחיר  )א(

  מכשירי הביטחו� שבה� נעשה שימוש בעסקאות מוכרי� כביטחו� פיננסי כשיר בתיק   )ב(

 .הבנקאי

  . תאומ- לחישוב דרישות ההו� בגי� עסקאות ע� הסכמי התחשבנות נטו147הנוסחה בסעי/   .175

 תאגידי� בנקאיי� יישמו את מסגרת העבודה הבאה כדי להביא בחשבו� את השפעת הסכמי  .176

  :התחשבנות נטוה

53( ) ( )( ) ( ) ( )[ ]{ }∑∑∑ ∑ ⋅+⋅+−= HfxEfxHsEsCEE ,0max*  

  :שבה

E*   =ער� החשיפה לאחר הפחתת סיכו�  

  E   =ער� שוט/ של החשיפה  

  C    =ער� הביטחו� שהתקבל  

Es   =נתו�יר ער�ער� מוחלט של הפוזיציה נטו בני   

Hs   =למתאי� מקד� ביטחו�  �Es  

Efx   = ילוקשל הפוזיציה נטו במטבע שונה ממטבע הסמוחלט ער�  

Hfx   =לאי התאמת מטבעמתאי� מקד� ביטחו�   

, לאחר התחשבנות נטו של החשיפות והביטחונות, הכוונה כא� היא לקבל סכו� חשיפה נטו  .177

המשק/ שינויי מחיר אפשריי� של ניירות הער� המעורבי� ) add-on amount ("סכו� תוספת"ולקבל 

בכל נייר ער� , טווח ארוכת טווח או קצרת ,יה נטוהפוזיצ. א� קיי�, בעסקאות וכ� סיכו� שער חליפי�

כל יתר הכללי� בנוגע לחישוב מקדמי . הכלול בהסכ� ההתחשבנות נטו תוכפל במקד� ביטחו� מתאי�

חלי� באותה המידה על תאגידי� בנקאיי� המשתמשי� , 172 עד 147המפורטי� בסעיפי� , הביטחו�

  . רכש חוזרצדדיי� לעסקאות מסוג�בהסכמי התחשבנות נטו דו

178  �) i(181  .בטל.  

                                                 
  .  התאמת מרווחשל בתדירות , רכש חוזר מסוג בדומה לעסקאות אחרות,  תהיה תלויהמקדמי הביטחו� לצור� ההחזקהתקופת    52

  :שנית� להציגה ג� באופ� הבא, 147נקודת המוצא לנוסחה זו היא הנוסחה בסעי�    53

   ( ) ( ) ( ) ( )[ ]{ }HfxCHcCHeECEE ⋅+⋅+⋅+−= ,0max*  



  )12/08]  (1[  הוראת שעה :הפיקוח על הבנקי�

  מסגרת עבודה למדידה והלימות הו�

 

35' עמ

)iii(  הגישה הפשוטה  

  ס� תנאי

חיי כל פחות למש� ל שועבד להיות מהביטחו� חייב, על מנת שביטחו� יוכר בגישה הפשוטה  .182

 לפחות )revalued(מוער� מחדש  ו)marked to market ( למחיר שוקהוא חייב להיות משוער�החשיפה ו

ביטחו� מוכר יקבלו מובטחי� על ידי שווי שוק של ה של חובותת� חלקי� או. בתדירות של שישה חודשי�

, 20%משקל הסיכו� של החלק המובטח יהיה כפו/ לרצפה של . את משקל הסיכו� שחל על מכשיר הביטחו�

. הנגדיצד את ה משקל סיכו� ההול� ישוי� החוב ליתרת. 185 עד 183למעט בנסיבות המפורטות בסעיפי� 

 מכר חוזרה� רכש חוזר ה� , לדוגמה:  על תאגידי� בנקאיי� משני צדי העסקה המובטחתדרישת הו� תחול

  .יהיו כפופי� לדרישות הו�

   לרצפת משקל הסיכו�סייגי�

כמוגדר בסעי/ ,  ובוצעו ע� משתת/ מרכזי בשוק170עסקאות העומדות בקריטריוני� של סעי/   .183

העסקה תקבל , סקה איננו משתת/ מרכזי בשוקא� הצד הנגדי לע. 0%תקבלנה משקל סיכו� של , 171

  .10%משקל סיכו� של 

המובטחות על ידי , הכפופות לשערו� יומי למחירי השוק )OTC(מעבר לדלפק עסקאות נגזרי�   .184

עסקאות כאלו המובטחות על ידי . 0%תקבלנה משקל סיכו� של , יתהתאמה מטבע�מזומני� ואי� בה� אי

יכולות לקבל ,  לפי הגישה הסטנדרטית0% לקבל משקל סיכו� כשירי�ה PSEשל ע של ריבונות או "ני

  .10%משקל סיכו� של 

ונית� יהיה להחיל משקל סיכו� ,  למשקל הסיכו� על עסקאות מובטחות לא תחול20%של  הרצפה  .185

  : החשיפה והביטחו� נקובי� באותו המטבע ועוני� על אחד מהתנאי� הבאי�כאשר, 0%

 או; )א(145 מזומני� כמוגדר בסעי/ הביטחו� הוא פיקדו� •

משווי השוק ו,  0% משקל סיכו� לקבלת כשירי�ה PSEע של ריבונות או " ניה שלהביטחו� הוא בצור •

 .20% נוכו שלה�

)iv(   מעבר לדלפקעסקאות נגזרי� מובטחות (OTC)  

בגי� דרישת הו� החישוב של , )Current Exposure Method ("הנוכחיתשיטת החשיפה "לפי   .186

  :של הצד הנגדי עבור חוזה בודד יתבצע כדלקמ�סיכו� אשראי 
  

( )[ ] %8⋅⋅−−+= rConaddRC Aדרישת הו� בגי� סיכו� צד נגדי  

  :כאשר

RC   =/עלות השחלו,  

add-on   =92מחושב בהתא� לסעיפי� , הסכו� בגי� חשיפה פוטנציאלית עתידית(i)�92  ו(ii) 4 של נספח,  
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CA     =או אפס, 172 עד 147כמפורט בסעיפי� , ודתיות לפי הגישה המקיפהסכו� ביטחו� מותא� לתנ ,  

  וכ�, א� לעסקה לא הוחל ביטחו� כשיר    

r   =משקל הסיכו� של הצד הנגדי.  

והתוספת ,  יהיה עלות השחלו/ נטוRC, צדדיי� תקפי�� התחשבנות נטו דוהסכמיכאשר קיימי�   .187

)add-on ( תהיהANet 96 כפי שחושבה לפי סעיפי�(i)96  עד(vi)  בגי� סיכו�  הביטחו�מקד�. 4 של נספח 

בו אפילו במקרה ש. סילוקמטבע הובי�  כאשר קיימת אי התאמה בי� מטבע הביטחו� ייוש�) Hfx(מטבע 

, מקד� ביטחו� יחידיש להחיל , סילוקמטבע הביטחו� ומטבע ה,  משני מטבעות יותרחשיפה במעורבי�

 לפי הצור� בהתא� לתדירות השערו� למחיר אשר יוגדל, י עסקי� ימ10 היא ההחזקהבהנחה שתקופת 

  .השוק

 (i)187.  לחישוב דרישת הו� בגי� סיכו� אשראי של הצד הנגדי" הנוכחיתשיטת החשיפה "כחלופה ל ,

  . זו עבודהמסגרת לש 4תאגידי� בנקאיי� יכולי� להשתמש בשיטה הסטנדרטית כמפורט בנספח 

  קיזוז פריטי� מאזניי�  .4

  ,כאשר תאגיד בנקאי  .188

 בכל אחד מתחומי השיפוט נית� לאכיפההסכ� הנטו או הקיזוז ש קבועמוצא יסוד משפטי אית� ל  )א(

 ; בי� א� הצד הנגדי חדל פירעו� או פושט רגל,הרלוונטיי�

 ;הקיזוז הכפופי� להסכ� נגדי הנכסי� וההתחייבויות של אותו צד אתיכול בכל עת לקבוע   )ב(

והתחייבויות לגידול בחשיפות כתוצאה מאי התאמה של תקופות פירעו� של נכסי� סיכו� ושולט בעוקב   )ג(

)roll-off risks(;וכ�  

  ,חשיפות הרלוונטיות על בסיס נטוב ושולטעוקב   )ד(

שאי התאגיד בנקאי להשתמש בחשיפה נטו של הלוואות ופיקדונות כבסיס לחישוב הלימות ההו� שלו ר

מקדמי הביטחו� . ופיקדונות יטופלו כביטחונות,  יטופלו כחשיפותהלוואות. 147בהתא� לנוסחה בסעי/ 

 ימי עסקי� תחול כאשר 10תקופת החזקה של . למעט מקרה בו קיימת אי התאמה במטבע, יהיו אפס

  .205 עד �202 ו 168, 151ותחולנה כל הדרישות הכלולות בסעיפי� , מתבצע שערו� יומי למחיר השוק

  ערבויות ונגזרי אשראי. 5

)i(  דרישות תפעוליות   

  דרישות תפעוליות משותפות לערבויות ולנגזרי אשראי

 להיות משויכי� חייבי� או נגזר אשראי חייבי� לייצג תביעה ישירה כלפי ספק ההגנה וערבות  .189

נתונה כ� שמידת הכיסוי מוגדרת בבירור ואינה , מפורש לחשיפות מסוימות או למאגר חשיפות מסוי�ב

, מקרה של אי תשלו� חוב מצד רוכש ההגנהב למעט ,ביטול חייבי� להיות לא ניתני� לה�. לחילוקי דעות
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המתיר לספק ההגנה לבטל באופ� לא יכלול סעי/ חוזה שה חובה;  לחוזה הגנת אשראישל סיבה הקשורהב

 כתוצאה מירידת איכות האשראי האפקטיביתאו להגדיל את עלות הכיסוי , צדדי את כיסוי האשראי� חד

 בחוזה ההגנה לא ייכלל סעי/; ג� בלתי מותני�יהיו הערבות או נגזר האשראי חובה ש. 54 המוגנתבחשיפה

 של ספק ההגנה לשל� מחויבות את המנועשיש בו כדי ל, מחו- לשליטתו הישירה של התאגיד הבנקאי

  . במועדותיוחוב/חובהלשל� את מ המקורי נכשל הנגדיבמקרה שהצד ) in a timely manner(במועד 

  דרישות תפעוליות נוספות לערבויות

, כדי שערבות תוכר,  לעיל�118  ו117בנוס/ לדרישות הוודאות המשפטית המפורטות בסעיפי�   .190

 :התנאי� הבאי� חייבי� להתקיי�
  

 )in a timely manner(במועד רשאי תאגיד בנקאי לפנות , של הצד שכנגדכשיר תשלו� �אי/כשל בעת  ).א(

 את כל בנקאיה לתאגיד לשל�הערב יכול .  העסקהבהתא� למסמכי, חובת כספי ה אאל הערב לקבל

יטול על עצמו את התחייבויות התשלו� העתידיות של הצד הנגדי לאו ,  בסכו� אחד כוללהחוב

תשלומי� מהערב בלא את כל הלתאגיד בנקאי חייבת להיות זכות לקבל . ערבותעל ידי המכוסות 

 .� נגד הצד הנגדי לגביית החוב לנקוט תחילה בהליכי� משפטיישיידרש

  

 .הערבות הנה התחייבות מתועדת מפורשות שהערב נוטל על עצמו ).ב(

 underlying(המקורי הערבות מכסה את כל סוגי התשלומי� שהחייב , למעט האמור במשפט להל�  ).ג(

obligor(  נקובכגו� סכו� ,  העסקהמסמכימצופה לשל� על פי) notional amount( , תשלומי מרווח

)margin payments (ריביות ותשלומי� בלתי , כאשר ערבות מכסה את תשלו� הקר� בלבד. 'וכד

 .198מכוסי� אחרי� יטופלו כסכו� בלתי מובטח בהתא� לסעי/ 

  דרישות תפעוליות נוספות לנגזרי אשראי

 : התנאי� הבאי�שיתמלאו חובה, על מנת שחוזה נגזר אשראי יוכר  .191
 

 :ידי הצדדי� לחוזה חייבי� לכסות לכל הפחותאירועי האשראי המפורטי� על   ).א(

בסיסית נאי ההתחייבות ה המגיעי� לפי תחובה סכומי את) failure to pay( לשל�כשלו�  •

)underlying obligation(כזה התקפי� בזמ� אי תשלו� ) תקופת ל קרובה הגרייס תקופת ע�

 ;)בסיסית בהתחייבות ההגרייס

,  או אי יכולת של החייב לשל� את חובותיו)insolvency (רעו� פיחדלות, )bankruptcy (פשיטת רגל •

ואירועי� דומי� , או כישלונו או הודאתו בכתב בדבר אי יכולת כללית לשל� את חובותיו במועד�

 וכ�; לכ�

ריבית ,  הכרו� במחיקה או דחייה של קר�בסיסית של ההתחייבות ה)restructuring(ארגו� מחדש  •

 או חיוב ספציפיתהפרשה , מחיקת חוב, דהיינו(ירוע של הפסד אשראי המביא לידי א, או עמלות

                                                 
 אלא ,פירעו�ל ההתקופמחייב שהגנת האשראי והחשיפה תהיינה מתואמות מבחינת  ו אינבלתי נית� לביטולשל  לב כי התנאי ש לשי�י   54

 (call option)טפל באופצית יציאה  מפרט כיצד ל203 סעי� . בדיעבד על ידי ספק ההגנהפירעו� שהוסכמו מראש לא יקוצרול שהתקופות

   .יתרת התקופה לפירעו� להגנת אשראיבקביעת 
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יש לפעול על , לא הוגדר כאירוע אשראי ארגו� מחדשבמקרי� שבה� ). דומה לחשבו� רווח והפסד

 .192פי סעי/ 
 

להל� יקבע ) ז(סעי/ , א� נגזר האשראי מכסה התחייבויות שאינ� כוללות את ההתחייבות הבסיסית  ).ב(

 .תאמה בנכסי�א� תותר אי הה

  

 ההתחייבות כשלנגזר האשראי לא יסתיי� לפני פקיעת תקופת גרייס כלשהי הנדרשת להתרחשות   ).ג(

 .203בכפו/ להוראות סעי/ , שלו� לשל�יהבסיסית כתוצאה מכ

  

מוכרי� לצורכי הו� בתנאי שקיי� תהלי� הערכה יציב , נגזרי אשראי המאפשרי� סילוק במזומ�  ).ד(

 שיוגדר בבירור ובאופ� ספציפי פרק הזמ� לקבלת הערכות שווי של חובה. ומהימ� לאמידת ההפסד

א� התחייבות ). post-credit event valuations(בסיסית לאחר אירוע אשראי הההתחייבות 

 המצוינת בנגזר האשראי למטרות סילוק במזומ� שונה )reference obligation(ההתייחסות 

 .� תותר אי ההתאמה בנכסי�להל� יקבע א) ז(סעי/ , מהתחייבות הבסיסית

  

 נדרשת לש�  אל ספק ההגנהבסיסית רוכש ההגנה להעביר את ההתחייבות ההיכולת של/הזכותא�   ).ה(

לקבוע כי כל הסכמה הנדרשת להעברה כזאת לא תישלל חייבי�  בסיסיתתנאי ההתחייבות ה, סילוק

 . סבירלאבאופ� 

  

. חייבת להיות מוגדרת בבירורחש התראירוע אשראי א� ה האחראי� לקבוע שותפי�זהות� של ה  ).ו(

היכולת /לרוכש ההגנה חייבת להיות הזכות. קביעה זו לא תהיה באחריותו הבלעדית של מוכר ההגנה

 . התרחשותו של אירוע אשראיעללהודיע לספק ההגנה 

  

התחייבות  ( נגזר האשראיובי� ההתחייבות אליה מתייחס בסיסיתאי התאמה בי� ההתחייבות ה  ).ז(

 למטרות קביעת שבה נעשה שימושההתחייבות , דהיינו( )the reference obligation � ההתייחסות 

היא ההתייחסות התחייבות ) 1(מותרת א� ) שנית� להעבירה במזומ� או ההתחייבות הסילוק ער�

 בסיסיתלהתחייבות ה) 2(וכ� , בסיסיתה  מההתחייבות נחותאו במעמד) פארי פאסו(במעמד שווה 

והחוזה כולל סעיפי� ברי ) משפטיתאותה ישות , דהיינו(בעל חוב אותו  יש תההתייחסוולהתחייבות 

  .cross-acceleration)(או להאצה צולבת ) cross-default(צולב כשל אכיפה על פי חוק המתייחסי� ל

  

 אירוע שבה עושי� שימוש כדי לקבוע הא�התחייבות ובי�  בסיסיתאי התאמה בי� ההתחייבות ה  ).ח(

 או במעמד) פארי פאסו(ההתחייבות האחרונה היא במעמד שווה ) 1(מותרת א� , רחש אכ� התאשראי

אותה ישות , דהיינו(בעל חוב אותו  יש לשתי ההתחייבויות) 2(וכ� , בסיסית מההתחייבות הנחות

או ) cross-default(צולב כשל והחוזה כולל סעיפי� ברי אכיפה על פי חוק המתייחסי� ל) משפטית

  .)cross-acceleration(להאצה צולבת 

אול� יתר , כאשר ארגו� מחדש של ההתחייבות הבסיסית אינו מכוסה על ידי נגזר האשראי  .192

א� סכומו של נגזר האשראי נמו� או . תותר הכרה חלקית בנגזר האשראי,  מתמלאות191הדרישות בסעי/ 

א� סכו� נגזר .  כמכוסה מסכו� הגידור60%נית� להכיר עד , שווה לסכומה של ההתחייבות הבסיסית
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 מסכו� �60%תקרת סכו� הגידור הכשיר תוגבל ל, האשראי גבוה מסכומה של ההתחייבות הבסיסית

  .55ההתחייבות הבסיסית

 Total Rate of או Total Return Swap( TRS -ו )CDS )Credit Default Swapרק עסקאות   .193

Return Swap(כאשר � בכפו/ לסייג הבא , היינה כשירות להכרה המספקות הגנת אשראי שווה לערבויות ת 

 ורוש� את התשלומי� נטו שנתקבלו מההחלפה TRSתאגיד בנקאי רוכש הגנת אשראי באמצעות עסקת 

באמצעות הפחתת השווי ההוג� או בדר� (א� אינו רוש� קיזוז של הרעה בער� הנכס המוג� , כהכנסה נטו

-Nth-to � וfirst-to-defaultטיפול בנגזרי אשראי מסוג ה. הגנת האשראי לא תוכר, )של הגדלת הפרשות

default 210 עד 207 מפורט בנפרד בסעיפי�.  

 .56לעת עתה ,סוגי� אחרי� של נגזרי אשראי לא יהיו כשירי� להכרה  .194

, לצרכי הקלת הו� יוכרו א� ורק עסקאות בנגזרי אשראי המבוססות על הסכמי� מקובלי� בשוק  .א194

  .ISDA Master Agreement � כגו� ה

)ii(  ערבי� ח  וו ט)ספקי הגנה כשירי�)/ערבי� נגדיי�  

  :תוכר הגנת האשראי המוענקת על ידי הישויות הבאות  .195

 ות בעלניירות ער� וחברות 58תאגידי� בנקאיי�, )PSEs(  יישויות סקטור ציבורי,57ריבוניותישויות  ).א(

 ;ינגדה מזו של הצד �משקל סיכו� נמו

חברות בנות ,  הגנת אשראי המסופקת על ידי חברות א�לרבות , ומעלה-A המדורגות ישויות אחרות ).ב(

 . של בעל החובה מז� משקל סיכו� נמויש לה�כל עוד , וחברות מסונפות

)iii(סיכו�ות משקל   

 משקל קבעלחלק הבלתי מוג� של החשיפה י.  משקל הסיכו� של ספק ההגנהקבעלחלק המוג� י  .196

 .יהסיכו� של הצד הנגד

 ער� ה� שווי לתשלומי� שמתחת� לא מתבצע תשלו� במקרה של הפסד ותמהותיספי   .197

התאגיד הבנקאי הרוכש את הגנת של הו� ה� ממ במלוא סכו�ויש לנכות, ההפסד הראשו�נטילת לפוזיציות 

  .האשראי

                                                 
 . נתוני� נוספי�לאחר שתביא בחשבו� יישו�ה לפני להכניס בו שינויי�בכוונת הוועדה ו,  כטיפול ביניי�נית� 60%של הכרה ה גור�   55

 כנגד חשיפות בתיק התאגיד הבנקאיאשר הונפקו על ידי ,  במזומני�נו שמומ)CLN - Credit Linked Notes( שראישטרות צמודי א   56

 .מובטחות על ידי מזומני�היטופלו כעסקאות , קריטריוני� של נגזרי אשראיהממלאי� את ה ,איהבנק

 MDBsכמו ג� , תה האירופייי האירופי והקהילהבנק המרכזי, קר� המטבע הבינלאומית, הבנק להסדרי� בינלאומיי�את כולל    57

  .24המוזכרי� בהערת שוליי� 

  . אחרי�MDBsכולל    58



  )12/08]  (1[  הוראת שעה :הפיקוח על הבנקי�

  מסגרת עבודה למדידה והלימות הו�

 

40' עמ

  )Proportional cover( יחסי כיסוי  

והחלקי� המובטחי� , ו� מסכו� החשיפהנמ, אשראיה הגנת סכו�או , סכו� הערבותכאשר   .198

דהיינו התאגיד הבנקאי והערב חולקי� הפסדי� על בסיס יחסי , והבלתי מובטחי� הנ� בעלי בכירות שווה

 שלהטיפול  החלק המוג� של החשיפה יקבל את, דהיינו: יתינת� הקלת הו� על בסיס יחס, )פרו רטה(

  .ל כבלתי מובטחתואילו יתרתה תטופ, נגזרי אשראי כשירי�/ערבויות

  )Tranched cover( כיסוי מרובד

 אחד או יותר אל מוכר או )tranch( כאשר תאגיד בנקאי מעביר חלק מהסיכו� של חשיפה ברובד  .199

והסיכו� המוחזק הנ� בעלי ועבר שהוהסיכו� ,  ההלוואה של מסוימת של סיכו�רמהמוכרי הגנה ושומר על 

או ) כגו� חלק הפסד משני(השיג הגנת אשראי לרבדי� הבכירי� רשאי התאגיד הבנקאי ל, בכירות שונה

 –סיכו� אשראי  (4יחולו הכללי� המפורטי� בחלק ,  במקרה זה).כגו� חלק הפסד ראשו�(לרבדי� המשניי� 

  ).  איגוח העבודה בנושאמסגרת

)iv(  מטבעת אי התאמ   

 דהיינו קיימת אי , החשיפה שבו נקובהמטבעהכאשר הגנת אשראי נקובה במטבע שונה מ  .200

  כלומר, HFX מקד� ביטחו� סכו� החשיפה הנחשב מוג� יופחת על ידי יישו� ,התאמה במטבע

( )FXA HGG −⋅= 1 

  :כאשר

G   =הסכו� הנומינלי של הגנת האשראי  

   HFX      =בסיסית עבור אי התאמה בי� מטבע הגנת האשראי למטבע ההתחייבות  ההול� מקד� ביטחו�.  

בהנחה שמתבצע שערו� יומי למחיר ( ימי עסקי� 10הביטחו� ההול� מבוסס על תקופת החזקה של מקד� 

חובה להגדיל את מקד� הביטחו� תו� עשיית שימוש בנוסחת . 8%מקד� הביטחו� הפיקוחי הוא ). שוק

  .168בהתא� לתדירות ההערכה מחדש של הגנת האשראי כמתואר בסעי/ , השורש הריבועי של הזמ�

)v(  רבויות של ריבונויות ע  

על חשיפות של תאגיד בנקאי למדינת ישראל , 0%  סיכו�נית� להחיל משקל, 54כאמור בסעי/ ) א(  .201

  .ח"כאשר התאגיד הבנקאי מאוגד בישראל וכאשר החשיפה נקובה וממומנת בש, ) לבנק ישראלאו(

, )או של בנק ישראל(ראל  טיפול זה מותר ג� לחלקי� של תביעות המובטחות בערבות של מדינת יש)ב(

  .ח"במקרי� שבה� הערבות נקובה וממומנת בש

צריכה לעמוד בכל התנאי� התפעוליי� והמשפטיי� , ככל ערבות אחרת, ערבות מדינה, למע� הסר ספק

   .כדי להיחשב כשירה לצרכי הקלת הו�, 190 �  ו189שבסעיפי� 
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רשאי� , לעיל) ב(201נויה בסעי/  מחיל את ההקלה המOECD � בכאשר מפקח ממדינה החברה   .א201

הערבות נקובה וממומנת ובלבד ש, התאגידי� הבנקאיי� המאוגדי� בישראל לאמ- את אותה ההקלה

  . או גבוה ממנו�A  מדינה הוא דירוג אותהוש, במטבע המקומי של אותה מדינה

)vi (ר להלוואה לדיוביטוח  

קיי� כל התנאי� המשפטיי� והתפעוליי� ביטוח הלוואה לדיור יוכר כהגנת אשראי כשירה בהת  .ב201

כאמור בסעיפי� ) timely manner(הגנת אשראי כזו תיחשב כעומדת בקריטריו� הזמ� . החלי� לגבי ערבות

 �24 א� נות� ההגנה מחויב לשל� לתאגיד הבנקאי את מלוא סכו� הביטוח לא יאוחר מ) א(190 �  ו189

  . חודשי� מיו� התרחש אירוע האשראי

  )Maturity mismatches(קופות פירעו� ת תמהתא�אי  . 6

 כאשר יתרת רחשתפירעו� מתל בתקופות האי התאמ, למטרות חישוב נכסי� משוקללי סיכו�  .202

  .בסיסיתפירעו� של הגידור קצרה מזו של החשיפה הה תתקופ

)i(  פירעו�ת הגדרת תקופ   

 בצורה תיה�דור יוגדרו ש והתקופה לפירעו� של הגיבסיסיתהתקופה לפירעו� של החשיפה ה  .203

תקופה הארוכה ביותר יתרת המדד כי תבסיסית של החשיפה ההאפקטיביתפירעו� ה תתקופ. שמרנית

  רלוונטיתגרייסתקופת כל בהתחשב ב, דרש לכבד את התחייבותונ לפי לוח הזמני� בו הצד הנגדיהאפשרית 

 ת כ� שתקופגידורלקצר את תקופת ה שיכולות גלומותיש להביא בחשבו� אופציות , גידורבאשר ל. כלשהי

 )call(אופציית היציאה במקרי� שבה� .  תהיה התקופה הקצרה ביותר האפשריתהאפקטיביתפירעו� ה

א� .  הראשו�היציאהתארי� ב תמיד תסתיי�התקופה לפירעו� ,  לשיקול דעתו של מוכר ההגנהנהנתו

 ימקורה גידוראול� תנאי ה,  את ההגנה לשיקול דעתו של התאגיד הבנקאי הרוכשנה נתואופציית היציאה

יתרת הזמ� , פירעו� החוזיתה תלפני תקופ  העסקהלסיי� אתמכילי� תמרי- חיובי לתאגיד הבנקאי 

כאשר החוזה כולל , לדוגמה. פירעו� האפקטיביתה ת הראשו� תיחשב לתקופהיציאהשנותרה עד לתארי� 

יבית של הכיסוי גדלה ע� הזמ� א/ א� איכות או כאשר העלות האפקט, הרכישה תנאי בי� עלויות ייקור

לתארי� התקופה לפירעו� האפקטיבית תהיה התקופה הנותרת עד , האשראי נותרת באותה רמה או גדלה

  .  הראשו�היציאה

)ii(   משקלות סיכו� לאי התאמה של תקופות פירעו�   

ק כאשר תקופות גידורי� ע� אי התאמות של תקופת פירעו� יוכרו ר, 143כמתואר בסעי/   .204

  חשיפות ע�תקופת הפירעו� של הגידורי� של, כתוצאה מכ�. הפירעו� המקוריות שלה� ה� שנה או יותר

כדי ) לתקופת ההתחייבות הבסיסית(חייבות להתאי� , תקופות פירעו� מקוריות הקצרות משנה אחת

תרת התקופה לפירעו� פירעו� לא יוכרו כאשר יה ע� אי התאמה בתקופות גידורי�, מקרהבכל . שיוכרו

 . שלה� היא שלושה חודשי� או פחות
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קיזוז פריט , �ביטחו( סיכו� אשראי מוכר מפחית תקופות פירעו� ע� תכאשר קיימת אי התאמ  .205

 .יש להחיל את ההתאמה הבאה, )ערבויות ונגזרי אשראי, מאזני
  

( )
( )25.0

25.0

−

−

⋅=

T

t
PPa  

  

  :כאשר

Pa   =פירעו�ה תקופת ת מותא� לאי התאמ,ער� הגנת האשראי.  

P   = לכל סוג של מקד� ביטחו� מותאמת ,)סכו� הערבות, כגו� סכו� ביטחו�(הגנת האשראי.  

t   =Tבשני�  מבוטא. הנמו� מביניה��   הגנת האשראידרפירעו� של הסהתקופת יתרת   או.  

T   =5מבוטא בשני�. הנמו� מביניה��  פירעו� של החשיפההתקופת יתרת   או .  

  CRMבשיטות � הקשורי� לטיפול אחריפריטי�   . 7

)i(   שיטות בריבוי טיפול CRM  

, לדוגמה(המכסות חשיפה בודדת , CRMשל  טכניקותמספר במקרה בו לתאגיד בנקאי יש   .206

בנקאי יידרש לחלק את התאגיד ה, ) חלקי� של חשיפה שניה�לתאגיד בנקאי יש ביטחו� וערבות המכסי�

חלק , חלק מכוסה על ידי ביטחו�, לדוגמה (CRMסוג של שיטת כל  על ידי משנה המכוסי�החשיפה לחלקי 

כאשר הגנת אשראי . והנכסי� המשוקללי� לסיכו� של כל חלק יחושבו בנפרד, )מכוסה על ידי ערבות

   . לחלק ג� אותה להגנות נפרדותחובה, המסופקת על ידי ספק הגנה יחיד היא בעלת תקופות פירעו� שונות

)ii(  נגזר אשראי מסוג first-to-default  

 כאשר המקרה הראשו� של ,חשיפותיש מקרי� שבה� תאגיד בנקאי משיג הגנת אשראי לסל של   .207

תאגיד ה, במקרה זה.  את הגנת האשראי ואירוע האשראי מביא לסיו� החוזהמפעיל החשיפות מבי� כשל

, ביותרבנקאי רשאי להכיר בהקלת הו� פיקוחית בגי� אותו נכס בסל בעל הסכו� המשוקלל לסיכו� הנמו� ה

  . של נגזר האשראינקוב נמו� או שווה לסכו� הנקובאול� רק א� הסכו� ה

א� נעשתה למוצר , בהתייחס לתאגיד בנקאי המספק הגנת אשראי באמצעות מכשיר כגו� זה  .208

 567יש להחיל עליו את משקל הסיכו� שבסעי/ , הערכת אשראי חיצונית על ידי חברה כשירה לדירוג אשראי

, א� המוצר לא דורג על ידי חברה כשירה לדירוג אשראי. (securitization tranches) איגוח החל על רובדי

 בסכו� � ולהכפיל1,250% מרבי של יש לסכ� את משקלות הסיכו� של הנכסי� הכלולי� בסל עד לשיעור

  .הנומינלי של ההגנה המסופקת על ידי נגזר האשראי כדי לקבל את סכו� הנכסי� המשוקלל לסיכו�
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)iii(  נגזר אשראי מסוג Nth-to-default  

תאגיד בנקאי ,  את מימוש הגנת האשראימפעיל מבי� הנכסי� בסל Nth �ה הכשלבמקרה שבו   .209

 1לכשלי� שהשיג הגנת אשראי באמצעות מוצר כזה יוכל להכיר בהקלת הו� כלשהי רק א� הושגה ג� הגנה 

  . נכסי� בסל כבר כשלוn-1 או כאשר n-1עד 

יהיה הטיפול בדרישות ההו� , אגידי� בנקאיי� המספקי� הגנת אשראי באמצעות מוצר כזהלת  .210

נית� להוציא מ� החישוב , שבסיכו� משקלות הסיכו�, ההבדל הוא.  ע� הבדל אחד208זהה למתואר בסעי/ 

  .הנמו� ביותר) RWA(את הנכס בעל הסכו� המשוקלל לסיכו� 
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III. סיכו� אשראי 	דרוגי� פנימיי�ל ה המבוססת עגיש ה  

Credit Risk - The internal Ratings-Based Approach  

  מבוא  .א

בכפו/ לתנאי ס/ מסוימי� .  לסיכו� אשראי�IRBחלק זה במסגרת העבודה מתאר את גישת ה  .211

יכולי� להסתמ� , �IRBתאגידי� בנקאיי� שקיבלו את אישור המפקח לשימוש בגישת ה, ולדרישות גילוי

רכיבי הסיכו� כוללי� . פנימיי� שלה� לרכיבי הסיכו� בקביעת דרישת הו� לחשיפה נתונהמדני� ועל א

ומועד פירעו� ) EAD(חשיפה בעת כשל , )LGD(הפסד בעת כשל , )PD(אמידה של ההסתברות לכשל 

יתכ� שתאגידי� בנקאיי� יידרשו להשתמש בער� פיקוחי במקו� באומד� , במספר מקרי�). M(אפקטיבי 

  . ר אחד או יותר מרכיבי הסיכו�פנימי עבו

). EL(הפסדי� צפויי� ו) UL ( מבוססת על מדידות של הפסדי� בלתי צפויי��IRB גישת ה  .212

, הפסדי� צפויי� מטופלי� בנפרד. �UL משקל הסיכו� מייצרות דרישות הו� עבור החלק של הפונקציות

  . ז.III ובפרק 43כאמור בסעי/ 

 על פני כל קבוצות הנכסי� �IRB אופ� אימו- גישת ה. בוצות הנכסי�בחלק זה יוגדרו תחילה ק  .213 

שכל אחד מה� יוגדר בשלב מאוחר , רכיבי הסיכו�. וכ� הוראות מעבר נדוני� ג� ה� בשלב מוקד� בחלק זה

. הנכסי� השונותאשר פותחו עבור קבוצות ,  משקל הסיכו�בפונקציות כתשומותמשמשי� , יותר בחלק זה

 אחרת עבור חשיפות קמעונאיות ופונקציה משקל סיכו� עבור חשיפות לתאגיד ונקציותפקיימת , דוגמאל

משקל הסיכו� ) ותי(פונקציתהטיפול בכל אחת מקבוצת הנכסי� מתחיל בהצגת . מתחדשות כשירות

. כגו� הפחתת סיכו� אשראי, ולאחריה הצגת רכיבי הסיכו� ונושאי� רלוונטיי� אחרי�) ות(המתאימה

 הבסיסית �IRB חלי� על גישת ה, ד.IIכפי שנקבעו בפרק , CRMבתוק/ המשפטי של התקני� להכרה 

מוצגות , �IRB בה� תאגידי� בנקאיי� חייבי� לעמוד על מנת להשתמש בגישת ה, דרישות הס/. והמתקדמת

  .387סעי/ . ח.IIIהחל מפרק , בסו/ חלק זה

  IRB �מכניז של גישת ה  .ב

חשיפות , למשל(וקבוצות הנכסי� ) �LGDו, PD, למשל(סיכו�  מוגדרי� רכיבי ה1.ב.IIIבפרק   .214

בה� ישתמשו התאגידי� ,  מתאר את רכיבי הסיכו�2פרק . �IRB בגישת ה) לתאגיד וחשיפות קמעונאיות

 תאגיד בנקאי ובהוראות על ידי �IRB  באימו- גישת ה דני��4 ו3פרקי� . לפי קבוצות הנכסי�, הבנקאיי�

משקל הסיכו� עבור חשיפות , IRB גישת על פי� לא מפורט אופ� הטיפול בה, במקרי�. בהתאמה, מעבר

 מיוש� לפי הגישה הסטנדרטית ונכסי� משוקללי סיכו� 0%למעט כאשר משקל סיכו� של , 100%אלה יהיה 

  . בלבדULהנובעי� מכ� נתפסי� כמייצגי� 
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  חלוקה לקבוצות של חשיפות  .1

חייבי� למיי� את החשיפות בתיק הבנקאי לקבוצות תאגידי� בנקאיי� , �IRBבהתא� לגישת ה  .215

. ב, תאגיד. א: קבוצות הנכסי� ה�. בכפו/ להגדרות להל�, רחבות של נכסי� בעלי מאפייני סיכו� שוני�

 מוגדרות בנפרד חמש קבוצות, בקבוצת נכסי תאגיד. מניות.  ה� ו, קמעונאות. ד, תאגיד בנקאי. ג, ריבונות

בקבוצות נכסי .  משנהבקבוצת נכסי קמעונאות מוגדרות בנפרד שלוש קבוצות.  של הלוואות מיוחדותמשנה

  .בתנאי שמתקיימי� תנאי� מסוימי�, תאגיד וקמעונאות ייתכ� שייוש� ג� טיפול מיוחד לחייבי� שנרכשו

, ע� זאת. ע� הפרקטיקה הקיימת בענ/ הבנקאות, באופ� כללי, מיו� החשיפות בדר� זו עקבי  .216

 בנקאיי� מסוימי� ישתמשו בהגדרות שונות לניהול ומדידת סיכוני� במערכות הפנימיות ייתכ� שתאגידי�

למרות שאי� בכוונת הוועדה לדרוש מתאגידי� בנקאיי� לשנות את הדר� בה ה� מנהלי� את . שלה�

תאגידי� בנקאיי� נדרשי� לייש� את הטיפול הנאות לכל חשיפה במטרה , העסקי� והסיכוני� שלה�

שהמתודולוגיה , תאגידי� בנקאיי� יהיו חייבי� לשכנע את המפקח. ת ההו� המזערי עבור�להגיע לדריש

  .נאותה ועקבית לאור� זמ�, שלה� לשיו� חשיפות לקבוצות הנכסי� השונות

  .IV פרק ורא,  לחשיפות איגוחIRB �לדיו� בטיפול גישת ה  .217

(i)  ד הגדרה של חשיפות לתאגי)Definition of corporate exposures(  

שותפות או עסק  ,)corporation(חשיפה לתאגיד מוגדרת כחוב של חברה , ככלל  .218

)proprietorship .( תאגידי� בנקאיי� רשאי� לקטלג בנפרד חשיפות לישויות קטנות ובינוניות)SME( ,

   .273כמוגדר בסעי/ 

). SL(מיוחדות  של הלוואות  משנהמוגדרות חמש קבוצות, בתו� הקבוצה של נכסי תאגיד  .219

    : בי� א� באופ� חוקי ובי� א� כמהות כלכלית, הלוואות אלו הינ� בעלות כל המאפייני� הבאי�

שנוצרה במיוחד כדי לממ� , ))SPE(לעיתי� ישות למטרה מיוחדת (החשיפה היא בדר� כלל כלפי ישות  •

 ; או להפעיל נכסי� פיסיי�/ו

שיי� אחרי� או פעילויות אחרות מעבר לאלו לישות הלווה קיימי� מעט או אי� כלל נכסי� מוח •

הינה , ומפעילויות אלו) י�(בותה שלא באמצעות הכנסה מנכסיולכ� יכולתה לפרוע את התחי, שמומנו

  ;מועטה או שאינה קיימת כלל

 וכ� ; ועל ההכנסה שה� מניבי�) י�(תנאי החוב מעניקי� למלווה מידה משמעותית של שליטה על הנכס •

ולא , )י�( הנכסעל ידיהמקור העיקרי להחזר החוב הוא ההכנסה שנוצרת ,  לעילכתוצאה מהגורמי� •

 .היכולת הבלתי תלויה של מיז� מסחרי רחב יותר

, מימו� סחורות, מימו� אובייקט,  של הלוואות מיוחדות ה� מימו� פרוייקט המשנהחמש קבוצות  .220

 : אלו מוגדרת להל� משנהצותכל אחת מקבו. � מסחרי בעל תנודתיות גבוהה"� מניב ונדל"נדל
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  )Project Finance(ט מימו� פרוייק

שבה הלווה מצפה להיפרע בעיקר מהתקבולי� , הינה שיטת מימו�) PF(מימו� פרוייקטי�   .221

סוג זה של מימו� משמש בעיקר . אשר מהווי� ג� מקור החזר וג� ביטחו� לחשיפה, שמייצר הפרוייקט

, תשתית תחבורה, מכרות, מפעלי� כימיקליי�, תחנות כוח, כדוגמת, �מורכבי� ויקרי, למתקני� גדולי�

 מימו� על ידי מימו� הקמה של פרוייקט חדש או על ידימימו� פרוייקט יכול שיתבצע . סביבה ותקשורת

  . ע� או ללא שיפורי�, מחדש של מתק� קיי�

י� הכנסות שנוצר מקור הפירעו� למלווה נובע רק או כמעט בלעדית מתזר, בעסקאות כאלו  .222

הלווה מתאגד בדר� .  תחנת כוחעל ידיכגו� חשמל הנמכר , יקטימההסכמי� המתייחסי� לתפוקות הפרו

בעלות ותפעול , שאיננה מורשה לבצע שו� פעילות אחרת שאינה פיתוח) SPE( כישות למטרה מיוחדת כלל

ובער� הביטחו� של נכסי התוצאה היא שההחזר תלוי בעיקר בתזרי� המזומני� של הפרוייקט . המתק�

מבוזר ובעל מוניטי� , במידה ופירעו� החשיפה תלוי בעיקר במשתמש קצה מבוסס, לעומת זאת. הפרוייקט

, תחשב חשיפה זו לחשיפה מובטחת, יב חוזית לפירעו� האשראיהמחו, )credit worthy(בפירעו� חובות 

    . כלפי אותו משתמש קצה

  )Object Finance(ט מימו� אובייק

, למשל אוניות(מתייחס לשיטת מימו� לרכישת נכסי� פיסיי� עתירי הו� ) OF(מימו� אובייקט   .223

הנוצרי� מהנכסי� , כאשר החזר החוב תלוי בתזרימי המזומני�, )קרונות רכבת וצי רכב, יני�ילוו, מטוסי�

ול להיות חוזי מקור עיקרי לתזרימי מזומני� אלו יכ. למלווהיועדו שועבדו או , שמומנו, הספציפיי�

שמצבו הפיננסי , א� החשיפה היא כלפי לווה, להבדיל. שכירות או חכירה ע� צד שלישי אחד או יותר

מאפשרי� לו לפרוע את החוב ללא הסתמכות מופרזת ) debt-servicing capacity(ויכולתו לשרת את החוב 

 collateralized(יד יש להתייחס לחשיפה כחשיפה מובטחת לתאג, על הנכסי� ששועבדו ספציפית

corporate exposure .(  

  )Commodities finance(ת מימו� סחורו

 מלאי� או ,מימו� הו� שוט/קצר לצור�  מתייחס להלוואות שהוקמו לטווח) CF(מימו� סחורות   .224

כאשר האשראי , )מתכות או יבולי�, למשל נפט גולמי(בבורסה  חייבי� בגי� סחורות אשר נית� לסחור בה�

. וללווה אי� יכולת לפרוע את האשראי ממקורות עצמאי� אחרי�, וחזר מתו� תקבולי מכירת הסחורהי

 הסכ�  שלטיבו המובנה. הכוונה למקרה בו ללווה אי� פעילויות אחרות ונכסי� מהותיי� אחרי� במאז�

זיל של יה הנידירוג החשיפה משק/ את אופ. המימו� נועד לפצות על איכות האשראי הנמוכה של הלווה

 המלווה בבניית עסקאות מסוג זה יותר ואת מיומנות, )self liquidating nature(הסחורה הספציפית 

  . מאשר את איכות האשראי של הלווה
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, הו� שוט/הועדה סבורה כי הלוואה מסוג זה יכולה להבדל מחשיפות שנוצרות כתוצאה ממימו�   .225

 בנקאיי� מסוגלי� לדרג את תאגידי�. ת מגוונת יותרמלאי� או חייבי� לתאגידי� אחרי� בעלי פעילו

במקרי� . איכות האשראי של לווי� מהסוג האחרו� בהתבסס על פעילויותיה� הנמשכות והנרחבות יותר

  . אלו ער� הסחורה משמש כמפחית סיכו� ולא כמקור תשלו� עיקרי

  )Income-producing real estate(ה � מניב הכנס"נדל

חלל , כגו� בנייני משרדי� להשכרה(� "מתייחס לשיטת מימו� נדל) IPRA(כנסה � מניב ה"נדל  .226

כאשר הסיכויי� להחזר , )שטחי� לתעשייה או לאחסו� ומלונות, בנייני� מרובי יחידות למגורי�, קמעונאי

המקור העיקרי .  הנכסעל ידיאו להתאוששות האשראי תלויי� בעיקר בתזרימי המזומני� הנוצרי� 

הלווה יכול . ומני� אלו יהיה בדר� כלל תשלומי� מחכירה או משכירות או ממכירה של הנכסלתזרימי מז

 המתמקד בפעילות בתחו� הקמה או אחזקה תאגיד, )SPE(ישות למטרה מיוחדת , א� לא בהכרח, להיות

 � מניב"המאפיי� הייחודי של נדל. �" ע� מקורות הכנסה אחרי� שאינ� נובעי� מנדלתאגיד� או "של נדל

הוא המתא� החיובי הגבוה בי� , �"בהשוואה לחשיפות אחרות של תאגיד המובטחות בנדל) IPRA(הכנסה 

כאשר שניה� תלויי� בעיקר בתזרימי , סיכויי ההחזר של האשראי וסיכויי ההתאוששות במקרה של כשל

  .שנוצרי� מהנכס, המזומני�

  )High-volatility commercial real estate(ה � מסחרי בעל תנודתיות גבוה"נדל

� מסחרי "מימו� של נדלל מתייחסות, )HVCRE(� מסחרי בעל תנודתיות גבוהה "הלוואות נדל  .227

בהשוואה לסוגי� , )מתא� הנכסי� גבוה יותר, כלומר(המציג תנודתיות גבוהה יותר של שיעורי הפסד 

  : כוללHVCRE � ה ).SL(אחרי� של הלוואות מיוחדות 

 המפקח המקומי כשייכי� על ידי נכסי� מסוגי� שהוגדרו על ידימובטחות � מסחרי ה"נדללחשיפות  •

 ;לתיקי� בעלי תנודתיות גבוהה יותר בשיעורי כשל

  . בשלב זה הוחלט לא להגדיר נכסי� אלו      

בתחומי השיפוט של , של קרקע) ADC(הפיתוח והבניה , את הרכישה, המממנות בשלבי�, הלוואות •

 וכ�; המדינה

בעת יצירת , כאשר מקור ההחזר, של כל נכס אחר) ADC(פיתוח ובניה , מו� רכישההלוואות למי •

שמקור� איננו וודאי , הוא או ממכירה עתידית לא וודאית של הנכס או מתזרימי מזומני�, החשיפה

� "הנכס לא הוחכר עדיי� בתפוסה המקובלת לאותו אזור גיאוגרפי עבור נדל, למשל(באופ� ממשי 

הלוואות מסחריות . אלא א� ללווה יש בנכס הו� עצמי משמעותי הנמצא בסיכו�, )מסחרי מאותו סוג

על ) HVCRE(� מסחרי בעל תנודתיות גבוהה "הפטורות מטיפול כנדל, )ADC(פיתוח ובניה , לרכישה

אינ� כשירות להפחתות נוספות של חשיפות , בסיס הוודאות להחזר האשראי מתו� הו� הלווה

 .277 המתוארות בסעי/ )SL(להלוואות מיוחדות 

חשיפות � מסחרי מסוימות כ"נדללחשיפות , בתחומי השיפוט שלה�, כאשר מפקחי� מסווגי�  .228

מפקחי� אחרי� צריכי� . עליה� לפרס� החלטות אלו, )HVCRE(� מסחרי בעל תנודתיות גבוהה "נדלל
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כאלו בשטחי שיפוט ) HVCRE(� מסחרי בעל תנודתיות גבוהה "כאשר ניתנות הלוואות נדל, להבטיח כי

  . מיוש� טיפול זה באופ� אחיד בכל התאגידי� הבנקאיי� תחת פיקוח�, אלו

)ii(   ת הגדרה של חשיפות לריבונו)Definition of sovereign exposures(  

המסווגי� לפי הגישה הסטנדרטית , קבוצת נכסי� זו כוללת את כל החשיפות לצדדי� נגדיי�  .229

 מסוימות אשר) PSEs(ישויות סקטור ציבורי , )ובנקי� מרכזיי� שלה�(ריבונויות בכלל זה . כריבונויות

אשר לפי הגישה הסטנדרטית ) MDBs(בנקי� רב צדדי� לפיתוח , מטופלות כריבונויות בגישה הסטנדרטית

  .56והישויות אליה� מתייחס סעי/ , 0%עומדי� בקריטריו� של שקלול סיכו� 

)iii (  י ד בנקאהגדרה של חשיפות לתאגי)Definition of bank exposures(  

. 65כאמור בסעי/ , קבוצת נכסי� זו כוללת חשיפות לתאגידי� בנקאיי� ולחברות ניירות ער�  . 230

אשר מתייחסי� , מקומיות) PSEs(חשיפות לתאגיד בנקאי כוללות ג� חובות של ישויות סקטור ציבורי 

) MDBs(בנקי� רב צדדי� לפיתוח ,  הסטנדרטית וכ�אליה� כאל חובות לתאגידי� בנקאיי� לפי הגישה

  . 0%אשר לפי הגישה הסטנדרטית אינ� עומדי� בקריטריו� של שקלול סיכו� 

)iv (  ת הגדרה של חשיפות קמעונאיו)Definition of retail exposures(  

  : חשיפה מסווגת כחשיפה קמעונאית א� היא עומדת בכל הקריטריוני� הבאי�  . 231

  וה או ס� חשיפות ליחידי�אופי הלו

 revolving ( וקווי אשראימתחדשכגו� אשראי  �) exposures to individuals(חשיפות ליחידי�  •

credits and lines of credit ()והלוואות קמעונאיות למטרות משיכות יתר , כרטיסי אשראי: דוגמאל

 retail facilities secured by financial( מכשירי� פיננסיי� על ידיייעודיות המובטחות 

instruments( , כמו ג� הלוואות וחכירות ליחידי� לתקופה קצובה)הלוואות בתשלומי�: דוגמאל ,

מימו� אישי וחשיפות אחרות בעלות מאפייני� ,  לחינו� ולסטודנטי�הלוואות, הלוואות וחכירות רכב

מפקח הא� כי , גודל החשיפהללא קשר ל,  כשירות בדר� כלל לטיפול כחשיפות קמעונאיות�) דומי�

 . חשיפה לש� הבחנה בי� חשיפות קמעונאיות וחשיפות לתאגידל ערכי ס/עשוי לקבוע 

  .עבור החשיפה המצרפית של הלווה ח" מיליו� ש5 � וגדר ער� ס/ לחשיפה ה

 .או בביטחו� עסק, אשראי בערבות עסקאינה כוללת " חשיפה ליחידי�"מובהר בזאת כי 

הלוואות , כולל שעבוד ראשוני ומשני() Residential mortgage loans(רת מגורי� הלוואות במשכו� די •

 revolving home equity lines of(� מגורילזמ� קצוב וקווי אשראי מתחדשי� בביטחו� דירת 

credit(( ,שהינו בעל  ליחידכל עוד האשראי מוקצה,  לגודל החשיפהללא קשר, כשירות לטיפול קמעונאי 

מפקח יאפשר גמישות סבירה לגבי בנייני� המכילי� מספר קט� של הע� ההבנה ש (זקהבעל ח/הנכס

 דירה על ידיהמובטחות , הלוואות). אחרת יש לטפל במקרי� אלו כחשיפות לתאגיד, יחידות להשכרה

נכנסות , אחת או מספר קט� של דירות או יחידות למגורי� בבעלות משותפת בבניי� יחיד או קומפלקס
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מפקחי� במדינות יכולי� לקבוע מגבלות על . גוריה של הלוואות במשכו� דירת מגורי�ג� ה� לקט

 .מספר יחידות הדיור המירבי לכל חשיפה

ובהר כי אשראי המממ� פעילות בעלת אופי מ, ע� זאת.  מספר דירות מקסימאלי לחשיפהנקבעלא   

  .וכלל בקבוצה זנעסקי לא 

רק א� מאפייני החיתו� שלה דומי� " דירת מגורי�הלוואות במשכו� "חשיפה תיכלל בקטגורית   

לרבות (המועמדת על ידי התאגיד הבנקאי ליחיד , למאפייני החיתו� הסטנדרטיי� של משכנתא לדיור

  . במועד העמדת האשראי100% על LTV �בכל מקרה לא יעלה יחס ה). LTV � יחס ה

כשירות ,  כחשיפות קמעונאיותוהמנוהלות) small businesses(הלוואות שהועמדו לעסקי� קטני�  •

, על בסיס מאוחד(בתנאי שס� החשיפה של הקבוצה הבנקאית ללווה עסקי קט� , לטיפול קמעונאי

הניתנות ליחיד או , הלוואות עסקיות קטנות. ח"ש) 5,000,000( מיליו� 5 � נמו� מ) במידת האפשר

 .כפופות לאותו ס/ חשיפה,  יחידעל ידימובטחות 

, ייבח� יחד ע� חשבונות העסק) ובי� א� לאו, בי� א� מאוגד(ל שליטה בעסק חשבו� פרטי של בע  

רק א� גובהה אינו , )עסק קט� קמעונאי(החשיפה המצרפית תסווג כחשיפה קמעונאית  .כמקשה אחת

  .ח" מיליו� ש5עולה על 

אשר רק כ, "חשיפה ליחיד"חשיפה זו תוגדר כ, בהתייחס לחשיפות המשלבות רכיב עסקי ורכיב פרטי  

 .הרכיב העסקי אינו מהותי ביחס לפעילות הכוללת

כדי לא לאל- תאגידי� ,  אלוערכי ס/ גמישות ביישו� המעשי של לאפשרהמפקח מ קיימת ציפייה •

ע� , חשוב. בנקאיי� לפתח מערכות מידע רחבות חדשות למטרה הבלעדית של עמידה בהנחיות אלו

מזת שסכומי חשיפה שמעבר לערכי הס/ אינה המרווההבנה (מפקח יבטיח כי גמישות כזו הש, זאת

  .  תנוצל לרעהלא) גורמת להפרת הנחיות אלו

   מספר גדול של חשיפות

 התאגיד הבנקאי על בסיס על ידיהמנוהלות , החשיפה חייבת להיות אחת ממאגר חשיפות גדול  .232

נת שהחשיפות על מ, מאגרב למספר החשיפות מזערי לקבוע ס/ רשאימפקח ה). basis pooled(מאגר 

  . במאגר זה תטופלנה כקמעונאיות

  . וגדר ס/ מזערי למספר החשיפות במאגרמבשלב זה לא 

,  יכולות להיות מטופלות כחשיפות קמעונאיותח"ש מיליו� 5 �ק/ הנמו� מיחשיפות עסקיות קטנות בה •

קבית א� התאגיד הבנקאי מטפל בחשיפות אלו במערכות הפנימיות שלו לניהול הסיכוני� בצורה ע

על מנת שחשיפה עסקית קטנה תטופל כחשיפה . באופ� דומה לחשיפות קמעונאיות אחרות, ולאור� זמ�

חשיפה זו איננה יכולה , יתר על כ�.  עליה להיווצר באופ� דומה לחשיפות קמעונאיות אחרות,קמעונאית

י סיכו� דומי� אלא כחלק מתיק או ממאגר חשיפות בעלי מאפיינ, כמו חשיפות לתאגיד, להתנהל בנפרד

אי� בכ� כדי למנוע מחשיפות קמעונאיות להיות מטופלות , ע� זאת. למטרות הערכת וכימות סיכו�

אי� בה , בנפרד) rated(העובדה שחשיפה מדורגת . באופ� נפרד בחלק משלבי תהלי� ניהול הסיכוני�

 . כדי לשלול את כשירותה כחשיפה קמעונאיתכשלעצמה
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נפרדות משנה תאגידי� בנקאיי� נדרשי� לזהות שלש קבוצות , נאיי�בקבוצת הנכסי� הקמעו  .233

כשירה חשיפה קמעונאית ) ב(כמוגדר לעיל ,  נכסי� למגורי�על ידיחשיפות המובטחות ) א: (של חשיפות

  . כל יתר החשיפות הקמעונאיות) ג (� כמוגדר להל� ו, מתחדשת

)v(  כשירה מתחדשת הגדרת חשיפה קמעונאית )Qualifying revolving retail exposures(  

 להתמלא כל חייבי�, )QRRE (כשירה מתחדשתעל מנת לטפל בתיק משנה כחשיפה קמעונאית   .234

החלוקה  באופ� עקבי ע�  משנהתיקשל  ה אלו חייבי� להתקיי� ברמקריטריוני�.  הבאי�הקריטריוני�

פילוח לקבוצות ברמה הלאומית . שלועל ס� הפעילות הקמעונאית ,  הבנקאי ככללשעור� התאגיד, לקבוצות

  ).general rule(צרי� לשמש כתנאי כללי ) או מתחת לה(או ברמת המדינה 

ה� ) (uncommitted(וללא התחייבות ) unsecured (לא מובטחות, )revolving (מתחדשותהחשיפות ה�   .א 

ות הלקוחות  מוגדרות ככאלו בה� יתרמתחדשותחשיפות , בהקשר זה).  חוזה וה� באופ� מהותיעל פי

 התאגיד על ידיעד לגבול שנקבע , מורשות להשתנות בהתבסס על ההחלטה שלה� ללוות ולפרוע

 . הבנקאי

 .החשיפות ה� ליחידי�  .ב 

 .  או פחותח"ש 500,000החשיפה המרבית ליחיד בתיק משנה היא   .ג 

מתחדשות  של חשיפות קמעונאיות משקל הסיכו� בפונקציתמאחר שמקדמי המתא� בי� הנכסי�   .ד 

 לחשיפות קמעונאיות משקל הסיכו� בפונקצית נמוכי� משמעותית מהמקדמי� ,)QRRE(ירות כש

י השימוש כ) demonstrate(ת תאגידי� בנקאיי� חייבי� להראו, PDאחרות עבור ערכי� נמוכי� של 

תאי� לתיקי� שהציגו מ) QRRE(מתחדשות כשירות  של חשיפות קמעונאיות משקל הסיכו� בפונקצית

 בערכי�במיוחד , ביחס לרמת שיעורי ההפסד הממוצעת שלה�, וכה של שיעורי הפסדתנודתיות נמ

 תיקי המשנה את התנודתיות היחסית של שיעורי ההפסד על פני �מפקח יבחה. PDהנמוכי� של 

 כמו ג� את ס� תיק החשיפות ,)QRRE(המתחדשות הכשירות קמעונאיות החשיפות הבקבוצת 

 מידע על מאפייני שיעורי ההפסד של החשיפות � ויפרס,)QRRE(המתחדשות הכשירות הקמעונאיות 

 .)QRRE(המתחדשות הכשירות הקמעונאיות 

על מנת לאפשר את ניתוח השונות של שיעורי ,  משנהכל תיקבחובה לשמור מידע על שיעורי ההפסד   .ה 

 . זהההפסד בתיק

יס מאפייני הסיכו�  עקבי ע� בסכשירה מתחדשתהמפקח חייב לוודא כי הטיפול בחשיפה קמעונאית   .ו 

 .  המשנהשל תיק

)vi(   ת חשיפות למניו לשהגדרה)Definition of equity exposures(  

ה� כוללות זכויות בעלות . חשיפות למניות מוגדרות על בסיס המהות הכלכלית של המכשיר, ככלל  .235

מסחרי או מוסד ובהכנסת תאגיד בנכסי , בי� א� בצירו/ זכות הצבעה ובי� א� לאו, 59ועקיפהישירה 

                                                 
59

מ או סוגי� אחרי� "חברות בע, שותפויות, החזקה בתאגידי�, )equity interests(עלות עקיפה כוללת החזקת מכשירי� נגזרי� על מניות    

  .ר בהשקעות במכשירי הו�ועוסקי� בעיק, של תאגידי� המנפיקי� זכויות בעלות
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מכשיר נחשב כחשיפה למניות א� . 60 של הוראה זו1שאיננו מאוחד ושלא הופחת בהתא� לחלק , פיננסי

  : הוא עומד בכל הדרישות הבאות

על במוב� שהתשואה מההו� המושקע יכולה להיות מושגת רק , )irredeemable(הוא בלתי נית� להשבה  •

 ; המנפיק) liquidation( פירוק על ידי או ,ה מכירת ההשקעה או מכירת הזכויות להשקעידי

 וכ� ; על המנפיק שו� התחייבות) embody(הוא אינו כופה  •

 .על נכסי או הכנסת המנפיק) residual claim(הוא מקנה זכות שיורית  •

  :כל אחד מהמכשירי� הבאי� חייב להיות מסווג לקבוצה של חשיפה למניות, בנוס/  .236

 .בתאגידי� בנקאיי�) Tier 1( ראשוני כרובדירי� המוגדרי� מכשיר בעל מבנה זהה למכש •

 : ועומד באחד מהתנאי� הבאי�, המשית התחייבות על הצד המנפיק, מכשיר •

  ;המנפיק עשוי לדחות לצמיתות את החזר החוב  ) 1(

 הנפקת מספר על ידיסילוק של החוב ) או מתירה לשקול דעתו של המנפיק(ההתחייבות דורשת   )2(

   ;ניות המנפיקקבוע של מ

 הנפקת מספר על ידיסילוק של החוב ) או מתירה לשקול דעתו של המנפיק(ההתחייבות דורשת   )3(

בר , מיוחס) כשיתר התנאי� קבועי�(משתנה של מניות המנפיק וכל שינוי בער� ההתחייבות 

  , או;61של מניות המנפיק, באותו כיוו� לשינוי בער� המספר הקבוענע השוואה ו

מקרה של מכשירי� ב) i(� אלא א, ק ישנה אפשרות לדרוש שההתחייבות תסולק במניותלמחזי  )4(

המפקח השתכנע כי התאגיד הבנקאי הראה שהמכשירי� נסחרי� כמו חוב של המנפיק , סחירי�

המפקח השתכנע שהתאגיד , מקרה של מכשירי� בלתי סחירי�ב) ii(ו  כמו מניות איותר מאשר

הבנקאי יכול תאגיד ה) ii (� ו) i(� במקרי. ית חוביכשיר כאל פוזיצהבנקאי הראה שיש להתייחס למ

  .באישור המפקח, ת הסיכוני� למטרות פיקוחיותא) decompose(ת להפחי

שנבנו בכוונה לשנות את , נגזרי� ומכשירי� אחרי�, שותפויות, התחייבויות וניירות ער� אחרי�  .237

שהתשואה מה� , בכלל זה התחייבויות. 62חזקות מניותיחשבו לה, המהות הכלכלית של הבעלות על המניות

להפו� את המהות הכלכלית של במטרה שנוצרו , השקעות במניות, באותו אופ�. 63צמודה לתשואת מניות

  . לא יחשבו להחזקת מניות, החזקות חוב או חשיפות איגוח

                                                 
י תאגידי� בנקאיי� "ע, השקעות כאלו במניות). deduction approach(כחריג לגישת ההפחתה , מספר מדינות מותירות את הטיפול הקיי�   60

�המיישמי� את גישת הIRB ,הכללת� בתיקי מניות על פי גישת ה ��נחשבות לכשירות לצורIRB. 
השינוי , י הנפקת מספר משתנה של מניות המנפיק"ע) permit settlement(רשות או מתירות התחשבנות עבור התחייבויות מסוימות הדו   61

התחייבויות אלו עומדות בתנאי� . בער� הכספי של ההתחייבות שווה לשינוי בשווי ההוג� של מספר קבוע של מניות מוכפל בפקטור מסוי�

 3י הנפקת מניות בער� בגובה פי "נית� לדרוש ממנפיק לפרוע התחייבות ע,  למשל. א� ג� הפקטור וג� מספר המניות הוא קבוע3של פריט 

התחייבות זו זהה להתחייבות שדורשת פירעו� באמצעות הנפקת מניות השווה לתוספת .  מניות1,000משווי התוספת לשווי ההוג� של 

  . מניות3000בשווי ההוג� של 

כלולות בהגדרת , שהתבצעה במסגרת ארגו� מחדש של החוב, מניות/של חוב) swap($ מניות שנרשמו כהלוואה א� נובעות מעסקת החל   62

 .מכשירי� אלו לא יקבלו דרישת הו� מופחתת מזו שהיו מקבלי� לו היו נשארי� בתיק החבות, אול�. החזקות מניות
כ� שההחזקה , י החזקות מניות"פ� ישיר עמפקחי� יכולי� להחליט לוותר על הדרישה שהתחייבויות כאלו ייכללו כאשר ה� מגודרות באו    63

 .נטו לא כרוכה בסיכו� מהותי
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מניות למטרות כ) debt-holdings(ב למפקח במדינה נתו� שיקול הדעת לאפיי� מחדש החזקות חו  .238

  . השנינדב�הפיקוחיות ולהבטחת טיפול הול� בהחזקות תחת 

)vii(  הגדרת חייבי� כשירי� שנרכשו  

חייבי� כשירי� שנרכשו ה� חייבי� שנרכשו ועל פי כללי חשבונאות מקובלי� נרשמי� במאז�   .239

חייבי� . טות להל�ועומדי� בדרישות הכשירות המפור, התאגיד הבנקאי כחייבי� של התאגיד הבנקאי

  :כמוגדר להל�, כשירי� שנרכשו מחולקי� לחייבי� קמעונאי� ותאגידי�

  חייבי� קמעונאי�

 top-down(' מטה�מעלה' �  גישת העל פיחייבי� קמעונאי� שנרכשו יהיו כשירי� לטיפול   .240

approach(, הרוכש בכפו/ לעמידת התאגיד הבנקאי ,  הקיימי� לחשיפות קמעונאיותבתקני� כמתואר

, התאגיד הבנקאי חייב לייש� ג� את דרישות הס/ התפעוליות.  לחשיפות קמעונאיותIRB � בכללי גישת ה

  .ח.III � ו. ו.IIIכמתואר בפרקי� 

  חייבי� תאגידיי�

 להערי� את הסיכו�, יש לצפות מתאגידי� בנקאיי�, עבור חייבי� תאגידיי� שנרכשו, באופ� כללי  .241

באופ� עקבי ע� הטיפול בחשיפות , )271החל מסעי/  (1.ג.�III בפרק כמצוי, לכשל של החייבי� הבודדי�

א� תוכנית התאגיד הבנקאי לרכישת ', מטה� מעלה' � נית� להשתמש בגישת ה, ע� זאת. אחרות של התאגיד

.  התפעוליות של גישה זו הס/חייבי� תאגידיי� עונה על התנאי� לחייבי� כשירי� ועונה על דרישות

 מוגבל למצבי� בה� עמידה בדרישות הס/ של ,בטיפול בחייבי� שנרכשו' מטה� מעלה' �ת ההשימוש בגיש

אול� ללא נטל זה הבנק יעמוד ,  לחשיפות לתאגיד תהווה נטל מוגז� על התאגיד הבנקאיIRB � גישת ה

� לצור� הכללת� במבני איגוח מגובי נכסי, הגישה מיועדת בעיקר עבור חייבי� שנרכשו. בדרישות הס/

)asset backed securitisation structures.(תאגידי� בנקאיי� יכולי� להשתמש בגישה זו,  למרות זאת ,

  .ג� עבור חשיפות מאזניות מתאימות בעלות אות� מאפייני�, באישור המפקחי� במדינות

עבור חייבי� תאגידיי� שנרכשו במידה ' מטה� מעלה' �מפקח יכול לאסור להשתמש בגישת הה  .242

', מטה� מעלה' � גישת ה ליישו� על מנת להיות כשיר, בפרט.  עומד בדרישות הס/אינוד הבנקאי והתאגי

    :בתנאי� הבאי�, חייב תאגידי שנרכש לעמודקיימת החובה על 

התאגיד הבנקאי לא יוצר את החייבי� , כלומר, בלתי תלויוהחייבי� נרכשי� ממוכר שהוא צד שלישי  •

 .עקי/באופ� ישיר או 
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. י� המוכר והחייבב) arm's-length basis(על בסיס זרוע ארוכה  להיווצר בעסקה  חייבותיתרות החובה •

 י� הרוכשתאגידי� לחשבונות נגדיי� בי� ות הכפופויתרות חובהות תיחבר� בי�יתרות חובה, ככאלה(

 ).64ות בלתי כשיר�ה, � ביניהי�ומוכר

-pro (יחסיה �חלקעל ייבי� או התקבולי� ממאגר החכלל  זכות על קיימתלתאגיד הבנקאי הרוכש  •

rata(65. 

הו� חייבות להיות השמעבר לה� דרישות , מדינות חייבי� ג� לקבוע מגבלות ריכוזיותכל ההמפקחי� ב •

מגבלות ריכוזיות .  עבור חשיפות לתאגיד'מעלה� מטה '�מחושבות תו� שימוש בדרישות הס/ לגישת ה

,  הגודל של חשיפת יחיד ביחס לכלל המאגר:אלו יכולות להתייחס לאחת או יותר מהערכי� הבאי�

 .או הגודל המירבי של חשיפת יחיד במאגר, הגודל של מאגר החייבי� כאחוז מההו� הפיקוחי

במידה והתאגיד הבנקאי אינו עומד , עבור חייבי� תאגידיי� שנרכשו' מטה� מעלה '�אסר השימוש בגישת הנ

  . המפורטות לעילבדרישות הס/

שמעבר לה� דרישות ההו� חייבות להיות מחושבות תו� , ספציפיותבלות ריכוזיות בשלב זה לא נקבעו מג

דרש כי התיק יהא נ, יחד ע� זאת. עבור חשיפות לתאגיד' מעלה� מטה '� שימוש בדרישות הס/ לגישת ה

  .והבנק יקבע קריטריוני� מתועדי� מתאימי� לכ�, מספיק מגוו�

 את התאגיד באופ� מיידילא פוסלת ,  חלקית למוכרמלאה או) recourse(קיומה של זכות חזרה   .243

 מקור מהווי�כל עוד תזרימי המזומני� מהחייב התאגידי הנרכש ', מטה� מעלה' � הבנקאי מאימו- גישת ה

והתאגיד הבנקאי עומד ,  עבור חייבי� שנרכשו368 עד 365כנקבע בסעיפי� , ההגנה העיקרי כנגד סיכו� כשל

  . וליותבתנאי הכשירות ובדרישות התפע

  הגישה הבסיסית והגישה המתקדמת   .2

  :שלשה יסודות עיקריי�קיימי� , IRB �ההמוגדרת בגישת , לכל אחת מקבוצות הנכסי�  .244

חלק� ,  התאגידי� הבנקאיי�על ידי המסופקי�, אומדני� לפרמטרי� של הסיכו� �  רכיבי סיכו� •

 . אומדני� של הפיקוח

 . ולפיכ� לדרישות הו�, כת רכיבי סיכו� לנכסי� משוקללי סיכו�האמצעי להפי � משקל הסיכו�  פונקציות •

 גישת לייש� אתעל מנת , לעמודחייבי� בה� תאגידי� בנקאיי� ,  המינימאליי�התקני� � דרישות ס/  •

 .  עבור קבוצת נכסי� נתונהIRB � ה

ת תח. בסיסית ומתקדמת: אפשרה הועדה שתי גישות כלליות, קבוצות הנכסי�מרבית עבור   .245

ומשתמשי� באומדני הפיקוח , �PD מספקי� את אומדניה� ל,ככלל, תאגידי� בנקאיי�, הגישה הבסיסית

   �PD ,LGDתאגידי� בנקאיי� מספקי� אומד� ל, תחת הגישה המתקדמת. רכיבי הסיכו�יתר ל
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חשבוניות .  ולא במזומ�)in-kind(הסיכו� הוא שחובות יוסדרו בחליפי� . תאגיד וחשבונות נגדיי� עוסקי� בלקוח שרוכש ומוכר לאות 

 .ש"ע א� יובא להכרעת בימ" לגבור על זכויות בנינוהג זה יכול. לתשלו� בי� חברות יכולות להתקזז אחת כנגד השנייה במקו� להיפרע
65

 .יטופלו במסגרת איגוח) ' וכוfirst loss position, second loss position(זכויות על רבדי התקבולי�  
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, הבסיסית והמתקדמת, עבור שתי הגישות. בכפו/ לעמידה בדרישות ס/, Mאת החישוב של כ� ו, �EADו

 נתמל המתוארות במסגרת עבודה זו ע, בפונקציות משקל הסיכו�להשתמש חייבי� גידי� בנקאיי� תא

  . גישות מתואר להל�הפירוט המלא של השימוש ב. להגיע אל דרישות הו�

)i(   תאגיד בנקאילריבונות ול, תאגידלחשיפות  

עבור כל , PD � להתאגידי� הבנקאיי� חייבי� לספק אומדניה� שלה� , תחת הגישה הבסיסית  .246

.  להשתמש בהערכות הפיקוח עבור רכיבי סיכו� אחרי�אול� חובה עליה�, אחד מדירוגי הלווי� שלה�

  .M66 � ו, LGD ,EADרכיבי הסיכו� האחרי� ה� 

, M(67(תאגידי� בנקאיי� חייבי� לחשב את מועד הפירעו� האפקטיבי , תחת הגישה המתקדמת  .247

  . EAD �ו PD ,LGD � ולספק אומדניה� שלה� ל

ת המזוהות כהלוואות מיוחדו,  של נכסי� המשנהקיימת חריגה לכלל זה עבור חמש קבוצות  .248

)SL.(  

  HVCRE ! וPF ,OF ,CF ,IPRE: קטגוריות הלוואות מיוחדות

חשיפות לתאגיד תחת גישת עבור  PD לאמידתשאינ� עומדי� בדרישות , תאגידי� בנקאיי�  .249

נדרשי� למפות את דירוגי , לה�ש) SL(ת נכסי ההלוואות המיוחדול) FIRB(ת הדירוגי� הפנימיי� הבסיסי

גישה זו . כשלכל אחת מה� ייוחס משקל סיכו� מסוי�, הסיכו� הפנימי שלה� לחמש קטגוריות פיקוחיות

  .)supervisory slotting criteria approach (תקרא להל� גישת קריטריו� השיבו- הפיקוחי

 לחשיפות �FIRB יכולי� להשתמש בגישת ה, PDשעומדי� בדרישות להערכת תאגידי� בנקאיי�   .250

 למעט ,)SL(ת נכסי הלוואות מיוחדוהחשיפות ל סיכו� לכל קבוצות ותלתאגיד לצור� יצירת משקל

HVCRE .לתאגידי� בנקאיי� העומדי� בדרישות החשיפה , על פי שיקול דעתו של המפקח המקומי�

HVCRE  ת רוגי� הפנימיי� הבסיסילהשתמש בגישת הדייורשו)FIRB(, למעט חריגה המתייחסת 

  .283כמתואר בפסקה ,  משקל סיכו� נפרדתלפונקצית

 בהלוואות מסוג FIRBכלומר לא להתיר שימוש בגישת , הוחלט שלא לאמ- את שיקול הדעת הפיקוחי

HVCRE.  

שתמש בגישת  יכולי� לה,�EADו, PD ,LGDעומדי� בדרישות להערכת התאגידי� בנקאיי�   .251

ת ו סיכו� לכל קבוצות לש� יצירת משקל,חשיפות לתאגידל) AIRB(ת הדירוגי� הפנימיי� המתקדמ
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י שימוש בהגדרה " עMמפקחי� מסוימי� יכולי� לדרוש מתאגידי� בנקאיי� המשתמשי� בגישה הבסיסית לחשב את , 318כאמור בסעי$    

  .324 עד 320שבסעיפי� 

67
  ).319סעי$  (Mמסוימות מחישוב ) domestic(לפטור חשיפות מקומיות , לפי שיקול דעת, המפקח רשאי   
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תאגידי� , על פי שיקול דעתו של המפקח המקומי. HVCREמעט ל) SL(ת החשיפות להלוואות מיוחדו

להשתמש בגישת הדירוגי� הפנימיי� יורשו  �HVCREחשיפה ל  שלבנקאיי� העומדי� בדרישות

  .283כמתואר בפסקה ,  משקל סיכו� נפרדתלפונקצית למעט חריגה המתייחסת ,)AIRB(ת המתקדמ

 בהלוואות מסוג AIRBכלומר לא להתיר שימוש בגישת , הוחלט שלא לאמ- את שיקול הדעת הפיקוחי

HVCRE.  

)ii(  חשיפות קמעונאיות    

 � וPD ,LGD � למדניה�אותאגידי� בנקאיי� חייבי� לספק את , עבור חשיפות קמעונאיות  .252

EAD .אי� הבחנה בי� הגישה הבסיסית והמתקדמת עבור קבוצה זו של נכסי� .  

)iii(  חשיפות למניות  

 חשיפות למניות שאינ� מוחזקות  עבורקימות שתי גישות כלליות לחישוב שקלול נכסי הסיכו�  .253

  . 361 עד 340במלוא� בסעיפי� שתתוארנה , PD/LGDגישת השוק וגישת : בתיק למסחר

בתנאי שה� חשיפות למניות עבור  PD/LGD � גישת התאגידי� בנקאיי� רשאי� לייש� את   .254

  . אחרי�החשיפות האימצו את הגישה המתקדמת לסוגי 

)vi(  וחייבי� כשירי� שנרכש  

עבור חייבי� :  נכסי�באופ� פוטנציאלי שתי קבוצותיוצר בחייבי� כשירי� שנרכשו הטיפול   .255

זאת בכפו/ לעמידה , אפשרית ה� הגישה הבסיסית וה� הגישה המתקדמת,  כשירי� שנרכשותאגידיי�

בדומה לקבוצת הנכסי� , עבור חייבי� קמעונאיי� כשירי� שנרכשו. במספר דרישות תפעוליות

 . הבחנה בי� הגישה הבסיסית והמתקדמתלא קיימת, הקמעונאיי�

  סי� השונותאימו# גישת הדירוגי� הפנימיי� על קבוצות הנכ  .3

 קיימת ציפייה שהוא ירחיב,  עבור חלק מאחזקותיו�IRBהכאשר תאגיד בנקאי מאמ- את גישת   .256

הוועדה מכירה בכ� שתאגידי� בנקאיי� רבי� , ע� זאת. את יישומה של הגישה על כלל הקבוצה הבנקאית

ת העסקיות העיקריות  על כל קבוצות הנכסי� והיחידו�IRBהלייש� את גישת , מסיבות שונות, לא יוכלו

 לכ� להובילעשויה , מגבלת נתוני�, �IRBהג� לאחר שתאגיד בנקאי אימ- את גישת , יתר על כ�. בו זמנית

 עבור חלק מקבוצות �EAD ו�LGD  לבאומדניו הפנימיי� לשימוש בתקני�יוכל לעמוד שהתאגיד הבנקאי 

  .יחידות עסקיות א� לא עבור כול� בו זמנית/הנכסי�
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   המפקח רשאי להתיר לתאגיד בנקאיי� לאמ- את גישת הדירוגי� הפנימיי� בשלבי�, �לפיכ  .257

)a phased rollout( ,ל האימו- בשלבי� כול. על כלל הקבוצה הבנקאית)i (הימו- גישתא  � IRB על קבוצות 

 .) משנה מסוימותאו במקרה של חשיפות קמעונאיות על קבוצות(אותה יחידה עסקית המשתייכי� לנכסי� 

)ii (הימו- גישתא  � IRB  אותה קבוצה בנקאיתהמשתייכות לעל יחידות עסקיות) .iii (עבר מגישת מ

כאשר תאגיד , ע� זאת. הדירוגי� הפנימיי� הבסיסית לגישה המתקדמת עבור רכיבי סיכו� מסוימי�

יפות ובמקרה של חש(בנקאי מאמ- את גישת הדירוגי� הפנימיי� בקבוצת נכסי� ביחידה עסקית מסוימת 

הוא חייב לאמ- את גישת הדירוגי� הפנימיי� על כל החשיפות , )מסוימתלקבוצת משנה  ,קמעונאיות

  .באותה יחידה) או תת קבוצה(כות לאותה קבוצת נכסי� יהשי

  :ובהרמלעניי� זה 

 3 � בה תקופת האימו- נמשכת יותר מ, לא תאושר תוכנית של תאגיד בנקאי, למעט במקרי� חריגי� •

,  מדרישת ההו� בגי� סיכוני אשראי60%, לכל הפחות, שו� לראשונהימכסה במועד הישני� ואינה 

 . כפי שה� חושבו בגישה הסטנדרטית, במונחי� של נכסי� משוקללי סיכו�

o פ הגישה "כפי שה� מחושבי� ע( הנכסי� משוקללי הסיכו� כללל את והמכנה בתחשיב כ

 .IRB �ישו� גישת היו קבוע מת� פטור זמני אילרבות נכסי� בגינ� נ, )הסטנדרטית

o קריטריוני� לשיבו-"גישת ה) "Slotting Criteria ( לחשיפותSL ,לי מגישת אהינה חלק אינטגר

 ג� ה� במכנה ובמונה נכללי�) SL(נכסי� משוקללי הסיכו� להלוואות מיוחדות , לפיכ�. IRB � ה

 כבר במועד IRB � פ גישת ה"במכנה בכל מקרה ובמונה במידה ובכוונת הבנק לטפל בה� ע(

 ).הרלוונטי לחישוב

 .259אופ� החישוב האמור רלוונטי ג� לעניי� החרגה בשל מהותיות כאמור בסעי/ 

פ "ע, IRB � במהל� תקופת האימו- בשלבי� יחושב ההו� על קבוצת הנכסי� שלא נכללת בגישת ה •

 .הגישה הסטנדרטית

בכוונתו לייש� את גישת , היק/ ומתיהמתארת באיזה , תאגיד בנקאי חייב להכי� תכנית יישו�  .258

) במקרה של חשיפות קמעונאיות, המשנהאו קבוצות (הדירוגי� הפנימיי� על קבוצות הנכסי� העיקריות 

וחייבת לקבל את אישור , על התכנית להיות מפורטת א� מציאותית. והיחידות העסקיות לאור� זמ�

ולא , ביצוע של המעבר לגישות מתקדמותאפשרות המעליה להיות מונעת מהיכולת המעשית ו. המפקח

 במהל� תקופת ).capital charge(�  כדי למזער את דרישות ההוהראשו�מהרצו� לאמ- את הגישות בנדב� 

שנועדו להפחית את ,  המפקח יוודא שלא תינת� הקלה בהו� כתוצאה מעסקאות בתו� הקבוצה,המעבר

רת סיכו� אשראי בי� ישויות שאימצו את הגישה  העבעל ידי, דרישת ההו� הכוללת של הקבוצה הבנקאית

מכירת נכסי� , א� לא בלבד, בכלל זאת. גישת הדירוגי� הפנימיי� הבסיסית והמתקדמת, הסטנדרטית

  ).cross guarantees(ת וערבויות צולב

 , משנהאו קבוצות(לא מהותיות כמו ג� בקבוצות נכסי� חלק מהחשיפות ביחידות עסקיות   .259

יכולות להיות פטורות , אשר אינ� מהותיות במונחי� של גודל וסיכו� התיק) יפות קמעונאיותבמקרה של חש

 נהדרישות ההו� לחשיפות אלו תיקבע. בכפו/ לאישור המפקח, מהדרישות שבשתי הפסקאות האחרונות
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כאשר המפקח יחליט א� על התאגיד הבנקאי להחזיק הו� נוס/ כנגד , גישה הסטנדרטיתל בהתא�

   . אלו במסגרת הנדב� השניפוזיציות

שיעור של .  על בסיס מהותיות תתאפשר רק בכפו/ לאישור פרטני מראש מהמפקחIRB � חרגה מגישת ה

במונחי נכסי� משוקללי סיכו� על פי הגישה ,  ומעלה מס� נכסי הסיכו� של התאגיד הבנקאי15%

  . מהותיחשב נ, הסטנדרטית

  :ובהר בזאת כימ

כפי שה� , �IRBשו� גישת היאשר הוחרגו מי,  נכסי הסיכו�לכלחס  מתיי15%המונה בחישוב ס/  •

 .פ הגישה הסטנדרטית"מחושבי� ע

, כלומר. פ הגישה בה ה� מחושבי�" הנכסי� משוקללי הסיכו� עכללל את ו כ15%המכנה בחישוב ס/  •

ו ונכסי� שהוחרג, �IRBפ גישת ה"כפי שה� מחושבי� ע, �IRBישו� גישת הינכסי� אשר לא הוחרגו מ

 . פ הגישה הסטנדרטית"כפי שה� מחושבי� ע, IRB �שו� גישת הימי

 .סעי/ זה ומתייחסת כאמור ג� ל,257צגה בסעי/ י� הלוואות מיוחדות הויעמדתנו לענ •

המבוסס על היק/ , זהבנוס/ לסעי/ , קיי� סעי/ פרטני של אי מהותיות, לגבי החרגה של חשיפה למניות •

 למונה ולמכנה פתתווסמ 358פ סעי/ " החשיפה למניות שהוחרגה ע).358סעי/ (ההו� הראשוני והמשני 

 .15%לצור� בחינת ס/ 

מקבוצות אחת  כל עבור �IRBהכאשר תאגיד בנקאי מאמ- את גישת , למרות האמור לעיל  .260

את , בו זמנית, הוא יידרש לאמ-, או עבור חלק�,  או קמעונאות; ריבונות; תאגיד בנקאי; תאגיד:�נכסיה

  לדרושהמפקח רשאי. זאת בכפו/ למהותיותו, מניותל יותוירוגי� הפנימיי� ג� עבור חשיפגישת הד

  מהוות חלק אלהא� חשיפות,  מסוימותת למניותועבור חשיפ �IRBהמתאגיד בנקאי לאמ- אחת מגישות 

 �IRBהוהתאגיד הבנקאי איננו מייש� את גישת  זאת ג� במידה, מהותי מעסקיו של התאגיד הבנקאי

 , עבור חשיפות לתאגיד�IRBהמשאימ- תאגיד בנקאי את גישת , יתר על כ�.  העסקי� האחרי� שלובקווי

 קבוצתב) SL(ת  של ההלוואות המיוחדו המשנהקבוצותלהוא יידרש לאמ- את גישת הדירוגי� הפנימיי� 

  . החשיפה לתאגיד

להמשי� ולייש� , )IRB(קיימת ציפייה מתאגיד בנקאי המאמ- את גישת הדירוגי� הפנימיי�   .261

תותר ) FIRB(חזרה מרצו� לגישה הסטנדרטית או לגישת הדירוגי� הפנימיי� הבסיסית . גישה זו ג� בעתיד

והיא חייבת , חלק נרחב מעסקיו הקשורי� לאשראי) Divestiture(רק בנסיבות יוצאות מהכלל כגו� צמצו� 

  . המפקחעל ידילהיות מאושרת 

 תאגיד בנקאי יכול ,)SL(ת שורה לחשיפות להלוואות מיוחדובהתחשב במגבלת הנתוני� הק  .262

, HVCREאו  PF ,OF ,CF ,IPRE הלוואות אלו  המשנה שלקבוצותמלהמשי� ולטפל באחת או יותר 

� הבסיסית או יגישת הדירוגי� הפנימיליישו� ולעבור , "גישת קריטריו� השיבו- הפיקוחי"באמצעות 

תאגיד בנקאי , ע� זאת. קבוצת הנכסי� התאגידיי�השייכות להאחרות המשנה המתקדמת עבור קבוצות 

 מבלי לעשות כ� ג� HVCRE  קבוצת המשנהגישת הדירוגי� הפנימיי� המתקדמת עבורליישו� לא יעבור 

  . בו זמנית, IPRE � לעבור חשיפות מהותיות 
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  הוראות מעבר  .4

)i(  חישוב במקביל     

נדרשי� , וגי� הפנימיי� הבסיסית או המתקדמתהמאמצי� את גישת הדיר, תאגידי� בנקאיי�  .263

עבור תקופות הזמ� , 1988 � שימוש בגישות אלו ובהתא� לאמנה מ על ידילחשב את דרישות ההו� שלה� 

המאמצי� את גישת הדירוגי� , החישוב המקביל עבור תאגידי� בנקאיי�. 49 עד 45המוגדרות בסעיפי� 

 �שעוברי� ישירות מהאמנה מ, תאגידי� בנקאיי�. 2005שנת הפנימיי� הבסיסית לסיכו� אשראי יחל בסו/ 

יהיו כפופי� לחישובי� מקבילי� או לבחינת , או לסיכו� תפעולי/ לגישות המתקדמות לסיכו� אשראי ו1988

ולחישובי� מקבילי� החל מסו/ , 2005ל הגישות המתקדמות החל מסו/ ש) impact studies(ה ההשפע

2006.  

)ii(  תאגיד בנקאי וחשיפות קמעונאיותול, ריבונותל, חשיפות לתאגיד  

נית� יהיה , במש� תקופת המעבר.  שני� החל מתארי� יישו� הוראה זו3תקופת המעבר תימש�    264

  :בכפו/ לשיקול דעתו של המפקח, להקל בדרישות הס/ הבאות

 ,)FIRB(ת  תחת גישת הדירוגי� הפנימיי� הבסיסי,ריבונות ולתאגיד בנקאיל, עבור חשיפות לתאגיד •

תאגידי� בנקאיי� חייבי� להשתמש בנתוני� , הדרישה שללא קשר למקור המידע, 463סעי/ 

 ; PDשל חמש שני� לכל הפחות לצור� הערכת המשתרעי� על פני תקופה היסטוריי� 

תאגידי� בנקאיי� חייבי� , הדרישה שללא קשר למקור המידע, 466סעי/ , עבור חשיפות קמעונאיות •

לצור� הערכת  של חמש שני� לכל הפחותהמשתרעי� על פני תקופה � היסטוריי� להשתמש בנתוני

 ).LGD � ְוPD  אוELכ�  ו,EAD, כלומר(מאפייני ההפסד 

הדרישה , 445סעי/ , חשיפות קמעונאיותעבור תאגיד בנקאי וול, ריבונותל, עבור חשיפות לתאגיד •

ימה לדרישות הס/ המפורטות שתאגיד בנקאי חייב להראות שהוא השתמש במערכת דירוג המתא

 .  הגישות המתקדמותעל פילפני ההכרה בכשירותו לפעול ,  שני� לפחות3במסמ� זה במש� 

אי� הסדרי מעבר .  למניותPD/LGD � יחולו ג� על גישת ה, הסדרי המעבר הרלוונטיי� שנזכרו לעיל •

 . מניותל) Market-Based(ק עבור הגישה המבוססת שו

נדרשי� התאגידי� הבנקאיי� להשתמש בנתוני� היסטוריי� , אלותחת הסדרי מעבר   .265

דרישה זו תעלה .  במועד תחילת היישו� של הוראה זו,� לכל הפחותישל שנתיהמשתרעי� על פני תקופה 

  . משלש השני� של תקופת המעבראחתבשנה אחת בכל 

כאמור , �IRBאמ- את שיקול הדעת בהתייחס להקלות בדרישות הס/ ליישו� גישת הממפקח לא ה

  . להוראה264�265בסעיפי� 

ובלא היצמדות להקלות על פי הוראות , �IRBנוכח כוונת המפקח לעודד מעבר לגישת ה, חד ע� זאתי

, �IRBבו עוברי� הבנקי� מהגישה הסטנדרטית לגישת ה, אשר לא רלוונטיות למצב בישראל, המעבר

לרבות הקלות , זאת. ד בעיקרו� בדרישות אלוא� הבנק עומ, יישקלו הקלות בדרישות הס/ ברמה הפרטנית

  .264ברוח סעי/ 
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נתוני� , הואיל ומחזור העסקי� הפוטנציאלי במחירי הדיור עשוי להמש� תקופה ארוכה מאוד  .266

 של חשיפות קמעונאיות LGDs במהל� תקופת המעבר ,לכ�. לטווח קצר עשויי� שלא לשקפו באופ� הול�

עליה� ,  של חשיפות משנה עבור כל פילוח10% �לא יהיו נמוכי� מ, י� נכסי� למגורעל ידיאשר הובטחו 

 בהמש� קיו� רצפה האפשריבמהל� תקופת המעבר הועדה תבח� את הצור� . 32868 בסעי/ נוסחאחלה ה

   .זאת

)iii(  חשיפות למניות  

 אשר הוחזקו בזמ�, המפקח יכול לפטור תאגיד בנקאי מלטפל בסוגי השקעות מסוימות במניות  .267

הפוזיציה הפטורה . לכל היותר, לתקופה של עשר שני�, על פי הגישה המתקדמת, 69 זומסגרת עבודהפרסו� 

 וכל מסגרת העבודה מספר המניות נכו� ליו� פרסו� על ידימדד ית, מטיפול באמצעות הגישות המתקדמות

  .התאגיד בתיק יחסיהכל עוד ה� אינ� מגדילות את שיעור הבעלות , הנובעת ישירות מאחזקות אלו, תוספת

בשל שינוי , למשל( באחזקה מסוימת היחסיבמידה ורכישה כלשהי מגדילה את שיעור הבעלות   .268

לא יהיה החלק הנוס/ , ) זומסגרת עבודהלאחר פרסו� ,  השקיע התאגיד הבנקאיו ב� התאגידשיז, בבעלות

, שהיו פטורות במקור, אחזקותהפטור ג� לא יחול על .  הגישה המתקדמתעל פישל האחזקה פטור מטיפול 

  . אבל נמכרו ונרכשו בחזרה

  . תהא כפופה לדרישות הו� של הגישה הסטנדרטית, שנזכרה בהוראות המעבר, אחזקת מניות  .269

 .267�269כאמור בסעיפי� , ויטיואמ- את שיקול הדעת בהתייחס לפטור על חשיפות אקממפקח לא ה

   ולתאגיד בנקאילריבונות, כללי עבור חשיפות לתאגיד  .ג

, בור חשיפות לתאגידע) UL(י  מציג את השיטה לחישוב דרישות הו� להפסד בלתי צפוג.IIIחלק   .270

 משקל סיכו� אחת לקביעת דרישות ההו� עבור פונקציתניתנה , 1.גכנזכר בחלק . לריבונות ולתאגיד בנקאי

 המפקח לכל אחת מקבוצות יעל ידמשקלות הסיכו� יקבעו . כל שלש קבוצות הנכסי� ע� חריגה אחת

.  משקל סיכו�פונקצית תקבע בנפרד ג� HVCRE ועבור ,)SL(ת המשנה התאגידיות של ההלוואות המיוחדו

לקביעת ההבדלי� בי� ער� זה ו) EL(� השיטה לחישוב ההפסדי� הצפויי.  עוסק ברכיבי הסיכו�2.גחלק 

   .ז.IIIמתוארת בחלק , ס"להפרשות לחומ

                                                 
קיומה של רצפה אינו מרמז על ויתור על , יתר על כ�. י בטוחות של מדינה"המוגני� ע, על פילוחי משנה,  לא תחולLGD עבור 10%רצפת    68

 . ואיל� לפרק זה468מתואר בסעיפי� כ, LGDהדרישות להערכת 
ראו , כמצוי� בחלק הראשו�, עבור� מדינות מסוימות ישמרו את ההגדרה הנוכחיות למשקלות סיכו�, הפטור אינו חל על השקעות בישויות   69

 .9הערת שוליי� 
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  לריבונות ולתאגיד בנקאי ,  בסיכו� עבור חשיפות לתאגידנכסי� משוקללי�  .1

)i(  הסיכו�� משוקללי נכסיה תנוסח  

במועד ,  ובמקרי� מסוימי��PD ,LGD ,EAD  באומדני� לי�סיכו� תלויב � המשוקללי�נכסיה  .271

  עוסקי� במקרי� בה� חלות התאמות במועד324 עד 318סעיפי� . לחשיפה נתונה, )M(הפירעו� האפקטיבי 

  .הפירעו�

אלא א� צוי� , )ח"ש, לדוגמא( במונחי מטבע �EAD נמדדי� באחוזי� ו�LGD וPD, בחלק זה  .272

   :70,71הנוסחא לחישוב הנכסי� המשוקללי� בסיכו� היא, לחשיפות שאינ� בכשל. אחרת
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  72 דרישת ההו�

( ) EADKRWA ⋅⋅=    נכסי� משוקללי סיכו�5.12

 

 של LGDאו ההפרש בי� ; אפס: עבור חשיפה בכשל מקבלת את הער� הגדול מבי� השניי�) K(רישת ההו� ד

כמתואר בסעי/ (לבי� ההערכה המיטבית של התאגיד הבנקאי להפסד הצפוי ) 468כמתואר בסעי/ (החשיפה 

  . �EADוה, �K ,12.5 הנכסי� משוקללי הסיכו� לחשיפה בכשל הוא תוצר של סכו). 471

  . 5וגמאות למשקלות סיכו� מובאות בנספח ד

                                                 
70   Lnהוא הלוגרית� הטבעי .  

71   N(x)ההסתברות שמשתנה נורמלי, היינו(של המשתנה האקראי  המצטברת סטנדרטית� מציי� את פונקצית ההתפלגות הנורמלית�

 מציי� את ההופכי של ההתפלגות המצטברת של �X .(G(z)תהיה שווה או נמוכה מ,  אפס ושונות של אחדתוחלתע� ,  אקראיסטנדרטי

 של ההתפלגות  המצטברת וההופכיסטנדרטית�ההתפלגות הנורמלית). N(x)=z כ� ש xהיינו ער� ( אקראי סטנדרטי�משתנה נורמלי

  .�NORMSINV וNORMSDISTזמיני� בתוכנת אקסל בפונקציות , לדוגמא, סטנדרטית�הנורמלית

 .על התאגיד הבנקאי להשתמש בדרישת הו� של אפס לחשיפה זו, א� חישוב זה גור� לדרישת הו� שלילית עבור חשיפה כלשהי לריבונות    72



  )12/08]  (1[  הוראת שעה :הפיקוח על הבנקי�

  מסגרת עבודה למדידה והלימות הו�

 

61' עמ

 )ii(   עבור ישויות קטנות ובינוניות התאגידהתאמות לגודל )Small-and Medium-sized Entities - 

SME(  

י� להבחי� בי� חשיפות ללווי� שה� יותר לתאגידי� בנקאי,  לאשראי לתאגידי��IRB לפי גישת ה  .273

כשהמכירות המדווחות של הקבוצה , המוגדרות כחשיפות לתאגיד) (SME(ישויות קטנות ובינוניות 

 ההתאמה לגודל. י�גדולתאגידי� לבי� אלו של ) ח"שמיליו�  250 �  נמוכות מהתאגיד �המאוחדת אליה שיי

, כלומר (תאגיד
( )
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25
104.0

S
כלפי לווי� לתאגיד  לנוסחת משקל הסיכו� של חשיפות תוכנס) 

 Sכאשר ערכי , ח"ש מבטא את ס� המכירות השנתיות במיליוני SME .(S(יות קטנות ובינוניות ושה� יש

כאשר המכירות . ח"ש מליו� 25 � והגבוה או השווה לח"ש מליו� 250 �נמצאי� בטווח הנמו� או השווה ל

לצור� התאמת , ח"ש מיליו� 25יתייחסו אליה� כאל מכירות בשווי , ח"ש מיליו� 25 �נמוכות מהמדווחות 

  ).SME( עבור לווי� שה� ישויות קטנות ובינוניות התאגידגודל 

  : יחושב כדלהל�Rמקד� המתא� 
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  :ובהר בזאת כימ

אליה משתיי� הלווה נמו� , ת של הקבוצהכאשר לא נית� לקבוע ברמת סבירות גבוהה שהיק/ המכירו .1

כאשר לא נית� להשיג , לדוגמא. Corporate � יש לסווג את הלווה בקבוצת ה, ח" מיליו� ש250מס/ 

פ נתוני העבר מחזור המכירות "אשר ע,  לקבוצהי� השייכתאגידי�דוחות כספי� עדכניי� של חלק מה

בוססת אחרת על היק/ המכירות של ולא קיימת אינדיקציה עדכנית ומ,  בקבוצה מהותי�שלה

 .אלותאגידי� 

יסווגו הלווי� אשר , ח" מיליו� ש250מרגע בו חצה לראשונה מחזור המכירות של הקבוצה את ס/  .2

ג� א� לאחר מכ� ירדו מכירות , Corporate � לווי� אלו יסווגו כ. �Corporateשייכי� לקבוצה זו כ

 .דה בהיק/ המכירות הינה מהותית ובעלת אופי קובעאלא א� הירי, ח" מיליו� ש�250 הקבוצה מתחת ל

להחלי/ ס� , as a failsafe, בנקאיי�נית� להתיר לתאגידי� , בכפו/ לשיקול דעתו של המפקח  .274

בס� נכסי� של הקבוצה המאוחדת בחישוב הס/ להתאמת גודל עבור ישויות קטנות ובינוניות , מכירות

)SME .(משמעותי רק במקרה בו ס� מכירות אינו מהווה אינדיקטור, יש להשתמש בס� נכסי�, ע� זאת 

 .התאגידלגודל 

, רק במקרי� יוצאי� מ� הכלל, לעילזאת כאמור . וחלט להתיר את החלפת ס� המכירות בס� הנכסי�ה

  . ובכפו/ לאישור פרטני של המפקח,שבה� ס� הנכסי� מהווה אינדיקטור משמעותי יותר מס� המכירות



  )12/08]  (1[  הוראת שעה :הפיקוח על הבנקי�

  מסגרת עבודה למדידה והלימות הו�

 

62' עמ

)iii(  להלוואות מיוחדותמשקלות סיכו �    

  IPRE �ו, PF ,OF ,CFמשקלות סיכו� עבור 

� תחת גישת ה) PD(תאגידי� בנקאיי� אשר אינ� עומדי� בדרישות לאמידת ההסתברות לכשל   . 275

IRBאשר לכל אחת , יידרשו למפות את הדירוגי� הפנימיי� שלה� לחמש קטגוריות פיקוחיות,  לתאגידי�

משקלות . 6מפורטי� בנספח , עליה� יש להתבסס במיפוי, ריוני השיבו-קריט. מה� משקל סיכו� מסוי�

  : הסיכו� להפסדי� בלתי צפויי� לכל קטגוריה פיקוחית ה�

  קטגוריות פיקוחיות ומשקלות סיכו� בגי� הפסדי� בלתי צפויי� עבור חשיפות להלוואות מיוחדות אחרות

  כשל  חלש  משביע רצו�  טוב  חזק

70%  90%  115%  250%  0%  

למרות שקיימת ציפייה מהתאגידי� הבנקאיי� למפות את דירוגיה� הפנימיי� לקטגוריות   .276

כל קטגוריה , באופ� כללי, 6הפיקוחיות עבור חשיפות להלוואות מיוחדות לפי קריטריוני השיבו- שבנספח 

  :כמפורט להל�, פיקוחית מתאימה לטווח של דירוגי אשראי חיצוניי�

 כשל חלש משביע רצו� טוב חזק

  לא רלוונטי  -C עד B+  B או -BB BB או +BBB- BBלפחות 

להתיר לתאגידי� הבנקאיי� להפחית את משקל הסיכו� של , לפי שיקול דעתו, המפקח רשאי  .277

בתנאי שיתרת התקופה לפירעו� קצרה משנתיי� ,  בהתאמה70% �  ו50% � ל" טוב" �ו" חזק"הקטגוריות 

עסקת האשראי ומאפייני סיכו� אחרי� של ) underwriting(תו� יני חייאו שהמפקח קבע שמאפ, וחצי

התאגידי� הבנקאיי� הינ� חזקי� משמעותית מהמוגדר בקריטריו� השיבו- לקטגורית הסיכו� הפיקוחית 

  .הרלוונטית

 הקלה בשלב זה לא תאושר. וחלט לאמ- את שיקול הדעת בתנאי שהתקופה לפירעו� קצרה משנתיי� וחציה

עסקת האשראי ומאפייני סיכו� אחרי� של התאגידי� ) underwriting(פייני חיתו� זו במקרה בו מא

  .הבנקאיי� הינ� חזקי� משמעותית מהמוגדר בקריטריו� השיבו- לקטגורית הסיכו� הפיקוחית הרלוונטית

יוכלו להשתמש בגישה הכללית הבסיסית , PDתאגידי� בנקאיי� העומדי� בדרישות לאמידת   .278

  ). SL( לחישוב משקלות הסיכו� של קבוצות המשנה של ההלוואות המיוחדות כסי התאגידנקבוצת עבור 

 יוכלו להשתמש בגישה EADאו / וPD ,LGDתאגידי� בנקאיי� שעומדי� בדרישות לאמידת   .279

המשנה של ההלוואות   לחישוב משקלות הסיכו� של קבוצותנכסי התאגידקבוצת עבור הכללית המתקדמת 

  . )SL(המיוחדות 
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63' עמ

  )� מסחרי בעל תנודתיות גבוהה"נדל (HVCRE �משקלות סיכו� ל

או שהמפקח קבע שאי� לייש� את , PDשאינ� עומדי� בדרישות לאמידת , תאגידי� בנקאיי�  .280

חייבי� למפות את הדירוגי� הפנימיי� , HVCRE �גישת הדירוגי� הפנימיי� הבסיסית או המתקדמת ל

שעל בסיסו , השיבו- קריטריו�. כאשר לכל אחת משקל סיכו� מסוי�, שלה� לחמש קטגוריות פיקוחיות

  : משקלות הסיכו� לכל קטגוריה ה�. 6כמפורט בנספח , IPRE �זהה לקריטריו� ל, חייב להתבצע המיפוי

  � מסחרי בעל תנודתיות גבוהה "קטגוריות פיקוחיות ומשקלות סיכו� בגי� הפסדי� בלתי צפויי� לנדל

  כשל  חלש  משביע רצו�  טוב  חזק

95%  120%  140%  250%  0%  

  כמובא , כל קטגוריה פיקוחית מתאימה לטווח של דירוגי אשראי חיצוניי�, באופ� כללי  .281

  .276בסעי/ 

להתיר לתאגידי� הבנקאיי� להפחית את משקל הסיכו� של , לפי שיקול דעתו, המפקח רשאי  .282

נאי שיתרת התקופה לפירעו� קצרה משנתיי� בת,  בהתאמה95% �  ו70% � ל" טוב" �ו" חזק"הקטגוריות 

עסקת האשראי ומאפייני סיכו� אחרי� של ) underwriting(או שהמפקח קבע שמאפייני חיתו� , וחצי

התאגידי� הבנקאיי� הינ� חזקי� משמעותית מהמוגדר בקריטריו� השיבו- לקטגורית הסיכו� הפיקוחית 

  .הרלוונטית

בשלב זה לא תאושר הקלה . תקופה לפירעו� קצרה משנתיי� וחציהוחלט לאמ- את שיקול הדעת בתנאי שה

עסקת האשראי ומאפייני סיכו� אחרי� של התאגידי� ) underwriting(זו במקרה בו מאפייני חיתו� 

  .הבנקאיי� הינ� חזקי� משמעותית מהמוגדר בקריטריו� השיבו- לקטגורית הסיכו� הפיקוחית הרלוונטית

ושהמפקח קבע שנית� לייש� את גישת , PDמדי� בדרישות לאמידת העו, תאגידי� בנקאיי�  .283

ישתמשו באותה נוסחה למשקל , HVCRE �הדירוגי� הפנימית הבסיסית או המתקדמת לחשיפות ל

  : למעט נוסחת המתא� לנכסי� המקיימת, המשמשת לשקלול חשיפות אחרות להלוואות מיוחדות, הסיכו�

  

( )
( )( )
( )( )

( )( )
( )( ) 









−−

⋅−−
−⋅+

−−

⋅−−
⋅=

501

501
130.0

501

501
12.0

EXP

PDEXP

EXP

PDEXP
Rמקד� המתא �  

  

 �  עבור חשיפות לEAD �  וLGDאשר אינ� עומדי� בדרישות לאמידת , תאגידי� בנקאיי�  .284 

HVCRE ,חייבי� להשתמש בפרמטרי� הפיקוחיי� ל� LGDו � EADהמשמשי� עבור חשיפות לתאגיד  .  



  )12/08]  (1[  הוראת שעה :הפיקוח על הבנקי�

  מסגרת עבודה למדידה והלימות הו�

 

64' עמ

)iv(   מסגרת לחישוב נכסי סיכו� לחשיפות הכפופות לכשל כפול)double default(  

)i(284.  תחושב דרישת ההו� כמתואר בסעי/ , ות מגודרות שתטופלנה במסגרת כשל כפולעבור חשיפ

)ii(284ו  � )iii(284.  

)ii(284.   דרישות ההו� לחשיפות מגודרות הכפופות למסגרת הטיפול של הכשל הכפול)KDD( על  מחושבות

  ): PDg( של ספק ההגנה PD � התלוי ב, במכפיל, כמוגדר להל�, Ko הכפלת ידי

                )16015.0(0 gDD PDKK ⋅+⋅=  

Ko  272כמוגדר בסעיפי� (מחושב בדומה לחישוב דרישת ההו� עבור חשיפות לתאגיד שאינ� מגודרות ,

  .  ולהתאמות למועד הפירעו�LGD �א� תו� שימוש בפרמטרי� אחרי� ל, )273

KO = 
b

bM
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GPDG
NLGD O
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⋅
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ρ
 

PDoו � PDg לרצפת הות כפופ�יהתוש, תאמהבה,  ההסתברויות לכשל של החייב ושל הערבאלו  � PD 

, במקרה המתאי�, או (272 נוסחת המתא� שבסעי/ על פימחושב ) R(מקד� המתא� . 285שנקבעה בסעי/ 

 של חשיפה ישירה דומה כלפי הערב LGD �  הינו הLGDg � וPDo �  שווה לPDכאשר , )273 סעי/ על פי

בלתי מגודרת של הערב או ) facility(ת אשראי  לעסקהמשוי� LGD � ה, 301באופ� עקבי ע� סעי/ , דהינו(

 החייב תלוי בשאלה הא� במקרה של כשל ג� הערב וג�, בלתי מגודרת של החייב) facility(לעסקת אשראי 

בויותיה� במש� התקופה בה קימת ראיה להתממשות תנאי עסקת הגידור ומבנה ילא יעמדו בהתחי

באמידת ; בהתאמה, מצב הפיננסי של הערב או של החייבהערבות מצביע על כ� שגודל ההחזר יהיה תלוי ב

עשוי התאגיד הבנקאי לזהות בטוחות שהוקצו במיוחד כנגד החשיפה או הגנה על ,  אלו�LGDsאחד מ

אי� להביא בחשבו� ).  לפי העניי�473 עד 468 �  ו279 או 303באופ� עקבי ע� סעיפי� , אשראי בהתאמה

מחושב לפי הנוסחה , b, קד� של התאמת מועד הפירעו�המ. �LGDבאומד� ה" התאוששות כפולה"

 הוא מועד הפירעו� �PDg .M וPDo הוא הנמו� מבי� PDכאשר , 272שבסעי/ ) b(להתאמת מועד הפירעו� 

א� מיושמת מסגרת , אשר בשו� מקרה לא יכול להיות נמו� מרצפה של שנה אחת, האפקטיבי של הערב

  .כשל כפול

)iii(284.   כלומר, ו� מחושב באותו אופ� כמו בחשיפות לא מגודרותסכו� נכסי הסיכ:  

gDDDD EADKRWA ⋅⋅= 5.12  
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65' עמ

  רכיבי סיכו�  .2

)i(   הסתברות לכשל)PD(  

 לשנה אחת המשוי� PD:  הוא הגבוה מבי� השניי�PD, עבור חשיפות לתאגיד או לתאגיד בנקאי  .285

 לשנה PD הוא �PDה, שיפות לריבונותעבור ח. 0.03%או ; לדירוג הפנימי של הלווה לו מיוחסת החשיפה

) י�(אשר הוקצה לה� דירוג,  של לווי�PD. אחת המשוי� לדירוג הפנימי של הלווה לו מיוחסת החשיפה

   יאומדנשל  עבור המקורדרישות הס/ . 100%הינו , באופ� עקבי ע� הגדרת הכשל המובאת להל�, כשל

  . 463 עד 461מפורטות בסעיפי� , לווה� של הי אשר יוקצו לכל אחד מהדירוגי� הפנימי,�PDה

)ii(   הפסד בהתרחש כשל)LGD(  

. לריבונות או לתאגיד בנקאי,  עבור כל חשיפה לתאגידLGD � תאגיד בנקאי חייב לספק אומד� ל  .286

  .הגישה הבסיסית והגישה המתקדמת: קיימות שתי גישות ליצירת האומד�

LGDתחת הגישה הבסיסית   

  )non-recognized(וביטחונות לא מוכרי� ) unsecured claim(� טיפול בחובות לא מובטחי

ריבונויות ותאגידי� , של תאגידי�) senior claims(לחובות בכירי� , תחת הגישה הבסיסית  .287

  .45% בשיעור של LGDיוקצה ,  ביטחונות מוכרי�על ידישאינ� מגובי� , בנקאיי�

הלוואה . 75% של LGDת ותאגידי� בנקאיי� יוקצה ריבונויו, לכל החובות הנדחי� של תאגידי�  .288

לקבוע , לפי שיקול דעתו, המפקח יכול. נדחית הינה כזו שהלוואה אחרת קודמת לה באופ� ברור ומפורש

למשל במצב בו הלוואה איננה , נדחות יכולה ג� להיות נדחות כלכלית. הגדרה רחבה יותר לנדחות חוב

  . הבטחת חשיפות אחרותועיקר נכסי הלווה משמשי� ל, מובטחת

  ".נדחות כלכלית" הגדרה ללא נקבעהבשלב זה . במוב� המשפטי, "נדחות"סעי/ זה מתייחס ל

  טחונות תחת הגישה הבסיסיתיב

תחת גישת הדירוגי� הפנימיי� , בנוס/ לביטחונות הכשירי� אשר הוכרו בגישה הסטנדרטית  .289

, בכלל זאת חייבי�. אשר יוכרו ג� ה�,  כשירי�IRBטחונות יהנקראי� ב, קיימי� סוגי ביטחונות נוספי�

אשר עומדי� בדרישות הס/ , טחונות אחרי�יוב, ) בהתאמה�RRE  וCRE(� לדיור "� מסחרי ונדל"נדל
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זהות לסטנדרטי� , טחונות פיננסיי� כשירי�יהדרישות עבור ב. 52473 עד 509שנקבעו בסעיפי� 

  . 111/ החל מסעי. ד.IIכפי שנקבעו בחלק , האופרטיביי�

  מתודולוגיה להכרה בביטחונות פיננסיי� כשירי� תחת הגישה הבסיסית

המתודולוגיה להכרה בביטחונות פיננסיי� כשירי� דומה לזו המוצעת תחת הגישה המקיפה   .290

)comprehensive approach (עד 147בפסקאות , לביטחונות שהוצגה בגישה הסטנדרטית )i(181 . השימוש

לא יתאפשר לתאגידי� , שהוצגה בגישה הסטנדרטית, לביטחונות) simple approach(בגישה הפשוטה 

  . המיישמי� את גישת הדירוגי� הפנימיי�, בנקאיי�

עבור עסקאות ) *LGD(נית� לבטא את ההפסד האפקטיבי בהינת� כשל , ביישו� הגישה המקיפה  .291

  :כדלהל�) collateralized transaction(המובטחות בביטחונות 

• LGD הוא של חשיפה בכירה בלתי מובטחת )unsecured ( לפני ההכרה בביטחונות)45%(; 

• E מזומ� שנית� כהלוואה או ניירות ער� שהוקצו או ניתנו ,היינו( הוא הער� השוט/ של החשיפה 

 ; ))posted(כהלוואה 

• E* הוא ער� החשיפה לאחר הפחתת סיכו� )risk mitigation( , של 150 עד 147כמתואר בסעיפי� 

על תאגידי� בנקאיי� להמשי� ולחשב .  בלבד*LGDתפישה זו משמשת לחישוב . הגישה הסטנדרטית

EADאלא א� צוי� אחרת,  ללא התחשבות בקיומ� של ביטחונות : 









⋅=

E

E
LGDLGD

*
*

  

יכולי� לחשב את , הכשירי� לייש� את גישת הדירוגי� הפנימיי� הבסיסית, תאגידי� בנקאיי�  .292

E*  תו� שימוש בכל אחת מהדרכי� של הגישה המקיפה לעסקאות המובטחות בביטחונות תחת הגישה

  . הסטנדרטית

 master netting(התחשבנות נטו ל להסכ�פופות כ) REPO(ר כאשר עסקאות מסוג רכש חוז  .293

agreement( , תאגיד בנקאי יכול לבחור שלא להכיר בהשפעות הקיזוז)netting effect ( על . ההו�בחישוב

, התחשבנות נטו על עסקאות כאלו למטרות הו�ל הסכ�המעונייני� להכיר בהשפעת , תאגידי� בנקאיי�

 *Eעל התאגיד הבנקאי לחשב את .  של הגישה הסטנדרטית�174 ו173לעמוד בתנאי� שנקבעו בסעיפי� 

                                                 
 multi(למשכנתאות על משרדי� ומבני� מסחריי� , � בשווקי� מפותחי� ומבוססי�הועדה מכירה בכ� שבנסיבות יוצאות דופ, ע� זאת   73

purpose commercial premisesאו / וmulti- tenanted commercial premises( יש פוטנציאל לקבל הכרה חלופית כביטחונות בתיק 

 שיוקצה לחלק LGD&ה. שיחול) eligibility" (תכשירו"הדנה בקריטריו� ה, 74 של סעי" 29אנא התייחסו להערת שוליי� . התאגידי�

 שיוקצה לחלק LGD&ה. 35%יהיה , של הגישה הסטנדרטית) i(181 עד 119בכפו" למגבלות שבסעיפי� , הביטחונות של חשיפות כאלו

� בהקצאת  יש תמרי, קטIRB&כאשר ב(על מנת להבטיח עקביות ע� דרישות הו� שבגישה הסטנדרטית . 45%הנותר של חשיפה זו יהיה 

המפקח יכול להחיל תיקרה על דרישת ההו� שקשורה לחשיפות אלו על מנת להשיג טיפול בר השוואה , )ההו� בהשוואה לגישה הסטנדרטית

  .בשתי הגישות
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על עסקאות אלו השפעת הביטחונות . �EAD ולהשוותו ל, )i(181 עד 178 או �177  ו176בהתא� לפסקאות 

  . �LGD עלולה שלא להשתק/ בהתאמות ל

  המקיפה מהגישה אימו� הקלה

ובנוס/ הצד שכנגד הינו , 170עבור עסקאות העומדות בתנאי סעי/ , כמו בגישה הסטנדרטית  .294

המפקח רשאי לבחור שלא להחיל , 171כמוגדר בסעי/ ) core market participant(שחק� משמעותי בשוק 

 .  בגובה אפסHאלא במקו� זאת להחיל , יטחו� שפורטו בגישה המקיפהבה קדמיאת מ

 חוזר תאגיד בנקאי רשאי להשתמש במקד� ביטחו� אפס לעסקאות מסוג רכש, 170על פי האמור בסעי/ 

משתתפי� מרכזיי� " נקבעה רשימת גופי� שיוכרו כ171לגבי סעי/ . בכפו/ לעמידה בכל תנאי הסעי/

  ".בשוק

  . לגבי סעי/ זההחלטה זו תקפה ג�

  .�IRBיחול במקביל ג� לגבי גישת ה,  לגבי הגישה הסטנדרטית�171ו 170בסעיפי� נדגיש כי כל שינוי 

   כשירי� IRBמתודולוגיה להכרה בביטחונות 

 אפקטיבי תחת הגישה הבסיסית במקרי� בה� תאגידי� בנקאיי� LGDהמתודולוגיה לקביעת   .295

 : היא כמפורט להל�, ת חשיפה לתאגיד כשירי� להבטחIRBטחונות יקיבלו ב

 לער� השוט/ של (C)א� היחס של ער� הביטחונות השוט/ שהתקבל , העומדות בדרישות הס/, חשיפות •

יקבלו , ) הנדרשת לביטחונות עבור חשיפה נתונההמזעריתהיינו מהרמה  (*Cנמו� מהס/ ) E(החשיפה 

טחונות שאינ� י בעל ידימובטחות  המתאי� לחשיפות בלתי מובטחות או לחשיפות שLGD �את ה

 .  כשירי�IRBטחונות יטחונות פיננסי� כשירי� או ביב

ר בית� טחונותיהרמה הנדרשת של ב (**C, גבוה יותר,  עולה על ס/ שניC/Eעבור� היחס , לחשיפות •

)over-collateralisation (בור הכרה בע � LGDייוחס , ) מלאLGDלפי הטבלה שלהל�  . 

ביתר לחלקי� �  המתאי� ואת הרמה הנדרשת של הביטחונות�LGDה את ההטבלה שלהל� מציג

  :המובטחי� של חשיפות בכירות
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LGDמזערי עבור החלק המובטח של חשיפות בכירות   

  LGDטחונות ירמת ב   מזערי

מזערית נדרשת 

  )*C(לחשיפה 

הרמה הנדרשת של ס� 

ביתר להכרה �טחונותיב

  )**LGD) C � מלאה ב

  _______  0%  0%  בטוחה פיננסית כשירה

  125%  0%  35%  חייבי�

CRE/ RRE 35%  30%  140%  

  140%  30%  40%  74טחונות אחרי�יב

  

 .במלואו וחלק שאינו מובטחחלק מובטח : חשיפות בכירות יחולקו לשניי� •

 הרלוונטי לסוג LGD � יקבל את ה, /C** C ,חלק החשיפה אשר יחשב כחלק המובטח במלואו •

 . הביטחו�

 .45% של LGDולייחס לו , חשיפה יש להתייחס כלא מובטחלחלק הנותר של ה •

  מתודולוגיה לטיפול במאגרי ביטחונות

כאשר תאגידי� ,  האפקטיבי של עסקה תחת הגישה הבסיסית�LGDהמתודולוגיה לקביעת ה  .296

תואמת לטיפול בגישה ,  כשירי� אחרי�IRBטחונות יטחונות פיננסיי� וג� ביבנקאיי� קיבלו ב

  : ומבוסס על ההנחיות הבאות, הסטנדרטית

הוא יידרש , )CRM(במקרה בו התאגיד הבנקאי השיג מגוו� של ביטחונות להפחתת סיכוני אשראי  •

, )טחונות פיננסיי� כשירי�י ביטחו� על בקד�לאחר החלת מ(לחלק את הער� המתוא� של החשיפה 

על , לכ�. אחד בלבד) CRM(לחלקי� שכל אחד מה� יוגדר לפי סוג ביטחו� להפחתת סיכוני האשראי 

על החלק המובטח , התאגיד הבנקאי לחלק את החשיפה לחלק המובטח בביטחונות פיננסיי� כשירי�

חלק המובטח בביטחונות אחרי� והחלק הבלתי , CRE/RREהחלק המובטח בביטחונות ,  חייבי�ידי

 . במקרה הרלוונטי, מובטח

לאחר הכרה בהשפעת (יפה המופחתת טחונות אחרי� לחשי ובCRE/RREכאשר יחס סכו� ערכי  •

א רמת "ז(הוא מתחת לס/ המזערי הרלוונטי לביטחו� )  חייבי�ביטחונותטחונות פיננסיי� כשירי� ויב

 . 45%,  הלא מובטחLGD � החשיפה תקבל את ער� ה, )הביטחונות המזערית לחשיפה

 . עשות בנפרדייב להחישוב שקלול נכסי הסיכו� לכל אחד מהחלקי� המובטחי� במלוא� של חשיפה חי •

LGDתחת הגישה המתקדמת   

המפקח רשאי להתיר לתאגידי� בנקאיי� , המפורטות להל�, בכפו/ לעמידה בדרישות ס/ נוספות  .297

 LGD. תאגיד בנקאילריבונות ול,  עבור חשיפות לתאגידLGDלהשתמש באומדני� פנימיי� עצמיי� של 

                                                 
 .י התאגיד הבנקאי כתוצאה מכשל של הלוואה"ביטחונות אחרי� אינ� כוללי� נכסי� פיסיי� שנרכשו ע   74
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ל תאגידי� בנקאיי� הרשאי� להשתמש בגישת ע. �EADחייב להימדד כהפסד בהינת� כשל כאחוז מ

  להחיל את השימוש , ואינ� מסוגלי� לעמוד בדרישות ס/ נוספות אלו, הדירוגי� הפנימיי�

  . כמתואר לעיל,  לפי הגישה הבסיסית�LGDב

  . 473 עד 468 מפורטות בסעיפי� LGD � דרישות הס/ ליצירת אומדני� ל  .298

   (Repo-style transaction)טיפול בעסקאות מסוג רכש חוזר

רכש מסוג  על עסקאות הסכ� להתחשבנות נטוהמעונייני� להכיר בהשפעת , תאגידי� בנקאיי�  .299

. �EAD אשר ישמש כ*E לקביעת 293לייש� את המתודולוגיה שבסעי/ חייבי� , חוזר למטרות הו�

 עבור החלק LGDיותר לבצע הערכות עצמיות של , המשתמשי� בגישה המתקדמת, לתאגידי� בנקאיי�

  ).*E( הבלתי מובטח יהאקוויוולנט

   אשראי יטיפול בערבויות ונגזר

:  אשראי במסגרת גישת הדירוגי� הפנימיי�י של ערבויות ונגזר�CRMישנ� שתי דרכי� להכרה ב  .300

 עבור , והגישה המתקדמת;פיקוחיי� LGD עבור תאגידי� בנקאיי� המשתמשי� בערכי ,הגישה הבסיסית

  . �LGDקאיי� המשתמשי� בהערכותיה� הפנימיות לתאגידי� בנ

אסור לשק/ את השפעת הכשל הכפול ,  של ערבויות או נגזרי אשראי�CRMל, בשתי הגישות  .301

)double default) (במידה שה, ככזה). 482 סעי/ ורא � CRM משקל הסיכו� ,  התאגיד הבנקאיעל ידי מוכר

בעקביות ע� הגישה . חשיפה ישירה לנות� ההגנההמתוא� לא יהיה נמו� ממשקל סיכו� דומה של 

א� הכרה בה תניב דרישת הו� גבוהה , התאגידי� הבנקאיי� יוכלו שלא להכיר בהגנת אשראי, הסטנדרטית

  . יותר

  הכרה תחת הגישה הבסיסית

 יהגישה לערבויות ונגזר, LGD � עבור תאגידי� בנקאיי� המיישמי� את הגישה הבסיסית ל  .302

טווח הערבי� הכשירי� . 201 עד 189ומה לזו של הגישה הסטנדרטית כמפורט בסעיפי� אשראי תהיה ד

 PD י בדירוג פנימי ובעלי� המדורגתאגידי�למעט העובדה כי , זהה לאמור תחת הגישה הסטנדרטית

יש לעמוד , לקבלת הכרה.  ג� במסגרת הגישה הבסיסיתי� להיות מוכרי�יכול,  או טוב יותר)A- (� למקביל

  . 194 עד 189שות המפורטות בסעיפי� בדרי

   :ערבויות כשירות מערבי� כשירי� יוכרו כדלהל�  .303

 : שקלול הרכיבי� הבאי�על ידימשקל סיכו� נוצר , עבור החלק המכוסה של החשיפה •

 כ�ו, נוסחת שקלול הסיכו� המתאימה לסוג הערב −

ט שלא להחיל טיפול א� התאגיד הבנקאי מחלי,  המתאי� לדירוג הערב של הלווה אוPD � ה −

  .לדירוג כלשהו שבי� דירוג החייב ודירוג הערב, תחליפי מלא
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 תו�,  המתאי� לערבות�LGD של העסקה ב�LGDבאפשרות התאגיד הבנקאי להחלי/ את ה •

 taking into account seniority and any ( הנערבהחובובביטחונות התחשבות בבכירות 

collateralisation of a guaranteed commitment .( 

  . לחלק הבלתי מכוסה של החשיפה ייוחס משקל הסיכו� הרלוונטי ללווה  .304

יש , או בהתקיי� חוסר התאמה מטבעי בי� ההתחייבות להגנת האשראי, בהתקיי� כיסוי חלקי  .305

הטיפול לפי הגישה הבסיסית דומה לטיפול לפי . לחלק את החשיפה לסכו� מכוסה וסכו� בלתי מכוסה

 או יפרופורציונאלותלוי בשאלה הא� הכיסוי הוא , 200 עד 198 הסטנדרטית כמפורט בסעיפי� הגישה

  ). tranched(רובדי 

   תחת הגישה המתקדמתהכרה

 יכולי� לשק/ את השפעת LGDsהמשתמשי� בגישה המתקדמת להערכת , תאגידי� בנקאיי�  .306

בי� א� התאמות . LGD או PDערכות  אשראי באמצעות התאמת היהפחתת הסיכו� של ערבויות או נגזר

. עליה� להתבצע באופ� עקבי לכל סוג ערבות או נגזר אשראי, LGD או באמצעות PDמבוצעות באמצעות 

משקל הסיכו� המותא� חייב להיות , לפיכ�. במסגרת התאמה זו אי� לכלול את השפעת הכשל הכפול

  . לפחות בגובה חשיפה ישירה דומה לנות� ההגנה

קיימת האפשרות לאמ- את הטיפול לעיל , LGD � הנסמ� על הערכות פנימיות ל, ד בנקאילתאגי  .307

או , )305 עד 302סעיפי� (המיועד לתאגידי� בנקאיי� הפועלי� תחת גישת הדירוגי� הפנימיי� הבסיסית 

.  אשראיי של החשיפה באופ� שישק/ את קיומ� של ערבויות או נגזר�LGDלבצע התאמה לאומד� ה

למרות שיש לעמוד בדרישות הס/ כמפורט , אי� מגבלות לטווח הערבי� הכשירי�, פשרות זאתבמסגרת א

   488יש לעמוד בדרישות המפורטות בסעיפי� ,  אשראיילנגזר.  בנוגע לסוג הערבות484 �  ו483בסעיפי� 

  .48975 �ו

  דרישות תפעוליות להכרה בכשל כפול

)i(307.    הפנימיי� קיימת האפשרות להשתמש בגישה תאגיד בנקאי המייש� את גישת הדירוגי�

 אחד על ידיעבור חשיפות המגודרות , ע� זאת. החלופית לקביעת דרישת ההו� המתאימה לחשיפה

, iii(284( עד 284)i(כאמור בפסקאות , יכולה להיות מיושמת מסגרת הכשל הכפול, מהמכשירי� הבאי�

עבור כל חשיפה , התאגיד הבנקאי יכול להחליט. ii(307(בכפו/ לדרישות תפעוליות נוספות הקבועות בסעי/ 

  .הא� להחיל את מסגרת הכשל הכפול או את הגישה החלופית, כשירה בנפרד

 CDS - Credit Default, למשל ()single name unfunded(ר אשראי לא ממומ� מול ישות יחידה נגז  .א

Swaps ( או ערבויות מסוגsingle name .  

                                                 
 .192תיוש� ההכרה החלקית המפורטת בסעי" , כסי� את מבנה העסקה של הלווהכאשר נגזרי האשראי אינ� מ   75
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 הטיפול בכשל כפול יחול על הנכס � ) First-to-Default basket products" (הראשו� לכשל"מוצרי סל   .ב

 . הנמו� ביותר בסל" שווי הסיכו�"בעל 

 ההגנה כשירה רק תחת מסגרת הכשל הכפול א� הושגה �) nth-to-default" ( לכשלn � ה"מוצרי סל   .ג

 . ו לכשלמהנכסי� בסל המוצרי� הגיע) n-1(או כאשר ) th)n-1 �הגנת כשל כשרה לנכסי� ה

)ii(307.  גרת הכשל הכפול תחול רק בהתקיי� התנאי� הבאי�מס :  

אינו לוקח בחשבו� היבט כלשהו , לפני החלת מסגרת זו להקצאת הו�, משקל הסיכו� הקשור לחשיפה  .א

  . של הגנת אשראי

א� רק אלו (חברת השקעה או חברת ביטוח , 76המוכרת הגנת אשראי הינה תאגיד בנקאי, הישות  .ב

וביטוח מתחדש ) Mono-Lines(כולל חברות ביטוח מסוג קווי� אחידי� , מת� הגנת אשראישעוסקות ב

)re-insurance( ,אליה מתייחסי� כאל חברה פיננסית, )77וסוכנויות אשראי ליצוא שאינ� ריבונויות ,

 : אשר

או בעלת ) בהתקיי� פיקוח ושקיפות או משמעת שוק(מפוקחת באופ� דומה לפיקוח לפי מסגרת זו  •

שנקבעה ,  סוכנות דירוג אשראיעל ידילכל הפחות אשר הוקצה " השקעה"ירוג חיצוני באיכות ד

 .  המפקחעל ידיכמתאימה למטרות אלו 

, -A זהה או נמו� מזה התוא� לדירוג חיצוני באיכות של PD � בעלת דירוג פנימי אשר הוקצה ל •

  כ�ו; החל מהזמ� בו ניתנה הגנת האשראי לחשיפה ואיל�

  ".השקעה" זהה או נמו� מזה התוא� לדירוג חיצוני באיכות PD � וג פנימי אשר הוקצה לבעלת דיר •

  :ההתחייבות הנדונה הינה  .ג

עבור� , )SL(ללא חשיפות להלוואות מיוחדות  (228 עד 218חשיפה לתאגיד כמוגדר בסעיפי�  •

 או ; )282 עד 275מיושמת גישת קריטריו� השיבו- הפיקוחי כמתואר בסעיפי� 

 או; 229 בסעי/ פי ישות סקטור ציבורי שאיננה חשיפה לריבונות כמוגדרתביעה כל •

  . 231הלוואה שהוקצתה לעסק קט� וסווגה כחשיפה קמעונאית כמוגדר בסעי/  •

  :החייב הנדו� אינו  .ד

 או'; חברה פיננסית כמוגדר בסעי/ קט� ב •

   . בה חבר ספק ההגנה, חבר באותה קבוצה •

 עד 189 למכשירי� אלו כמפורט בסעיפי� תהמינימאליות הגנת האשראי עומדת בדרישות התפעוליו  .ה

193. 

עבור כל מקרה של הכרה בהשפעות הכשל הכפול לערבויות ,  לערבויות190במסגרת עמידה בתנאי סעי/   .ו

לתאגיד הבנקאי חייבת להיות הזכות והציפייה לקבל תשלו� מספק הגנת אשראי מבלי , ונגזרי אשראי

                                                 
 . נית� להתייחס לחובות שלה� כאל חובות של בנקי�230למרות שלפי סעי" , MDBs & וPSEsלא כולל    76
 .משמעותו שהגנת האשראי הנדונה איננה נהנית משו� ערבות נגדית מפורשת של ריבונות" שאינו ריבוני"   77
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על תאגיד בנקאי , במידת האפשר.  לאכיפת התשלו� על הצד שכנגדלהזדקק לנקיטת הליכי� משפטיי�

 . לנקוט צעדי� על מנת לוודא שנות� ההגנה מוכ� יהיה לשל� לאלתר בהתרחש אירוע אשראי

אשר נובעי� , משפה על כל הפסדי האשראי בחלק המגודר של החשיפה, הגנת האשראי שנרכשה  .ז

 .מאירועי אשראי המצויני� בחוזה

חייבת להיות ודאות משפטית באשר , )physical settlement(זר מאפשר פירעו� פיזי  א� מבנה ההח  .ח

א� בכוונת תאגיד בנקאי להעביר . אגרת חוב או ההתחייבות התלויה, ליכולת העביר9ת של ההלוואה

עליו להבטיח שההתחייבות המועברת היא נזילה דיה על , שאינה החשיפה הנדונה, התחייבות אחרת

 . תאגיד הבנקאי לרכוש אותה לצור� העברה בהתא� לחוזהמנת לאפשר ל

 על ידי ספק ההגנה וה� על ידיתנאי הסכמי הגנת האשראי חייבי� להיות מאושרי� משפטית ובכתב ה�   .ט

 .התאגיד הבנקאי

למוכר החייבי� שנרכשו אסור להיות חבר בקבוצה לה שיי� ספק , במקרה של הגנה כנגד סיכוני דילול  .י

 . ההגנה

� גבוה בי� מצב האשראי של ספק הגנה ובעל החוב של החשיפה הנדונה משו� שביצועיה� אי� מתא  .יא

לתאגיד ). Systematic Risk Factors(תלויי� בגורמי� משותפי� מעבר לגור� הסיכו� השיטתי 

 למקרה בו יתקיי� מתא� גבוה הינה כאשר דוגמא. הבנקאי יש תהלי� לזיהוי מתאמי� גבוהי� אלו

וחלק ניכר מהכנסתו או רווחיו של ספק הטובי� , לחוב של ספק טובי� או שירותי�ספק ההגנה ערב 

 . והשירותי� מקורה בספק ההגנה

(iii)   חשיפה בכשל)EAD( 

, ברוטוכל החשיפות נמדדות כסכו� . הסעיפי� הבאי� חלי� על פוזיציות מאזניות וחו- מאזניות  .308

הסכו� ) i( על סכומי� שנמשכו לא יפחת מס� EAD �  ה.ללא ניכוי הפרשות ספציפיות או מחיקות חלקיות

כל ההפרשות ) ii( �ו, שיופחת מההו� הפיקוחי של התאגיד הבנקאי אילו היו החשיפות נמחקות במלוא�

הוא ) ii( � ו) i( של המכשיר לבי� הס� של EAD � כאשר ההפרש בי� ה. ספציפיות והמחיקות החלקיותה

תחת . חישוב נכסי הסיכו� הוא בלתי תלוי בכל ניכיו� שלא יהיה). discount(סכו� זה ייקרא ניכיו� , חיובי

כיונות במדידת ס� ההפרשות הכשירות למטרת חישוב ינית� לכלול נ, 380הנסיבות המוגבלות שבסעי/ 

 . ז.III שבחלק �) EL-provision(הפרשות שנובעות מההפסד הצפוי 

 מדידת חשיפה לפריטי� מאזניי�

 סעי/ ורא(ת ופיקדונות מאזניי� יוכרו בכפו/ לאות� תנאי� שבגישה הסטנדרטית קיזוז הלוואו  .309

יהיה דומה , בהתקיי� חוסר התאמה במטבע או במועד הפירעו�, הטיפול בקיזוז הפריטי� המאזני�). 188

  . 205 עד 202 � ו200כמתואר בסעיפי� , לזה שבגישה הסטנדרטית
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   )ע וסחורות"ני, ריבית, ח"נגזרי שעלמעט (מאזניי� � מדידת חשיפה לפרטי� חו

יבות שטר� נמשכה במקד� יחשיפה מחושבת כמכפלת סכו� ההתח, עבור פריטי� חו- מאזניי�  .310

הגישה הבסיסית והגישה : ישנ� שתי גישות להערכת מקד� ההמרה לאשראי). CCF(המרה לאשראי 

  . המתקדמת

EADתחת הגישה הבסיסית   

, מרה לאשראי המיוחס לה� יהיו זהי� לאלו שבגישה הסטנדרטיתסוגי המכשירי� ומקד� הה  .311

 Note Issuance (ח"מכשירי הנפקת אג, )commitments (מחויבויות למעט ,89 עד 82כמצוי� בסעיפי� 

Facilities - NIFs( ומכשירי חיתו� מתחדשי� )Revolving Underwriting Facilities - RUFs(.  

 ללא התחשבות בתארי� RUFs � וNIFs, על מחויבויות יוחל 75%מקד� המרה לאשראי של  .312

עליה� ) facilities(מקד� המרה זה לא יחול על עסקאות אשראי ). facility(הפירעו� של עסקת האשראי 

למשל ,  אוטומטיה� נתונות לביטול לביטול ללא תנאי או שמעשית ותשניתנ, התאגיד הבנקאי לא התחייב

. בכל עת וללא הודעה מוקדמת, מהתדרדרות באיכות האשראי של הלווהביטול ההתחייבות כתוצאה 

  .0% מקד� המרה לאשראי של אלו ייוחס) facilities(לעסקאות אשראי 

,  מסגרת האשראי הבלתי מנוצלתער�הסכו� לו מיוחס מקד� ההמרה לאשראי יהא הנמו� מבי�   .313

כגו� קיומה של תקרה לסכו� , )facility(והער� המשק/ אילוצי זמינות אפשריי� של עסקת האשראי 

) facility(במידה ועסקת האשראי .  של הלווה המדווחתזרי� המזומני�ב התלויה,  הפוטנציאליההלוואה

  .בכ� התומכי� ור וניהולטחייבי� להיות לתאגיד בנקאי נהלי� לני, כוללת אילוצי� כאלו

שיכות יתר ועסקאות אשראי  על עסקאות מ0%על מנת להחיל מקד� המרה לאשראי של   .314

)facilities (ור טעל התאגיד הבנקאי להוכיח קיו� ני, תאגידיות אחרות הניתנות לביטול מיידי וללא תנאי

 מסוגלות לבטל את העסקה בהינת� שלו הפנימית ושמערכות הבקרה, פעיל אחר מצבו הפיננסי של הלווה

  . ראיות לירידה באיכות האשראי של הלווה

הפועלי� , יחילו התאגידי� הבנקאיי�, מאזנית אחרתוההתחייבות הינה על חשיפה חו- ידה במ  .315

 את מקד� ההמרה לאשראי הנמו� יותר מבי� המקדמי� המיוחסי� לחשיפות חו-, תחת הגישה הבסיסית

 .מאזניות אלו

EADתחת הגישה המתקדמת   

 ורא (EAD �צמיי� להעומדי� בדרישות הס/ לשימוש באומדניה� הע, תאגידי� בנקאיי�  .316

עבור ) CCF(יורשו להשתמש באומדניה� הפנימיי� לקביעת מקדמי המרה לאשראי , )478 � ו474סעיפי� 

 על פי הגישה 100%בתנאי שהחשיפה אינה כפופה למקד� המרה לאשראי של , סוגי� שוני� של מוצרי�

  ).311 סעי/ ורא(הבסיסית 
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  י� הבנקאיי� לסיכו� אשראי של הצד שכנגדהחושפות את התאגיד, מדידת חשיפה של עסקאות

החושפי� , )OTC( ונגזרי� שנרכשו מעבר לדלפק (SFTs)ע "מדידת חשיפה לעסקאות מימו� ני  .317

על תחושב , )IRB (תחת גישת הדירוגי� הפנימיי�, את התאגידי� הבנקאיי� לסיכו� אשראי של הצד שכנגד

  . זו עבודה למסגרת4 הכללי� שבנספח פי

)iv(  רעו� אפקטיבי פי(M) 

פירעו� המועד ל, תאגידלעבור תאגידי� בנקאיי� המשתמשי� בגישה הבסיסית לטיפול בחשיפות   .318

פירעו� האפקטיבי מועד ל עבור� יהא ה,רכש חוזרמסוג מלבד עסקאות ,  יהיה שנתיי� וחצי)M (האפקטיבי

גישה הבסיסית ובגישה המשתמשי� ב(המפקח יוכל לחייב את התאגידי� הבנקאיי� . שישה חודשי�

  . המובאת להל� ההגדרהעל פי) facility( לכל עסקת אשראי M למדוד את) המתקדמת

 הבסיסית לחשב את מועד הפירעו� האפקטיבי IRB �פ גישת ה" הבנקי� הפועלי� עי�חויבמבשלב זה לא 

  .320לפי הנוסחה שבסעי/ 

, דירוגי� הפנימיי� המתקדמתתאגידי� בנקאיי� המשתמשי� באחד האלמנטי� של גישת ה  .319

המפקח , ע� זאת. כמוגדר להל�) facility(לכל עסקת אשראי אפקטיבי הפירעו� את המועד לנדרשי� למדוד 

 מול ה במקרה שעסקת האשראי בוצערעו� האפקטיבייפהמועד ליי� ממדידת איכול לפטור תאגידי� בנק

 כמו ,המדווחות שלה�השנתיות ) המחזור, רכלומ(רות כישהמ, לווי� תאגידיי� מקומיי� קטני� מסוימי�

על הקבוצה . אירו מיליוני 500 � נמוכי� מ, התאגיד �אליה שיי, ג� ס� הנכסי� של הקבוצה המאוחדת

 על ידיא� יאומ- , על פטור זה.  מקומית שבסיסה במדינה בה נית� הפטורהתאגדותהמאוחדת להיות 

ולא על בסיס ,  את הגישה המתקדמת במדינהלחול על כל התאגידי� הבנקאיי� המיישמי�, המפקח

יהיה , תאגידי� מקומיי� קטני�הכשירות של לכל החשיפות , א� הפטור יוחל. החלטה לגבי כל בנק בנפרד

  .כמו תחת גישת הדירוגי� הפנימיי� הבסיסית,  שני�2.5פירעו� ממוצע של 

  .לעיל כמוצעהוחלט שלא לאמ- את שיקול הדעת ולא להקנות פטור 

הזמ� האפקטיבי בשני� הנותר  מוגדר כגבוה מבי� שנה אחת או M, 321למעט המצוי� בסעי/   .320

  .  שני�5 לא יעלה על M, בכל המקרי�. כפי שמוגדר להל�, פירעו�ל

 : מוגדר כM, עבור מכשיר הכפו/ ללוח סילוקי� הכולל תזרי� מזומני� קבוע •
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 tפי החוזה בזמ� ל  הלווה עעל ידיהמשולמי� , )ריבית ועמלות, קר�(ני�  הוא תזרימי המזומCFtכאשר 

)tנמדד ביחידות של שני� (.  

פירעו� האפקטיבי של התשלומי� החוזיי� באופ� מועד לכאשר התאגיד הבנקאי אינו יכול לחשב את ה •

יהיה שווה לזמ�  M �שלמשל , M �לבאפשרותו להשתמש באומד� שמרני יותר , המוגדר לעיל
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 על פי) ריבית ועמלות, קר�(לסילוק מלא של ההתחייבות החוזית , )בשני�(המקסימאלי שנותר לפדיו� 

 . תהיה התאמה לזמ� הנומינלי לפירעו� של המכשיר, בדר� כלל. תנאי הסכ� ההלוואה

,  פירעו� העסקאותיש להשתמש בממוצע משוקלל של,  להתחשבנות נטולהסכ�עבור נגזרי� הכפופי�  •

יש להשתמש בסכו� הרעיוני של כל עסקה , יתר על כ�.  הפירעו�ההתאמה למועדי� את כאשר אומד

 .לשקלול מועד הפירעו�

 מונעות שוק הו�עסקאות על ,  מסוימות טווחהאחת אינה חלה על חשיפות קצרות רצפת השנה  .321

)capital market-driven( 78מובטחות לחלוטי� או כמעט לחלוטי�ה ,)שנרכשו רי� עסקאות נגז, כלומר

, רכש חוזר ,כלומר(עסקאות מסוג רכש חוזר על ו)) margin lending(רווח והלוואות מ, OTCמעבר לדלפק 

מסמכי כאשר ,  ע� זמ� לפדיו� מקורי של פחות משנה אחת,)שאילת ניירות ער�/ או השאלתמכר חוזר

כל ובה שהמסמכי� של ח). daily remargining clauses (ת יומיהתאמת מרווח י� סעיפי כוללהעסקה

 הנזלה מיידית או חילוט סעיפי� המאפשרי� וכ� שיכללו, שערו� יומיל יכללו דרישההעסקאות הכשירות 

 הפירעו� של עסקאות תקופת. )remargining( המרווח התאמתהבטוחה במקרה של כשל או אי עמידה ב

    ).יות ע� ההגדרה לעילבעקב, M (תהפירעו� האפקטיבי ותקופת מבי� יו� אחד הארוכה תהיהאלו 

 ת מקוריתקופת פירעו� בעלות  טווח אחרותחשיפות קצרות,  לעיל321בנוס/ לעסקאות בסעי/   .322

עשויות להיות , חייבל  שהתאגיד הבנקאי מעניקשאינ� חלק מפעילות המימו� השוט/,  משנה אחתשל פחות

ספציפיות הרלוונטיות לסביבה לאחר בחינה זהירה של הנסיבות ה. האחת כשירות לפטור מרצפת השנה

תוצאות .  שתהיינה כשירות לטיפול זה הטווחעל המפקח להגדיר את סוגי החשיפות קצרות, המפוקחת

  :לכלול עסקאות כגו�, למשל, הבחינה עשויות

 ; 321שאינ� נכנסות לסעי/ ,  ועסקאות מסוג רכש חוזר מונעות שוק הו�עסקאות מסוימות •

לגבי .  מסוימות)short term self liquidating trade(ת אופי נזיל עסקאות סחר לטווח קצר בעלו •

נית� להתחשב בזמ� שנותר לפדיו� , ליבוא ויצוא ועסקאות דומות) letters of credit (כתבי אשראימ

 ; בפועל

חשיפות אלו כוללות משיכות יתר . הנובעות מסילוק רכישת ומכירת ניירות ער�, חשיפות מסוימות •

רק א� משיכות היתר נמשכו רק למספר קצר וקבוע של ימי , ע שכשלו"ה מעסקאות נישנגרמו כתוצא

 ; עסקי�

 העברה על ידיחשיפות מסוימות שנוצרו מהסדר סילוק עתידי במזומ� אשר אמור להתבצע  •

רק במידה ומשיכות היתר ימשכו רק , כולל משיכות יתר שנגרמו מהעברות מזומ� שכשלו, אלקטרונית

 ; ע של ימי עסקי�למספר קצר וקבו

 ; חשיפות מסוימות לתאגידי� בנקאיי� הנובעות מסילוקי שער חליפי� •

  .הלוואות ופיקדונות מסוימי� לזמ� קצר •

  :בשינויי� וההבהרות הבאי�, באופ� עקרוני הוחלט לאמ- את הרשימה

                                                 
 .ביטחונות סיסטמטי&וונה היא לכלול את שני הצדדי� לעסקה המקיימת תנאי� אלו כאשר לא" אחד מהצדדי� אי� חוסרהכ   78
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גלגל לגביה� אי� לתאגיד הבנקאי כוונה או חובה חוקית ל,  רק לחשיפות לזמ� קצרתיחסיתמהרשימה  •

לגלגל ) על בסיס סטטיסטי מצטבר(כאשר הבנק נוהג לעיתי� קרובות . והוא לא יגלגלה בפועל, אותה

למרות שאי� לו כוונה או חובה חוקית לעשות , לקוח/ענ//סוג מסוי� של עסקאות לפי אפיו� העסקה

. סטיצא המפקח לנכו� לקבוע ס/ למבח� הסטטיובשלב זה לא מ. 1 � יהיה שווה לM � אזי ה, זאת

 .א� ימצא כי שיקול הדעת מנוצל לרעה, קביעה כזו תישקל

ולכ� לא , מהווי� מכשיר למימו� שוט/, מעצ� מהות�, קול ופיקדונות בי� בנקאיי��הלוואות או� •

 .נכללי� בסעי/ זה

 היאהרשימה , קרי"). קדונות מסוימי� לזמ� קצריהלוואות ופ(" הנקודה האחרונה בסעי/ נמחקה •

 .רשימה סגורה

 ימי עסקי� ממועד היוצרות 5 תו� תסתיימיא מ כקצרה א� הנחשבתמשכות הלי� הסליקה הי •

 .לכל היותר, העסקה

יש להשתמש , התחשבנות נטול להסכ� הכפופות 321עבור עסקאות שעומדות בתנאי סעי/   .323

עבור עסקאות .  לפירעו� של העסקאות לצור� אמידת הזמ� לפירעו� של התקופותממוצע המשוקללב

,  ימי�20 או 10, 5דהיינו , )holding period( תחול על הממוצע רצפה בגובה תקופת ההחזקה 167בסעי/ ש

תחול על הממוצע , סוג אחד של עסקאות ההתחשבנות נטו מכיל יותר מהסכ�כאשר . בהתא� לסוג העסקה

לצור� סקה יש להשתמש בסכו� הרעיוני של כל ע, יתר על כ�. רצפה של תקופת ההחזקה הגבוהה ביותר

  . הפירעו�תקופתשקלול 

 2.5שיש לייחס לכל החשיפות הוא ) M(מועד הפירעו� האפקטיבי , בהעדר התאמות מפורשות  .324

  .318אלא א� מצוי� אחרת בסעי/ , שני�

  �וטיפול בחוסר התאמות במועד הפירע

של הגישה הטיפול בחוסר התאמות במועד הפירעו� תחת גישת הדירוגי� הפנימיי� זהה לזה   .325

  . 205 עד 202 סעיפי� ורא � הסטנדרטית

 כללי� לחשיפות קמעונאיות  .ד

 1.פרק ד.  לחשיפות קמעונאיותULמציג בפירוט את השיטה לחישוב דרישת ההו� בגי� . פרק ד  .326

 residential(� מגורילחשיפות במשכו� דירת  ,הראשונה :משקל סיכו�של פונקציות מספק שלוש 

mortgage exposures(;לחשיפות , ושלישית;מתחדשות כשירותקמעונאיות  לחשיפות , השנייה 

השיטה . משקל הסיכו� בפונקציותכתשומות שישמשו ,  מציג את רכיבי הסיכו�2.פרק ד. קמעונאיות אחרות

) provisions(� ולקביעת הפער בי� מדידה זו לבי� ההפרשה לחובות מסופקי, למדידת הפסדי� צפויי�

  .זתוארת בחלק מ
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  נכסי� משוקללי סיכו לחשיפות קמעונאיות  .1

 עד 328כמוגדר בסעיפי� ,  משקל סיכו� נפרדות לחשיפות קמעונאיותשלפונקציות  שלוש קיימות  . 327

 כתשומות, �LGD וPDמשקלות הסיכו� לחשיפות קמעונאיות מבוססות על הערכות נפרדות של . 330

 בפרק. התאמה למועד הפירעו�כוללת אינה  הללוקציות משלוש הפונא/ אחת . לפונקציות משקל הסיכו�

  ).ח"שכגו� ( נמדד במונחי מטבע �EADבאחוזי� ונמדדי� , �LGD וPD, זה

)i (   חשיפות במשכו� דירת מגורי�)residential mortgage exposures(  

, 79קיבאופ� מלא או חל, מובטחותה� כשל ומצב של שאינ� ב, 231לחשיפות המוגדרות בסעי/   . 328

  :יוקצו משקלות הסיכו� על בסיס הנוסחה הבאה, משכו� דירת מגורי�באמצעות 
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 או ההפרש בי� ;אפס: השניי� מבי� מקבלת את הער� הגבוהחשיפה בכשל עבור  (K)דרישת ההו� 

LGD  לבי� ההערכה המיטבית של התאגיד הבנקאי להפסד הצפוי ) 468כמתואר בסעי/ (של החשיפה

 � והK ,12.5 של מכפלהסכו� הנכסי� משוקללי הסיכו� לחשיפה בכשל הוא ). 471כמתואר בסעי/ (

EAD.  

)ii (   מתחדשות כשירותחשיפות קמעונאיות  

אינ� אשר , 234כמוגדר בסעי/ , מתחדשות כשירותעונאיות קמחשיפות משקלות הסיכו� של   . 329

  : הבאהאעל הנוסחמתבססות , כשלמצויות במצב של 
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המשמעות היא שמשקלות הסיכו� להלוואות במשכו� דירת מגורי� חלות ג� על החלק הבלתי מובטח של אות� הלוואות במשכו� דירת    79

 .מגורי�
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 LGD או ההפרש בי� ; אפס:גבוה מבי� השניי�מקבלת את הער� החשיפה בכשל עבור  (K)דרישת ההו� 

כמתואר (לבי� ההערכה המיטבית של התאגיד הבנקאי להפסד הצפוי ) 468כמתואר בסעי/ (של החשיפה 

  .EAD �  והK ,12.5 של מכפלהסכו� הנכסי� משוקללי הסיכו� לחשיפה בכשל הוא ). 471בסעי/ 

)iii(   חשיפות קמעונאיות אחרות  

 מתבססות על, כשלמצב של כל יתר החשיפות הקמעונאיות שאינ� בשל  סיכו�המשקלות   . 330

  : PD � שבה מקד� המתא� משתנה בהתא� לשיעור ה, הפונקציה הבאה
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 LGD או ההפרש בי� ; אפס:מקבלת את הסכו� הגבוה מבי� השניי�ה בכשל חשיפעבור  (K)דרישת ההו� 

כמתואר (לבי� ההערכה המיטבית של התאגיד הבנקאי להפסד הצפוי ) 468כמתואר בסעי/ (של החשיפה 

   .�EAD והK ,12.5 של מכפלהסכו� הנכסי� משוקללי הסיכו� לחשיפה בכשל הוא ). 471בסעי/ 

  

  .5כו� מובאות בנספח סיהדוגמאות לחישוב משקלות 

  רכיבי סיכו�  .2

)i(    הסתברות לכשל)Probability of Default � PD ( והפסד בעת כשל)Loss Given Default � LGD(  

  קיימת ציפייה מהתאגידי� הבנקאיי� לספק אומד� , לכל מאגר מזוהה של חשיפות קמעונאיות  . 331

 לחשיפות �PDה, בנוס/. 3.מופיעות בפרק חבכפו/ לדרישות הס/ ה,  המיוחסי� למאגר�LGD ו�PDל

; מאגר החשיפות הקמעונאיותל לשנה אחת המיוחס PD: קמעונאיות מקבל את הער� הגבוה מבי� השניי�

  . 0.03%או 

)ii(  הכרה בערבויות ובנגזרי אשראי  

תאגידי� בנקאיי� רשאי� לשק/ את השפעות הפחתת הסיכו� של ערבויות ונגזרי אשראי   . 332

בכפו/ , LGD � או הPD � באמצעות התאמה של אומד� ה, להתחייבות בודדת או למאגר חשיפותכתמיכה 

ה� , LGD או PDבי� א� ההתאמות מבוצעות באמצעות . 489 עד 480המופיעות בסעיפי� , לדרישות הס/

  .חייבות להיעשות באופ� עקבי עבור סוג נתו� של ערבות או נגזר אשראי
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תאגידי� , לריבונות ולתאגיד בנקאי, וינו לעיל בדבר חשיפות לתאגידבעקביות ע� הדרישות שצ  .333

משקל . בהתאמות מעי� אלו) double default(מנע מהכללת ההשפעה של כשל כפול יבנקאיי� חייבי� לה

בעקביות ע� . הסיכו� המותא� חייב להיות גדול או שווה לזה של חשיפה ישירה ברת השוואה לַסָ;ק ההגנה

א� הכרה בה תניב דרישת , תאגידי� בנקאיי� יוכלו לבחור שלא להכיר בהגנת אשראי, טיתהגישה הסטנדר

  .הו� גבוהה יותר

)iii(   חשיפה בעת כשל)EAD - Exposure At Default(  

הפרשות ספציפיות או מחיקות  מאזניות נמדדות לפני ניכוי- חשיפות קמעונאיות מאזניות וחו  .334

הסכו� שבו ) i: (ניות לא יפחת מהסכו� הכולל של שני הגורמי� הבאי� על יתרות מאזEAD �ה. חלקיות

כל ההפרשות ) ii( וכ�; היה מופחת ההו� הפיקוחי של התאגיד הבנקאי אילו נמחקו החשיפות במלוא�

) ii( � ו) i( של המכשיר לבי� הסכו� הכולל של EADכאשר ההפרש בי� . הספציפיות והמחיקות החלקיות

) discounts (בניכיונותחישוב נכסי הסיכו� בלתי תלוי ). discount(ניכיו�  ייקרא סכו� זה, הוא חיובי

במדידת ס� ) discounts (ניכיונותנית� לכלול , 380בנסיבות המוגבלות המתוארות בסעי/ . כלשה�

  . ז.3 כמפורט בחלק (EL)ההפרשות הכשירות למטרת חישוב ההפרשה להפסד צפוי 

י או א מלקוח קמעוני� המתקבלתאגיד בנקאי של י� מאזניופיקדונותאות  הלוו)netting( קיזוז  .335

לפריטי� . גישה הסטנדרטיתהעוסק ב, 188 בסעי/ המופיעי�תנאי� לבכפו/ יהיה מותר ,  לוני�נית

ובלבד שדרישות , CCFs � תאגידי� בנקאיי� חייבי� להשתמש באומדניה� ל, קמעונאיי� חו- מאזניי�

  . מולאו479 � ו, 477 עד 474הס/ בסעיפי� 

עתידיות בלתי ודאיות כדוגמת ) drawdown(במקרה של חשיפות קמעונאיות ע� משיכות   .336

או בצפי למשיכות נוספות /על התאגיד הבנקאי להתחשב בהיסטוריה של אות� חשיפות ו, כרטיסי אשראי

 של EAD �  הבמקרי� בה� אומדני, בפרט. כיול הכולל של אומדני ההפסדלעניי� ה,  לכשלהקודמות

 �עליו לשק/ באומדני ה, התאגיד הבנקאי אינ� משקפי� את מקדמי ההמרה לקווי אשראי בלתי מנוצלי�

LGDא� התאגיד הבנקאי אינו כולל את האפשרות של , מנגד.  את הסבירות של משיכות נוספות לפני כשל

  .EAD � עליו לעשות זאת באומדניו ל,  שלוLGD �משיכות נוספות באומדני ה

במקרי� בה� אוגחו רק ,  לסיכו� אשראיIRB �כאשר התאגיד הבנקאי מייש� את גישת ה  .337

על התאגידי� הבנקאיי� לוודא כי ה� , מעונאיותק) facilities(י היתרות המאזניות של עסקאות אשרא

 מאזניות הקשורות ביתרות החו-") זכויות מוכר", דהיינו(ממשיכי� להחזיק את ההו� הדרוש כנגד חלק� 

תאגידי� בנקאיי� , עי� אלומ) facilities(י המשמעות היא שעבור עסקאות אשרא. לחשיפות המאוגחות

 �על מנת לקבוע את ה. LGD �  שלה� ולא באומדני הEAD �  באומדני הCCF � חייבי� לשק/ את השפעת ה

EAD-של  מאזניות  להקצות את היתרות החו-יש, מאזניי�  של זכויות המוכר בקווי האשראי החו

בהתבסס על חלק� , )יחסי(רטה � חשיפות מאוגחות בי� זכויות המוכר לזכויות המשקיעי� על בסיס פרו
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 החו-חלק� של המשקיעי� ביתרות . היחסי של המוכר ושל המשקיעי� ביתרות המאוגחות המאזניות

  .643כפו/ לטיפול בסעי/ ,  הקשורות לחשיפות המאוגחותמאזניות

 ריבית בתיק הקמעונאי של התאגיד ולשעריויות צמודות לשער חליפי� במידה שקיימות התחייב  .338

אי� התאגידי� הבנקאיי� רשאי� לספק את הערכותיה� הפנימיות , IRBלצרכי יישו� גישת , הבנקאי

  .ימשיכו לחול כללי הגישה הסטנדרטית, תחת זאת. ער� אשראי  שווי�לסכומי

  מניותלת וכללי חשיפ  .ה

ד� . 1.חלק ה. מניותל ה בגי� חשיפULשיטה לחישוב דרישות ההו� כנגד  מציג את ה'החלק   .339

הנחלקת לגישה פשוטה לשקלול סיכו� ) (market-based(ק גישה מבוססת שו) א: (בנושאי� הבאי�

השיטה לחישוב . 2.רכיבי הסיכו� מפורטי� בחלק ה. PD/LGDגישת ) ב(, )ולשיטות מודלי� פנימיי�

  .' בחלק זתמתואר, פרש בי� מדידה זו להפרשותהפסדי� צפויי� ולקביעת הה

   נכסי� משוקללי סיכו� בשל חשיפות למניות  . 1

מניות בתיק למסחר יהיו כפופי� לכללי ההו� בגי� סיכו� לת ו משוקללי סיכו� בשל חשיפ�נכסי  .340

  .שוק

ות בתיק  שאינ� מוחזקלמניותקיימות שתי גישות לחישוב נכסי� משוקללי סיכו� בשל חשיפות   .341

ישמשו את , או אלו גישות, המפקח יחליט איזו גישה. PD/LGDגישה מבוססת שוק וגישת : למסחר

כמוגדר , סעי/ זה לא חל על סוגי� מסוימי� של אחזקת מניות. ובאלו נסיבות, התאגידי� הבנקאיי�

  . הכפופי� לדרישות ההוניות הנדרשות לפי הגישה הסטנדרטית, 358 עד 356בסעיפי� 

  .ט לאפשר את השימוש בכל אחת מהגישות המוצעות על ידי הוועדההוחל

 לשמור ה� חייבי�, במקרי� בה� המפקח מתיר לתאגידי� בנקאיי� להשתמש בשתי השיטות  .342

  . פיקוחי'  להימנע מבחירה על פי שיקולי� של ארביטרזה�ובפרט עלי, �על עקביות בבחירת

)i(  גישה מבוססת שוק  

תאגידי� בנקאיי� רשאי� לחשב את דרישות ההו� המזעריות , שוקהוססת על פי הגישה מב  .343

שלה� כנגד אחזקת מניות בתיק הבנקאי באמצעות אחת משתי שיטות נפרדות ומובחנות או בשתיה� ג� 

השיטה שבה התאגיד הבנקאי ישתמש תהיה .  סיכו� או שיטת מודלי� פנימיי�למשקלגישה פשוטה : יחד

המפקח עשוי . בות של אחזקת המניות שלו ותתאי� לגודלו ולמורכבותו הכוללתהמורכו הסכו� עקבית ע�

  . בנקאילהשתמש בשיטה מסוימת בהתבסס על נסיבותיו הפרטניות של אותו תאגידבנקאי לדרוש מתאגיד 
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  גישה פשוטה לשקלול סיכו�

ירות ומשקל  לאחזקת מניות סח300%ייוחס משקל סיכו� של ,  סיכו�למשקללפי הגישה הפשוטה   .344

אחזקה סחירה מוגדרת כנייר ער� מנייתי הנסחר בבורסה .  לכל אחזקה אחרת של מניות400%סיכו� של 

  .מוכרת למסחר בניירות ער�

מכשירי� פיננסיי� נגזרי� המוחזקי� בתיק ו) Short(ר מותר לקזז פוזיציות מזומני� בחס  . 345

אלה יועדו במפורש כל עוד מכשירי� , ציפיותאות� מניות ספב) Long(ר הבנקאי כנגד פוזיציות בית

. יתרת התקופה לפירעו� שלה� היא לפחות שנה אחת, הגנות של אחזקת מניות ספציפיות וכ�/כגידורי�

דהיינו משקל הסיכו� המתאי� יוחל על הער� ,  ביתרפוזיציות בחסר אחרות יטופלו כאילו ה� פוזיציות

שיטה ב יש להשתמש, הפירעו�מועדי ב  התאמה� קיימת איבה פוזיציות  עבור.המוחלט של כל פוזיציה

  .חשיפות לתאגידב הנהוגה

  שיטת מודלי� פנימיי�

, או עשויי� להידרש על ידי המפקח,  רשאי�IRB � ה המיישמי� את גישתתאגידי� בנקאיי�   .346

 שיטהל בהתא�. סיכו��להשתמש במודלי� פנימיי� למדידת סיכו� כדי לחשב את דרישת ההו� המבוססת

 קותהשווה להפסד הפוטנציאלי בגי� אחזבער�  הו� �להחזיק ברשותחייבי� תאגידי� הבנקאיי� , זו

זנבית של � בהתפלגות חד99%סמ� של � כפו/ לרווח ברב,VaRמודלי� פנימיי� של מ הנגזר, המניות שלה�

 ת מדג� ארוכת למש� תקופהמחושב, ההפרש בי� תשואות רבעוניות ובי� שיעור ריבית חסר סיכו� מתאי�

נכסי� באמצעות החישוב של ,  הבנקאיסיכו� של התאגידל תשולב בתו� יחס ההו� דרישת ההו�. טווח

  . משוקללי� בסיכו�

על ידי הכפלת יחושב , סיכו�ב לי�קלוהמרת אחזקות לנכסי� משש� משקל הסיכו� המשמש ל  .347

). 8%סיכו� של �מזערית המבוססתההופכי של דרישת ההו� ה, דהיינו (�12.5 שהתקבלה ב דרישת ההו�

 מתקבלות על פי שהיו ההו� לא תפחתנה מדרישות , המחושבות לפי שיטת המודלי� הפנימיי�ההו�דרישות 

 לאחזקת מניות סחירות ובמשקל 200% תו� שימוש במשקל סיכו� של , סיכו�למשקלשיטה הפשוטה ה

מזעריות אלו יחושבו בנפרד באמצעות הקצאות הוניות .  לכל אחזקות המניות האחרות300%סיכו� של 

 תחולנה , כאמור לעיל,משקלות הסיכו� המזעריות, יתרה מזאת.  סיכו�למשקלהשיטה של הגישה הפשוטה 

  . ברמת החשיפה הבודדת ולא ברמת התיק

 המתאימות לתיקי� ,מבוססות שוקשונות המפקח יכול לאשר לתאגיד בנקאי להשתמש בגישות   .348

שונות ה ובמקרי� בה� התאגיד הבנקאי עצמו משתמש בגישות ראויי�סס על שיקולי� בהתב, וזאתשוני� 

  .לצרכיו הפנימיי�

  .בנסיבות המצדיקות זאת, הוחלט לאפשר שימוש בגישות שונות לתיקי� שוני�

א� לא בביטחונות שהתקבלו בגי� פוזיציות מניות , תאגידי� בנקאיי� רשאי� להכיר בערבויות  .349

  . נקבעת באמצעות שימוש בגישה מבוססת שוקו�הה תשבה� דריש
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)ii(   גישתPD/LGD  

לרבות (מניות לת וחשיפעבור  PD/LGD � ה גישת והמתודולוגיה העומדת מאחורי הס/דרישות   .350

זהות לאלה של גישת הדירוגי� הפנימיי� )  בסיווג של נכסי� קמעוניי�י� הנכללתאגידי�מניות של 

  :80בכפו/ להנחיות הבאות, תאגידלת ופחשיבמקרה של  )FIRB(הבסיסית 

חייבת למלא אחר , במצב שבו התאגיד הבנקאי מחזיק בפוזיציית המניות שלו,  של תאגידPDאמידת  •

א� . 81כאשר התאגיד הבנקאי מחזיק בחוב שלו,  של תאגידPDאות� הדרישות החלות על אמידת 

על מספק  מידע ברשותויע ואי� השק הוא ושבמניותי התאגידהתאגיד הבנקאי אינו מחזיק בחוב של 

יש ,  עומד ביתר התקני�הוא אול�מקרה זה בכשל החלה ה בהגדרת לצור� שימוש בפועל התאגידמצב 

בהינת� , תאגידה הסיכו� של מפונקצית משקל למשקלות הסיכו� הנגזרות 1.5להחיל מקד� תקנו� של 

אגיד בנקאי ה� מהותיות והוא אחזקות המניות של תא� , לעומת זאת.  שקבע התאגיד הבנקאי�PDה

,  מילא אחר התקני� הרלוונטיי�הוא טר� למטרות פיקוחיות א� PD/LGDרשאי להשתמש בגישת 

 .תחול הגישה הפשוטה לשקלול סיכו� לפי הגישה מבוססת השוק

 .90% הוא LGD �ההנחה היא שה, מניותלת ולצור� שקלול סיכו� בחשיפ •

 התאגיד הבנקאי בי� א�, ת מועד הפירעו� של חמש שני�משקל הסיכו� כפו/ להתאמ, למטרות אלו •

 . שלו ובי� א� לאוIRB �משתמש בגישה המפורשת לפירעו� במקומות אחרי� בתיק ה
 

 כאשר הסכו� .353 �  ו352יחולו משקלות סיכו� מזעריות כמפורט בסעיפי� , PD/LGDלפי גישת   .351

מביא לידי דרישת הו� פחותה מזו , מניותל ההקשורי� לחשיפ, של ההפסד הבלתי צפוי וההפסד הצפוי

. חובה להשתמש במשקלות הסיכו� המזעריות, המזעריותשהיתה נדרשת ביישו� אחת ממשקלות הסיכו� 

יש להחיל את משקלות הסיכו� המזעריות במקרה שבו הכפלת הסכו� של משקלות הסיכו� , כלומר

מספקת ער� הנמו� , 12.5 � מניות בל הושל ההפסד הצפוי הקשור לחשיפ) 350שחושבו על פי סעי/ (

  . ממשקלות הסיכו� המזעריות הרלוונטיות

כל עוד התיק מנוהל לפי המפורט , 100%על סוגי המניות הבאי� יחול משקל סיכו� מזערי של   .352

  :להל�

 ציפייה למימוש לא קיימת, טווח ע� הלקוח כאשר ההשקעה במניות סחירות היא חלק מקשר ארו� •

כי , צפוי). מעבר לקו המגמה(ציפייה לרווחי הו� לא קיימת ובטווח הארו� , טווח הקצררווחי הו� ב

 שהשקיע התאגידאו יחסי בנקאות כללית ע� /יהיו לתאגיד הבנקאי יחסי מלווה ו, כמעט בכל המקרי�

קביעת תקופת , הטווח לאור אופיי� ארו�. ו כ� שתהיה לו הערכה זמינה של הסתברות לכשל שלוב

מצופה שהתאגיד הבנקאי יחזיק במניות , ככלל. ולמת להשקעות מסוג זה מחייבת עיו� קפדניאחזקה ה

 ).חמש שני� לכל הפחות(אלו במש� תקופה ארוכה 

                                                 
 .90% עומד על �LGDתחת ההנחה שה, ות למניותלא קיימת גישה מתקדמת עבור חשיפ   80
 כשל של החשיפה לאשראי, בו זמנית, תגרו�,  לאותו צד נגדי�IRBא� קיימת ג� חשיפה למניות וג� חשיפת אשראי לפי גישת ה, למעשה   81

 .למצב של כשל בחשיפת המניות למטרות של הו� פיקוחי
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שבה� תשואות ההשקעה מבוססות על תזרימי מזומני� רגילי� ותקופתיי� שאינ� , מניות לא סחירות •

 .או למימוש רווח קיי� כלשהו)  לקו המגמהמעבר(ואי� ציפייה לרווחי הו� עתידיי� , מרווחי הו�
 

 �דרישות ההו, )345כמוגדר בסעי/ (חסר נטו בלרבות פוזיציות , לכל יתר הפוזיציות של המניות  . 353

 למשקל שהיו מחושבות לפי הגישה הפשוטה � לא תפחתנה מדרישות ההוPD/LGDהמחושבות לפי גישת 

 לכל האחזקות 300%קת מניות סחירות ומשקל סיכו� של  לאחז200%תו� שימוש במשקל סיכו� של , סיכו�

  .של המניות האחרות

נית� להחיל את . 1250%מניות הוא לת וחשיפעבור  PD/LGDמשקל הסיכו� המרבי בגישת   .354

 בתוספת ההפסד הצפוי 350משקל הסיכו� המרבי א� סכומ� של משקלות הסיכו� שחושבו על פי סעי/ 

תאגיד בנקאי יכול , לחלופי�. 1250%גבוה ממשקל סיכו� של , �12.5 פל במוכ, מניותה להמשוי� לחשיפ

 מההו� EL( ,50%(בהנחה שהוא מייצג את ההפסד הצפוי , ותלנכות את הסכו� הכולל של החשיפה למני

  .  מההו� המשני�50%הראשוני ו

  פו/ לכ� כ, תאגידלת ובדומה למקרה של חשיפ, PD/LGDמניות לפי גישת לת והגידור של חשיפ  .355

תטופלנה כאילו מועד פוזיציות מניות , למטרות אלה. 90%חשיפה לספק הגידור הנו  הלש �LGDשה

   .הפירעו� שלה� הוא כעבור חמש שני�

)iii(  השוק ולגישת ה  לגישה מבוססתחריגי�� PD/LGD 

יכו� למשקל סכשירות שהתחייבויות החוב שלה� ,  בישויות)equity holdings(בעלות ת ואחזק  .356

 IRBשלא להיכלל בגישות , בכפו/ לאישור המפקח, יכולות, אפס לפי הגישה הסטנדרטית לסיכוני אשראי

המפקח התיר ו במידה). לרבות ישויות בתמיכה ציבורית שנית� להחיל עליה� משקל סיכו� אפס(למניות 

 .היא תהיה תקפה לכל הבנקי�, מעי� זוחריגה 

  .כמוצע, IRBחולת גישת הוחלט שלא לאפשר בשלב זה החרגה מת

   המייש� את גישת  להתיר לתאגיד הבנקאייכולהמפקח , כדי לקד� מגזרי� ספציפיי� במשק  .357

לכלול בדרישות ההו� אחזקות מניות שנעשו לפי תכניות חוקיות המעניקות לתאגיד הבנקאי שלא  ,�IRBה

י והגבלות על ההשקעות סובסידיות משמעותיות על ההשקעה וכוללות פיקוח ממשלתי בצורה כלשה

, דוגמאות להגבלות כאלה ה� מגבלות על גודל וסוגי העסקי� שבה� משקיע התאגיד הבנקאי. במניות

וגורמי� רלוונטיי� נוספי� שמגבילי� את הסיכו� , מיקו� גיאוגרפי, הסכו� המותר של זכויות בעלות

 אחזקות מניות �IRBול בגישות התאגיד בנקאי רשאי שלא לכל. הפוטנציאלי בהשקעה של התאגיד הבנקאי

  . מההו� הראשוני וההו� המשני ביחד10%שעשה על פי תכניות חוקיות עד לשיעור מצטבר של 

, ולא להתיר שלא לכלול בדרישות ההו� אחזקות מניות, הוחלט שלא לאמ- בשלב זה את שיקול הדעת

  .כמוצע

מניות לת ושלא לכלול חשיפ, IRB � המייש� את גישת ההמפקח יכול ג� להתיר לתאגיד בנקאי   .358

מניות של התאגיד הבנקאי נחשבות מהותיות לת וחשיפ. בהתבסס על מהותיות, IRBבטיפול על פי גישת 
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עלה , 357תכניות חוקיות כמפורט בסעי/ ל בהתא�לא כולל את ההשקעות שנעשו , א� ערכ� המצטבר

ס/ .  המשני של התאגיד הבנקאי יחד מהסכו� של ההו� הראשוני וההו�10%בממוצע בשנה הקודמת על 

 מההו� הראשוני יחד ע� ההו� המשני של התאגיד הבנקאי א� תיק המניות כולל 5% � מהותיות זה יורד ל

  . לקבוע ספי מהותיות נמוכי� יותרעשוי המפקח .  אחזקות בודדות10 � פחות מ

שלב זה ספי מהותיות בהמפקח לא קבע .  על בסיס מהותיותIRBהוחלט לאפשר החרגה מתחולת גישת 

  .נמוכי� יותר

   רכיבי סיכו�  .2

 לפי הער� המוצג מתבצעת , עליה מבוססת דרישת ההו�,ותמניל ההמדידה של חשיפ, ככלל  .359

עשוי לכלול רווחי שערו� , אשר בהתא� לשיטות החשבונאיות והפיקוחיות המקובלות, בדוחות הכספיי�

  :מניות תהיינהל הפמדידות של חשי, דוגמאל, לפיכ�. שלא מומשו

, השינויי� בשווי ההוג� נזקפי� ישירות לדוח רווח והפסדר שכא,  השקעות הנמדדות לפי שווי הוג�עבור •

 .החשיפה תהיה שווה לשווי ההוג� המוצג במאז�

השינויי� בשווי ההוג� אינ� נזקפי� לדוח רווח והפסד ר שכא, לגבי השקעות הנמדדות לפי שווי הוג� •

 .החשיפה תהיה שווה לשווי ההוג� המוצג במאז�,  השפעת המס לקר� הו�אלא נזקפי� לאחר

החשיפה תהיה שווה , או לפי הנמו� מבי� העלות או שווי השוק, לגבי השקעות הנמדדות לפי עלות •

 .82לעלות או לשווי השוק המוצג במאז�

 באחד משני התטופלנאחזקות בקרנות הכוללות השקעות במניות והשקעות אחרות שאינ� מניות   . 360

או במקרי� שבה� הדבר , כהשקעה יחידה המבוססת על רוב אחזקות הקר�: בצורה עקבית, אופני�ה

  .כהשקעות נפרדות ומובחנות באחזקות המרכיבות את הקר� בהתבסס על גישת הרמת המס�, אפשרי

, מטרה זול. עדיי� נית� לטפל בקר� כהשקעה יחידה, כאשר ידועה רק מדיניות ההשקעה של הקר�  .361

בסוגי נכסי� לה� , עד למידה המרבית המותרת על פי מדיניותה, מניחי� כי הקר� משקיעה תחילה

ולאחר מכ� ממשיכה להשקיע בסדר יורד של דרישות הו� עד , מייחסי� את דרישת ההו� הגבוהה ביותר

ק במקרי� אול� ר, אותה גישה יכולה לשמש ג� לפי גישת הרמת המס�. שמושגת רמת ההשקעה המרבית

  .שבה� התאגיד הבנקאי דירג את כל מרכיביה הפוטנציאליי� של קר� זו

  כללי� לטיפול בתיקי חייבי� שנרכשו  .ו

תיקי חייבי� ב) UL(� חלק זה מציג את השיטה לחישוב דרישות ההו� כנגד הפסדי� בלתי צפויי  .362

 � סיכו� לכשל וה� בגי� סיכו� לדילול ה� בגיIRBקיימות הקצאות הוניות לצורכי , לנכסי� מסוג זה. שנרכשו

)dilution risk( .בחישוב  ד� 2.חלק ו.  ד� בחישוב שקלול הסיכוני� לנכסי� בגי� הסיכו� של כשל1.חלק ו

                                                 
 1998 (�1988בהתא� להוראה מ,  מהרווחי� הבלתי ממומשי� לרובד המשני45%שיעור הקיי� ב, הנחיה זו אינה משפיעה על גובה הניכוי    82

Accord.( 
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ולקביעת ההפרש בינ� , השיטה לחישוב הפסדי� צפויי�. שקלול הסיכוני� לנכסי� בגי� הסיכו� לדילול

 .לק זמתוארת בח, לבי� ההפרשה לחובות מסופקי�

   שקלול נכסי סיכו� בגי� הסיכו� לכשל  .1

 לצור�יעשה שקלול הסיכוני� , משמעי לסוג נכסי� אחד עבור תיקי חייבי� השייכי� באופ� חד  .363

כל עוד מסוגל , המסוי� החלה על סוג החשיפה � הסיכומשקל פונקציתבגי� הסיכו� לכשל על פי  �IRBה

. � סיכומשקל של פונקציה מסוימתאותו לפעול על פי אותה התאגיד הבנקאי לעמוד בתקני� המכשירי� 

מתחדשות א� התאגיד הבנקאי אינו מסוגל לעמוד בתקני� החלי� על חשיפות קמעונאיות , דוגמאל

.  של חשיפות קמעונאיות אחרות� הסיכומשקלעליו להשתמש בנוסחת , )234כמוגדר בסעי/ (כשירות 

א� התאגיד הבנקאי , מכילי� צירו/ של סוגי חשיפה שוני�ה) hybrid pool(י� מאגרי� מעורבבמקרה של 

 שתניב את בפונקצית משקל סיכו�עליו להשתמש , הרוכש אינו מסוגל להפריד בי� החשיפות לפי סוג�

  .דרישת ההו� הגבוהה ביותר לסוגי החשיפות שבמאגר תיקי החייבי�

)i(  תיקי חייבי� קמעונאיי� שנרכשו  

י� קמעונאיי� שנרכשו חייב התאגיד הבנקאי לעמוד בתקני� של כימות בהתייחס לתיקי חייב  .364

אול� הוא רשאי להשתמש בנתוני עזר חיצוניי� או פנימיי� על מנת , הסיכו� החלי� על חשיפות קמעונאיות

עבור תיקי החייבי� יחושב על בסיס ) ELאו  (�LGD וה�PDאומד� ה. �LGD וה�PDלאמוד את ערכי ה

 .ות בהנחת זכות חזרה או בערבויות מהמוכר או מצדדי� אחרי� בלא התחשב�עצמאי 

)ii(  תיקי חייבי� תאגידי� שנרכשו  

התאגיד הבנקאי הרוכש צרי� לעמוד בתקני� , בהתייחס לתיקי חייבי� תאגידיי� שנרכשו  .365

ידיי� לגבי תיקי חייבי� תאג, אול�. 'מעלה� מטה' על פי גישת IRBהקיימי� לכימות רכיבי הסיכו� לצורכי 

מסוג , רשאי התאגיד הבנקאי להשתמש בנוהל הבא, כשירי� שנרכשו ובכפו/ להיתר מהפיקוח על הבנקי�

  :לחישוב משקלות הסיכו� בגי� הסיכו� לכשל', מטה� מעלה'

מבוטא , הסיכו� לכשללשנה אחת בגי� של המאגר התאגיד הבנקאי הרוכש יאמוד את ההפסד הצפוי  •

לתאגיד הבנקאי מכל בעלי החוב במאגר תיקי שמגיע  הכולל �EADסכו� ה(כאחוז מסכו� החשיפה 

ללא התחשבות , דהיינו; הערכת ההפסד הצפוי תחושב עבור תיקי החייבי� על בסיס עצמאי). החייבי�

הטיפול במקרה של זכות חזרה או . זכות חזרה או ערבויות מהמוכר או מצדדי� אחרי� בהנחת

 . נידו� בנפרד בהמש�) ו� לדילולאו סיכ/ו(ערבויות המכסות סיכו� לכשל 

משקל הסיכו� עבור הסיכו� לכשל ייקבע , בגי� כשלהמאגר בהינת� אמידת ההפסדי� הצפויי� של  •

החישוב המדויק של משקל , כפי שמתואר להל�. 83 לחשיפות לתאגידפונקצית משקל הסיכו�באמצעות 

   PDאת ההפסד הצפוי לרכיבי כשל תלוי ביכולתו של התאגיד הבנקאי לפרק להסיכו� עבור סיכו� 

                                                 
 תהיה הממוצע המשוקלל לחשיפה בודדת במאגר תיקי חייבי�, 273כמוגדר בסעי& ,  לעסקי� קטני� ובינוניי�התאגידההתאמה לגודל   83

 . לא תחולהתאגידההתאמה לגודל , ישוב גודלו הממוצע של המאגרא� אי� בידי התאגיד הבנקאי את המידע הדרוש לח. תאגידי� שנרכשו
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תאגידי� בנקאיי� יורשו להשתמש בנתוני� חיצוניי� ופנימיי� לאמידת ערכי .  בצורה אמינה�LGDו

PDו �LGD .הגישה המתקדמת לא תעמוד לרשות� של תאגידי� בנקאיי� המיישמי� את , אול�

 .תאגידלהגישה הבסיסית להערכת חשיפות 

  �FIRBהטיפול לפי 

 בצורה �LGD  וה�PD הבנקאי הרוכש אי� אפשרות לפרק את ההפסד הצפוי לרכיבי הא� לתאגיד  .366

א� :  הסיכו� לתאגיד בהתא� להוראות הבאותפונקצית משקלייקבע משקל הסיכו� על ידי , אמינה

 �LGDיותר לו להשתמש ב, התאגיד הבנקאי יוכיח כי החשיפות ה� א� ורק חובות בכירי� ללווי� תאגידי�

 יחושב כסכו� �EADה.  זה�LGD יחושב על ידי חלוקת ההפסד הצפוי תו� שימוש ב�PD ה. 45%בשיעור 

 יהיה PD, אחרת. יתרת החוב פחות ההקצאה ההונית בגי� סיכו� הדילול לפני הפחתת סיכו� האשראי

פחות ההקצאה ,  הוא סכו� יתרת החוב�EADו; 100% יהיה LGD; אומד� התאגיד הבנקאי להפסד הצפוי

) facility(עבור רכישת עסקת אשראי  EAD. � סיכו� הדילול לפני הפחתת סיכו� האשראיההונית בגי

, בלתי מנוצלות שנרכשוה מכל התקשרויות 75% שנרכשו ועוד מתחדשת הוא הסכו� הנוכחי של החייבי�

א� התאגיד הבנקאי הרוכש יכול . פחות ההקצאה ההונית בגי� סיכו� הדילול לפני הפחתת סיכו� האשראי

 הסיכו� לתאגיד בהתא� פונקצית משקלייקבע משקל הסיכו� על ידי ,  בצורה אמינהPDמוד את לא

, 299, 296 עד 287כמפורט בסעיפי� ,  והטיפול בערבויות תחת הגישה הבסיסיתLGD ,Mלהוראות עבור 

  .318 � ו305 עד 300

  AIRB �הטיפול לפי גישת 

 אמינה את הממוצע המשוקלל של שיעורי א� התאגיד הבנקאי הרוכש מסוגל לאמוד בצורה  .367

רשאי לאמוד את הוא ,  הממוצע�PDאו את ה) 468כמפורט בסעי/ (ההפסד על פני מקרי כשל של המאגר 

) i(ל התאגיד הבנקאי יכו.  האחר בהתבסס על אומד� של שיעור ההפסד הצפוי בטווח הארו�המשתנה

 שיעורי ההפסד על פני מקרי הכשל בטווח  מהו הממוצע המשוקלל שלPD של נאותהסיק מתו� אומד� ל

השתמש בממוצע המשוקלל של שיעורי ההפסד על פני מקרי הכשל בטווח הארו� כדי ל) ii(ו א, הארו�

 המשמש לחישוב דרישת ההו� �LGDחשוב להכיר בכ� שה, בכל אחד מהמקרי�. הנאות �PDלהסיק מהו ה

ת קט� מהממוצע המשוקלל של שיעורי ההפסד על פני אינו יכול להיו,  לתיקי חייבי� שנרכשוIRBלפי גישת 

משקל הסיכו� . 468מקרי הכשל בטווח הארו� והוא חייב ג� להיות עקבי ע� העקרונות המוגדרי� בסעי/ 

 כתשומות של התאגיד הבנקאי �LGD וה�PDלתיקי החייבי� שנרכשו ייקבע תו� שימוש באומדני ה

 FIRB(, EAD(ת ול לפי גישת הדירוגי� הפנימיי� הבסיסיבדומה לטיפ.  הסיכו� לתאגידבפונקצית משקל

לפני הפחתת סיכו� ) Kdilution (הדילולפחות ההקצאה ההונית בגי� סיכו� , יהיה סכו� יתרת החוב

תחדשת הוא הסכו� הנוכחי של תיקי חייבי� מ) facility(י  עבור רכישת עסקת אשרא�EADה. האשראי

פחות ההקצאה ההונית בגי� סיכו� הדילול , י מנוצלות שנרכשו בלת מכל התקשרויות75%שנרכשו ועוד 
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)Kdilution( תאגידי� בנקאיי� המיישמי� גישת הדירוגי� הפנימיי� . לפני הפחתת סיכו� האשראי

 . פנימיי� להתקשרויות בלתי מנוצלות שנרכשוEADא יורשו להשתמש באומדני ל) AIRB(ת המתקדמ

 החשיפות ווה לממוצע משוקלל של מועד הפירעו� האפקטיבי של יהיה שM, עבור יתרות מנוצלות  .368

בעסקת האשראי לא מנוצלות  ישמש ג� ליתרות Mאותו הער� של ). 324 עד 320כמוגדר בסעיפי� (במאגר 

)facility( , כל עוד רכישת עסקת האשראי)facility ( מוקד� �פירעוספי , אפקטיביותכוללת התניות )early 

amortisation triggers( , או מאפייני� אחרי� המגני� על התאגיד הבנקאי הרוכש מפני הידרדרות

). facility( לתנאי עסקת האשראי משמעותית באיכות תיקי החייבי� העתידי שהוא נדרש לרכוש בהתא�

תיק החייבי� ) א(מאזניות כסכו� של   עבור יתרות חו-M � יחושב ה, בהיעדר הגנות אפקטיביות כאלו

יתרת התקופה לפירעו� של עסקת ) ב(ושל , בעל התארי� המרוחק ביותר לפי הסכ� הרכישההפוטנציאלי 

   .שנרכשת) facility(האשראי 

   שקלול נכסי סיכו� בגי� סיכו� לדילול  .2

דילול מתייחס לאפשרות שסכו� החייבי� יופחת בדר� של זיכויי� במזומ� או לא במזומ� אל   .369

אלא א� התאגיד , גידיי� או קמעונאיי� יטופל הסיכו� לדילול בדר� הבאהעבור חייבי� תא. 84בעל חוב שלו

או ) מטה� גישת מעלה(ברמת כלל המאגר : סיכו� הדילול עבורו אינו מהותישהבנקאי הרוכש יוכיח למפקח 

יאמוד התאגיד הבנקאי הרוכש את , )מעלה� גישת מטה(ברמה של חייבי� יחידי� המרכיבי� את המאגר 

לצור� אמידת ההפסד . המבוטא כאחוז מתו� סכו� החייבי�, נה אחת בגי� סיכו� הדילולההפסד הצפוי לש

יחושב , בדומה לטיפול בסיכו� לכשל. יותר לתאגיד הבנקאי להשתמש בנתוני� פנימיי� וחיצוניי�, הצפוי

תחת ההנחה של היעדר זכות חזרה או תמיכה אחרת מהמוכר או , דהיינו; אומד� זה על בסיס עצמאי

בפונקצית משקל יש להשתמש , למטרת חישוב משקל הסיכו� עבור סיכו� הדילול. בי� מצד שלישימער

 יהיה �LGDוה,  ייקבע כ� שהוא שווה להפסד הצפוי הנאמד�PD ה: לפי ההגדרות הבאות, הסיכו� לתאגיד

התאגיד א� .  לגבי מועד הפירעו�נאותיוחל טיפול , בעת קביעת דרישת ההו� בקשר לסיכו� הדילול. 100%

, הבנקאי יוכיח למפקח שהסיכו� לדילול מנוטר באופ� נאות ומנוהל כ� שהוא צפוי להיפתר בתו� שנה אחת

  .יתיר המפקח לתאגיד הבנקאי להחיל מועד פירעו� של שנה אחת

תאגיד או לחשיפות ל משתייכי�התאגיד הבנקאי ייש� טיפול זה בי� א� החייבי� האמורי�   .370

  הסטנדרטי של לפי טיפולמחושבותובי� א� משקלות הסיכו� עבור הסיכו� לכשל , קמעונאיותלחשיפות 

IRB ,מטה המתוארת לעיל� לפי גישת מעלה, או במקרה של חייבי� תאגידיי�.  

                                                 
חובות אפשריי� של הלווה , מחלוקות בנוגע לאיכות המוצר, קיזוזי� או הפרשות שנובעי� מהחזרת סחורות שנמכרו: בי� הדוגמאות   84

 ). יו�30מזומ� בתו+ כגו� אשראי על תשלו� ב( וכל תשלו� או הנחות לעידוד הקנייה המוצעות על ידי הלווה ,לחייב
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  הטיפול בהנחות במחיר הרכישה לתיקי חייבי�  .3

מוגדר  ההניכיו� מושג ושאיננ (ניכיו�מחיר הרכישה של תיקי חייבי� משק/ במקרי� רבי�   .371

או שניה� , הפסדי דילול, המספקת הגנה מפני הפסד ראשוני מסוג הפסדי� בגי� כשל, )�334  ו308בסעיפי� 

יטופל הסכו� שהנו בר החזר כהגנת הפסד , עד שחלק מהנחת מחיר הרכישה יוחזר למוכר). 629 סעי/ ורא(

 . IRB � הראשו� במסגרת האיגוח לפי גישת

ת חלקיות שנתקבלו כנגד תיקי החייבי� מספקי� הגנת הפסד ראשו� כאשר ביטחונות או ערבויו  .372

או , הפסדי דילול, ומפחיתי סיכו� אלו מכסי� הפסדי� בגי� כשל, ")מפחיתי סיכו� ":להל� בסעי/ זה(

). 629 סעי/ ורא (IRB �הגישת במסגרת האיגוח ל בהתא�נית� לטפל ג� בה� כהגנת הפסד ראשו� , שניה�

תאגידי� בנקאיי� , כו� מכסה ה� את הסיכו� לכשל וה� את הסיכו� לדילולכאשר אותו מפחית סי

מחויבי�  ה�,  משוקלל לחשיפותLGD היכולת לחשב וקיימת ברשות� הפיקוחית ההמשתמשי� בנוסח

 .634לעשות כ� כמוגדר בסעי/ 

  הכרה בהפחתות סיכו� אשראי  .4

,  בפרט.30785  עד300ה בסעיפי� ההכרה בהפחתת סיכו� אשראי תיעשה במסגרת שפורט, לרוב  .373

בי� ,  הקיימי� בנוגע לערבי�IRBערבות שניתנה על ידי המוכר או על ידי צד שלישי תטופל בהתא� לכללי 

  .או את שניה� יחד, א� הערבות מכסה את הסיכו� לכשל או את הסיכו� לדילול

שה התאגיד הבנקאי יע, א� הערבות מכסה ה� את הסיכו� לכשל וה� את הסיכו� לדילול של המאגר •

שימוש במשקל הסיכו� עבור חשיפה לערב במקו� במשקל הסיכו� הכולל של המאגר בגי� סיכוני כשל 

 .ודילול

יעשה התאגיד , א� לא את שניה�, א� הערבות מכסה רק את הסיכו� לכשל או את הסיכו� לדילול •

עבור מרכיב הסיכו� , רהבנקאי שימוש במשקל הסיכו� לחשיפה לערב במקו� במשקל הסיכו� של המאג

 .לאחר מכ� תתווס/ דרישת ההו� בגי� המרכיב האחר). כשל או דילול(המתאי� 

החלק בסיכו� לכשל או בסיכו� , או מהסיכו� לדילול/א� הערבות מכסה רק חלק מהסיכו� לכשל ו •

, דהיינו(המתייחסי� לכיסוי חלקי או רובדי  CRMלדילול שאינו מכוסה יטופל בהתא� לכללי 

לות הסיכו� של רכיבי הסיכו� שאינ� מכוסי� יתווספו למשקלות הסיכו� של רכיבי הסיכו� משק

 ).המכוסי�

)i(373.  ונתמלאו תנאי הסעיפי, א� נרכשה הגנה מפני סיכו� לדילול �)i(307ו � )ii(307, רשאי התאגיד 

. כו� לדילולהבנקאי להשתמש במסגרת של כשל כפול לחישוב סכו� שקלול הסיכוני� לנכסי� בגי� סי

                                                 
 �PDוה, �FIRBעשוי להתיר לתאגידי� בנקאיי� להכיר בערבי� שדורגו באופ� פנימי לפי גישת ה, על פי שיקול דעתו, המפקח על הבנקי�   85

  .למטרות קביעת דרישות ההו� בגי� הסיכו� לדילול, )�A (�ער+ לדירוג נמו+ מ�שלה� שווה

  .הוחלט שלא להתיר הכרה בערבי� כמוצע
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 LGDg,  יהיה שווה לאומד� ההפסד הצפויPDo �אשר ה כiii(284( עד 284)i(� יחולו סעיפי, במקרה זה

  .369הפירעו� האפקטיבי ייקבע בהתא� לאמור בסעי/ מועד ו, 100% � יהיה שווה ל

  טיפול בהפסדי� צפויי� והכרה בהפרשות  . ז

בי� את ההפרש , או חובה לנכות ממנו, יקוחיהפחלק זה ד� בשיטה שלפיה נית� לכלול בהו�   .374

 או ; הפרשות לסיכו� מדינהכמו, הפרשות כלליות ספציפיות לתיק; הפרשות ספציפיות: כגו�(ההפרשות 

  .43כמתואר בסעי/ , לבי� ההפסדי� הצפויי�) הפרשות כלליות

  חישוב הפסדי� צפויי�  . 1

ההפסד שיעור המוגדר כמכפלה של , EL(� את סכו� ההפסדי� הצפויי� והתאגיד הבנקאי יסכ  .375

מניות תחת ללא כולל את סכו� ההפסד הצפוי המשוי� לחשיפות (חשיפותיו המיוחס ל) �EADבצפוי ה

סכו� ההפסד בזמ� ש. פסדי� הצפויי�הכדי לקבל את הסכו� הכולל של ה)  וחשיפות איגוחPD/LGDגישת 

על חשיפות אלו חלי� , ו� ההפסד הצפוי הכולל אינו נכלל בסכPD/LGDחשיפות מנייתיות בגישת בהצפוי 

  .563חשיפות איגוח מתואר בסעי/ בגי� הטיפול בהפסד הצפוי . �386 ו376סעיפי� 

)i (  הלוואות מיוחדותחשיפות שאינ�  בהפסד צפוי) SL(הכפופות לקריטריו� שיבו� פיקוחי   

, עבור חשיפות לתאגיד �LGD בPDמכפלה של תאגידי� בנקאיי� נדרשי� לחשב הפסד צפוי כ  .376

שאינ� בכשל וג� אינ� מטופלות כחשיפות מגודרות , קמעונאיותחשיפות בגי� לתאגיד בנקאי ו, לריבונות

, קמעונאיותחשיפות בגי� לתאגיד בנקאי ו, לריבונות, עבור חשיפות לתאגיד. בהתא� לטיפול בכשל כפול

ה� הטובות ביותר להפסד הצפוי על התאגידי� הבנקאיי� להשתמש בהערכותי,  במצב של כשלשהנ�

 �LGD תאגידי� בנקאיי� המיישמי� את הגישה הבסיסית חייבי� להשתמש ב.471כמוגדר בסעי/ 

ההפסד לקריטריו� שיבו- פיקוחי יחושב כפופות ה) SL(להלוואות מיוחדות באשר לחשיפות . הפיקוחי

, PD/LGDת הכפופות לגישת באשר לחשיפות מנייתיו. �378 ו377פי שמתואר בסעיפי� כ) EL(הצפוי 

חשיפות . 354 עד 351סעיפי� כ� חלי� ה א�אלא , �LGD בPDכמכפלה של ) EL(ההפסד הצפוי יחושב 

ובכלל זה חשיפות , לכל יתר החשיפות. 563 בסעי/ כמתואר, איגוח אינ� תורמות לסכו� ההפסדי� הצפויי�

  .ווה לאפסש) EL(ההפסד הצפוי ,  כפולטיפול כשלמגודרות לפי 

)ii(   הפסד צפוי לחשיפות להלוואות מיוחדות(SL)הכפופות לקריטריו� שיבו� פיקוחי   

 על (EL)ייקבע סכו� ההפסד הצפוי ,  הכפופות לקריטריו� שיבו- פיקוחי�SLבאשר לחשיפות ל  .377

כפול , כמפורט להל�,  בנכסי� משוקללי� לסיכו� שהתקבלו ממשקלות הסיכו� המתאימות8%ידי הכפלת 

EAD.  
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  )SL(לוואות מיוחדות ה ל חשיפות אחרותבורע) EL(פוי צפסד סיכו� של הטגוריות פיקוחיות ומשקלות ק

  :יהיו כדלקמ�, (HVCRE)שאינ� נדל� מסחרי בעל תנודתיות גבוהה , SLמשקלות הסיכו� עבור   .378

  

  כשל  חלש  משביע רצו�  טוב  חזק

5%  10%  35%  100%  625%  

 בנקאיי� להקצות משקלות סיכו� מועדפות המפקח מתיר לתאגידי�, פי שיקול דעתו לע, במקרי� בה�

משקל , 277כמפורט בסעי/ " טוב"ו" חזק" אחרות המתאימות לקטגוריות הפיקוחיות �SL לחשיפות ל

   ".טוב"בקטגוריה  לחשיפות 5% �ו, "חזק" לחשיפות בקטגוריה 0% יהיה �ELהסיכו� המתאי� ל

 הבור נדל� מסחרי בעל תנודתיות גבוהע) EL(י  הפסד צפוקטגוריות פיקוחיות ומשקלות סיכו� של

)HVCRE(  

  : ה� כדלקמ�HVCREמשקלות הסיכו� עבור   .379

  

  כשל  חלש  משביע רצו�  טוב  חזק

5%  5%  35%  100%  625%  

המפקח מתיר לתאגידי� בנקאיי� להקצות משקלות סיכו� , פי שיקול דעתו לע, אפילו במקרי� בה�

משקל , 282כמפורט בסעי/ " טוב"ו" חזק" המתאימות לקטגוריות HVCRE � לחשיפות עבור מועדפות 

  ".טוב"וה� לחשיפות בקטגוריה " חזק" ה� לחשיפות בקטגוריה 5%ישאר י EL � הסיכו� המתאי� ל

  חישוב הפרשות  . 2

)i(   חשיפות הכפופות לגישתIRB  

, חלקיותמחיקות , יותכגו� הפרשות ספציפ(ס� ההפרשות הכשירות מוגדר כסכו� כל ההפרשות   .380

 המיוחסות ,) כלליותלתיק כמו הפרשות לסיכו� בגי� מדינה או הפרשות הפרשות כלליות ספציפיות

ער�  הפחתותס� ההפרשות הכשירות עשוי לכלול , בנוס/. IRB � הלחשיפות המטופלות לפי גישת 

)discounts (חשיפות מנייתיות הפרשות ספציפיות שהוקצו כנגד . לשה� על נכסי� הנמצאי� בכשלכ

  . בס� ההפרשות הכשירותתכללנהלא , וחשיפות איגוח

)ii(  חלק� של החשיפות הכפופות לגישה הסטנדרטית לסיכו� אשראי  

תאגידי� בנקאיי� המיישמי� את הגישה הסטנדרטית לחלק מחשיפותיה� לסיכוני אשראי על   .381

 במקרה שהחשיפות הכפופות לגישה או על בסיס קבוע, )258 � ו257כמוגדר בסעיפי� (בסיס זמני 

חייבי� לקבוע מהו החלק מתו� ההפרשות הכלליות המיוחס , )259סעי/ (הסטנדרטית אינ� מהותיות 
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בהתא� לשיטות המפורטות בסעיפי� , )42 סעי/ ורא (IRBלגישה הסטנדרטית ומהו החלק המיוחס לגישת 

  .�383 ו382

) פרו רטה(ס את ס� ההפרשות הכלליות על בסיס יחסי על התאגידי� הבנקאיי� לייח, כנוהג כללי  .382

לית בי� נכסי אשראי ששוקללו לסיכוני� על פי הגישה הסטנדרטית ובי� אבהתא� לחלוקה הפרופורציונ

כאשר ישות משתמשת באופ� בלעדי רק באחת הגישות לשקלול , אול�. �IRBהאלה ששוקללו על פי גישת 

נית� לייחס את ההפרשות הכלליות , )IRBשה הסטנדרטית או הגי, דהיינו(סיכוני� של נכסי אשראי 

, בדומה לכ�. שנרשמו בספרי הישות על פי הגישה הסטנדרטית כחלק מהטיפול המתחייב מגישה זו

כמוגדר בסעי/ יש לייחס לכלל ההפרשות הכשירות , IRBהפרשות כלליות שנרשמו בספרי הישות לפי גישת 

380 .  

הגישה הסטנדרטית , תאגידי� בנקאיי� העושי� שימוש בשתי הגישות, חפי שיקול דעת המפק לע  .383

  בי� שתי הגישותיכולי� להסתמ� על השיטות הפנימיות שלה� להקצאת הפרשות כלליות, �IRBהוגישת 

במקו� שבו שיטת ההקצאה . בכפו/ לתנאי� הבאי�, IRBגישת והגישה הסטנדרטית , לצור� הכרה בהו�

תאגידי� בנקאיי� יצטרכו לקבל . המפקח יקבע את התקני� בנוגע לשימוש בה, הפנימית נעשתה לזמינה

  .אישור מוקד� מהמפקח לפני שיעשו שימוש בשיטת הקצאה פנימית למטרה זו

 את ו לעצמח שומרפקמה, ע� זאת. 382 לבצע את החלוקה היחסית שנקבעה בסעי/ י�חויבמבנקי� , ככלל

בשיטות הפנימיות של בנק  נסיבות ייחודיות המצדיקות שימוש הא� קיימות, הזכות לבחו� על בסיס פרטני

  .הגישותשתי להקצאת הפרשות כלליות לצור� הכרה בהו� בי� 

   ובהפרשות(EL)טיפול בהפסדי� צפויי�   .3

 נדרשי� להשוות את הסכו� IRBתאגידי� בנקאיי� המיישמי� את גישת , 43כפי שפורט בסעי/   .384

 כפי (EL)לסכו� הכולל של ההפסדי� הצפויי� ) 380כמוגדר בסעי/ (ות הכולל של ס� ההפרשות הכשיר

 מתאר את הטיפול הנדרש לאותו חלק של 42סעי/ , בנוס/). 375כמוגדר בסעי/  (IRBשחושב לפי גישת 

התאגיד הבנקאי הכפו/ לגישה הסטנדרטית לסיכוני אשראי כאשר תאגיד בנקאי משתמש בשתי השיטות 

  .IRB � הסטנדרטית ו, ג� יחד

 �חייב המפקח לבחו� א� ה,  שחושב נמו� מסכו� הפרשות התאגיד הבנקאי�ELכאשר סכו� ה  .385

EL משק/ באופ� מלא את תנאי השוק שבו פועל התאגיד הבנקאי בטר� יתיר לכלול את ההפרש במסגרת 

היה י,  בגי� נכסי� הנמצאי� במצב של כשלEL � א� הפרשות ספציפיות חורגות מסכו� ה. ההו� המשני

  . על נכסי� שאינ� בכשלEL � צור� לבצע הערכה זו ג� לפני שמשתמשי� בהפרש לקיזוז סכו� ה

רובד מה 50%מנוכה בשיעור של , PD/LGD בגי� חשיפות מנייתיות על פי גישת EL � סכו� ה  .386

הפרשות או מחיקות בגי� חשיפות מנייתיות על פי גישת . השנירובד מה 50% ובשיעור של הראשו�
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PD/LGD ,לא תשמש בחישוב ההפרשה ל �EL .הטיפול ב�EL ובהפרשות הקשורות לחשיפות איגוח מפורט 

   .563בסעי/ 

  IRB �ה תדרישות הס� לגיש  .ח

ח מציג את דרישות הס/ שבה� נדרש התאגיד הבנקאי לעמוד כדי להתחיל ולייש� את .3חלק   .387

 חלקי� העוסקי� בנושאי� 12 � פורטות בדרישות הס/ מ.  ולאחר מכ� ליישמה באופ� שוט/IRB � גישה ה

תפעול מערכת ) ד (;תכנו� מערכת הדירוג) ג (;ציות לדרישות הס/ה) ב (;הרכב דרישות הס/) א: (הבאי�

 risk(� כימות סיכוני) ז (;שימוש בדירוגי� פנימיי�) ו (;ממשל תאגידי ופיקוח) ה (;דירוג הסיכוני�

quantification(;) ט (;מיי�תיקו/ אומדני� פני) ח ( אומדני� פיקוחיי� שלLGDו  � EAD;) דרישות ) י

ראוי . דרישות גילוי) יב( וכ� ;חישוב דרישת ההו� לחשיפות למניות) יא(; )שכירות(הכרה בחכירה לצור� 

עשוי הדיו� , בהקשר של דרישת ס/ נתונה, לפיכ�.  כי דרישות הס/ מתייחסות לכל קבוצות הנכסי�,לציי�

  .צות נכסי�להתייחס למספר קבו

  הרכב דרישות הס�  .1

עליו להוכיח למפקח כי הוא עומד , �IRBהכדי שתאגיד בנקאי ימצא כשיר להשתמש בגישת   .388

רבות מ� הדרישות הללו מנוסחות כמטרות . שוט/בדרישות ס/ מסוימות בתחילת יישו� הגישה ועל בסיס 

ההתמקדות היא ביכולתו של . למלאהבנקאי חייבות שמערכות מאושרות לדירוג סיכוני� של התאגיד 

  .אמי� ותק/,  הסיכוני� באופ� עקבילארג� ולכמת את, התאגיד הבנקאי לדרג

 אלו הוא שהמערכות והתהליכי� לדירוג ולאמידת סיכוני� העיקרו� העומד בבסיס דרישות  .389

; ל הסיכו�הבחנה בעלת משמעות ש; יאפשרו הערכה בעלת משמעות של מאפייני הלווה ומאפייני העסקה

המערכות , יתרה מזאת. שה� עקביי� ורמת הדיוק שלה� סבירה, ואומדני� כמותיי� של הסיכו�

הוועדה מכירה בכ� שההבדלי� . והתהליכי� חייבי� להיות עקביי� ע� השימוש הפנימי באומדני� הללו

הבנקאיי� ואת מחייבי� את התאגידי� , סיו� המעשייבמוצרי� הבנקאיי� ובנ, בשיטות הדירוג, בשווקי�

אי� בכוונתה של . המפקחי� במדינות השונות להתאי� את הנהלי� התפעוליי� לנסיבותיה� המיוחדות

הוועדה להכתיב את האופ� או את הפרטי� התפעוליי� של המדיניות והנהלי� לניהול סיכוני� של 

ת והבקרות של כל מפקח יקבע נוהלי סקירה מפורטי� על מנת להבטיח שהמערכו. התאגידי� הבנקאיי�

   .IRB �התאגידי� הבנקאיי� מתאימות לשמש כבסיס לגישת ה

התקני� . אלא א� צוי� אחרת, דרישות הס/ המפורטות במסמ� זה חלות על כל קבוצות הנכסי�  .390

' התיקו/ וכד, והפיקוח) (facility grades(י בנוגע להלי� השיו� של חשיפות ללווה או לדירוגי עסקת אשרא

 הלי� השיו� של חשיפות קמעונאיות למאגרי� של חשיפות חלי� באותה המידה ג� על) �הנלווי� לכ

  .אלא א� צוי� אחרת, הומוגניות
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, דרישות הס/ המפורטות במסמ� זה חלות ה� על הגישה הבסיסית וה� על הגישה המתקדמת  .391

בי� להפיק אומדני�  חיי�IRBכל התאגידי� הבנקאיי� המיישמי� את גישת ה, ככלל. אלא א� צוי� אחרת

ולממשל , לבקרות, לתפעול,  ולדבוק בדרישות הכלליות בנוגע לתכנו� מערכת הדירוג�PD86משלה� ל

תאגידי� בנקאיי� . PD �וכ� לדרישות המחייבות בנוגע להערכה ולתיקו/ של מדידות ה, התאגידי

ס/ הנוספות בנוגע  חייבי� לעמוד ג� בדרישות ה�EAD וLGDהמבקשי� להשתמש באומדני� עצמיי� של 

  .489 � ו468הכלולות בסעיפי� , לגורמי סיכו� אלו

  ציות לדרישות הס�  .2

עליו להוכיח למפקח כי הוא עומד , �IRBכדי שתאגיד בנקאי יהיה כשיר לייש� את גישת ה  .392

 הניהול הכולל של, בנוס/. ועל בסיס שוט/שו� הגישה יבתחילת י,  המופיעות במסמ� זהIRB � בדרישות ה

 סדורהסיכוני אשראי בתאגיד הבנקאי צרי� להיות עקבי ע� הקווי� המנחי� המתפתחי� לפרקטיקה 

  .מפרסמי�הועדה והמפקחי� ש

על  ,במקרי� אלה.  נסיבות בה� תאגיד בנקאי אינו מציית באופ� מלא לכל דרישות הס/תתכנה  .393

, לחילופי� או ,קבלת אישור המפקח לולפנותתכנית לחזרה מהירה לציות לדרישות להכי� התאגיד הבנקאי 

במקרה שהתאגיד הבנקאי לא .  כי השפעת אי הציות אינה מהותית במונחי הסיכו� לתאגידלהוכיח עליו

, מהותיות� יגיש תכנית מתקבלת על הדעת או לא ייש� את התכנית באופ� משביע רצו� או לא יוכיח אי

אור� כל ל, בנוס/. IRB � י ליישו� גישת הייאל- המפקח לשקול מחדש את כשירותו של התאגיד הבנקא

ישקול המפקח להטיל על התאגיד הבנקאי דרישה , התקופה בה התאגיד הבנקאי אינו מציית לדרישות הס/

  .או ינקוט פעולה פיקוחית אחרת, השניבהתא� לנדב� , להחזיק הו� נוס/

  תכנו� מערכת הדירוג  .3

איסו/ , הבקרות, התהליכי�, לל את כל השיטותוכ) rating system" (גמערכת דירו"המונח   .394

בהקצאת דירוגי סיכו� ,  התומכי� בהערכת סיכוני אשראי,)systems IT(הנתוני� ומערכות המחשוב 

  . פנימיי� ובכימות של אומדני כשל ואומדני הפסד

. מערכות דירוג מרובות/רשאי התאגיד הבנקאי להשתמש במתודולוגיות, לכל קבוצת נכסי�  .395

תאגיד בנקאי יכול להשתמש במערכות דירוג המותאמות לתעשיות מסוימות או למגזרי שוק , וגמאדל

א� בחר התאגיד הבנקאי ). "י�גדול "תאגידי�ו א) middle market" (ישוק בינונ"כגו� (מסוימי� 

�  למערכת דירוג מסוימת וליישלהקצאת לווהעליו לתעד את נימוקיו , להשתמש במערכות דירוג מרובות

התאגידי� הבנקאיי� יימנעו . את הדירוג באופ� שמשק/ בצורה הטובה ביותר את רמת הסיכו� של הלווה

, דהיינו(מהקצאת לווי� למערכות דירוג באופ� בלתי נאות על מנת למזער את דרישות ההו� הפיקוחי 

                                                 
  עצמיי� לחשיפות מסוימות למניות ולחשיפות מסוימות הכלולות בקבוצת המשנהPDבנקאיי� אינ� נדרשי� להערי+ אומדני ההתאגידי�    86

  .של הלוואות מיוחדות
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הבנקאיי� על התאגידי� ). אמצעות בחירת מערכת הדירוגב) "cherry-picking"" (תבחירה סלקטיבי"

 עומדת בדרישות הס/ מראשית יישומה ועל בסיס IRB � להראות כי כל מערכת המשמשת ליישו� גישת ה

  .שוט/

)i(  ממדי הדירוג   

  לריבונות ולתאגיד בנקאי, תקני� לחשיפות לתאגיד

) i: (� להיות בעלת שני מימדי� נפרדי� ומובחניחייבתמערכת דירוג כשירה , �IRBעל פי גישת ה  .396

  .אפייני� ספציפיי� לעסקהמ) ii(, כו� לכשל של הלווהסיה

חייבות להיות חשיפות נפרדות לאותו הלווה . המימד הראשו� חייב לטפל בסיכו� לכשל של הלווה  .397

לכלל זה . ללא התחשבות בהבדלי� כלשה� בטיבה של כל עסקה ספציפית,  דירוגית לאותה קטגורימוקצות

 תאגיד בנקאי עשוי ,)country transfer risk(ה למדינסיכו� העברה במקרה של , הראשו�. שני חריגי�

 מטבע מקומי או ,)facility(י להקצות דירוגי� שוני� ללווה בהתא� לסוג המטבע בו נקובה עסקת האשרא

) facility(י החריגה השנייה היא המקרה שבו הטיפול בערבויות המשויכות לעסקת האשרא. מטבע זר

חשיפות נפרדות עשויות להביא לידי ריבוי , בכל אחד מ� המקרי� הללו. ג של הלווהשתק/ בהתאמת הדירוי

 האשראי של התאגיד הבנקאי צריכה לתת ביטוי לקשר המתקיי� בי� מדיניות. דירוגי� לאותו הלווה

חייבת להיות עלייה בסיכו� הנראה . דירוגי� שוני� של הלווה במונחי רמת הסיכו� המשתמעת מכל דירוג

על התאגיד הבנקאי לנסח את הסיכו� של , במדיניותו. והנמדד בדרוגי� כאשר איכות האשראי יורדתלעי� 

וה� במונחי , כל דירוג ה� על ידי תיאור ההסתברות של הסיכו� לכשל המאפיינת לווי� המוקצי� לדירוג זה

  .הקריטריוני� המייחדי� רמה זו של סיכו� אשראי

 סוג ,)seniority(ת בכירו, כגו� ביטחונות,  ספציפיי� לעסקההמימד השני צרי� לשק/ גורמי�  .398

 יכולי� למלא אחר דרישה זו באמצעות FIRB � תאגידי� בנקאיי� המיישמי� את גישת ה. 'ר וכדהמוצ

, דוגמאל.  משק/ ג� מאפייני� של הלווה וג� של העסקהאשר) facility(של מימד עסקת האשראי קיומו 

ה ל ידי כ� שהוא מאחד שיקולי איתנות פיננסית של הלווע) EL(י  הצפומימד דירוג המשק/ את ההפסד

)PD (ד שיקולי חומרת הפסו)LGD.(ג� מערכת דירוג המשקפת את ה,  בדומה לכ� � LGD בלעדית תהיה 

יש להשתמש ,  בנפרדLGDכאשר מימד דירוג משק/ את ההפסד הצפוי ואינו מכמת את . כשירה לעניי� זה

  . LGDשל באומדני� הפיקוחיי� 

דירוגי עסקאות אשראי , (AIRB)עבור תאגידי� בנקאיי� המשתמשי� בגישה המתקדמת   .399

)facilities(חייבי� לשק/ את ה  � LGDיכולי� לשק/ את כל הגורמי� שיכולי� דירוגי� אלו.  באופ� בלעדי 

מאפייני . רההענ/ והמט, המוצר, את סוג הביטחונות, א� ללא הגבלה, ובכלל זה, LGD � להשפיע על ה

תאגידי� . LGD �  רק במידה שה� חוזי� את הLGD �הלווה יכולי� להיכלל כקריטריוני� לדירוג ה

 מגזרי� לפי, )facilities(את הגורמי� המשפיעי� על דירוגי עסקאות אשראי בנקאיי� רשאי� לשנות 
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ת הרלוונטיות ואת כל עוד ה� יכולי� להניח דעתו של המפקח כי השינוי משפר א, שוני� בתיק האשראי

  .הדיוק של אומדניה�

ת של הלוואות מיוחדוהמשנה  תתאגידי� בנקאיי� המשתמשי� בקריטריו� שיבו- פיקוחי לקבוצ  .400

)SL(,לאור התלות ההדדית בי� מאפייני הלווה .מימדית� פטורי� לגבי חשיפות אלו מדרישת הדירוג הדו 

 תאגידי� בנקאיי� יכולי� למלא אחר הדרישות ,)SL(ת למאפייני העסקה במקרה של הלוואות מיוחדו

כ� שהוא ב) EL(י המפורטות תחת כותרת זו על ידי שימוש במימד דירוג יחיד אשר משק/ את ההפסד הצפו

 פטור זה ).LGD(ד ה� לחומרת ההפסו) PD(ה יכלול שיקולי� המתייחסי� ה� לאיתנות הפיננסית של הלוו

 לצור� ,הבסיסית או המתקדמת, הכללית התאגידית� את הגישה אינו חל על תאגידי� בנקאיי� המיישמי

  .הלוואות מיוחדותלדירוג חשיפות 

                יותאתקני� לחשיפות קמעונ

 ה� לסיכו� של הלווה וה� (oriented)מערכות דירוג לחשיפות קמעונאיות חייבות להיות מוכוונות   .401

תאגידי� . רלוונטיי� של הלווה ושל העסקהוחייבות לכלול את כל המאפייני� ה, לסיכו� של העסקה

תאגידי� בנקאיי� . בנקאיי� חייבי� להקצות כל חשיפה שמתאימה להגדרה של קמעונאות למאגר מסוי�

ממיי� את החשיפות לקבוצות הומוגניות , חייבי� להוכיח כי תהלי� זה מספק בידול משמעותי בי� סיכוני�

  .פייני הפסד ברמת המאגרומאפשר אמידה מדויקת ועקבית של מא, דיי�

מספר מאגרי� יכולי� . �EAD  וPD ,LGDתאגידי� בנקאיי� חייבי� לאמוד את , עבור כל מאגר  .402

, תאגידי� בנקאיי� ישקלו, בעת הקצאת חשיפות למאגר. �EAD  וPD ,LGDלחלוק אומדני� זהי� של 

  :את גורמי הסיכו� הבאי�, לכל הפחות

 ;)נתוני� דמוגרפיי� כמו גיל ותעסוקה, ג הלווהכגו� סו(מאפייני סיכו� של לווה  •

סכו� בי�   היחסכגו� מדידות של(או סוגי ביטחונות /לרבות סוג מוצר ו, מאפייני סיכו� של עסקה •

ראשוני שעבוד  (ובכירות החוב; ערבויות, עונתיות, (LTV - loan to value)שווי הנכס בי� ההלוואה ל

-cross(�  להתייחס מפורשות להוראות של ביטחונות צולביתאגידי� בנקאיי� חייבי�. ))מול משני

collateral provisions (מקרה שקיימי�ב. 

התאגידי� הבנקאיי� מצופי� לאבח� בי� חשיפות בהפרה וכאלו : (delinquency)חשיפה בהפרה  •

 .שאינ� בהפרה

)ii (  מבנה הדירוג                    

   בנקאילריבונות ולתאגיד, תקני� החלי� על חשיפות לתאגיד

מופרז של וללא ריכוז , התפלגות החשיפות של התאגיד הבנקאי בי� דירוגי� תהיה משמעותית  .403

  ).facilities(י חשיפות בסולמות הדירוג של לווי� ובסולמות הדירוג של עסקאות האשרא
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, יהיו לתאגיד הבנקאי לכל הפחות שבעה דירוגי� ללווי� שאינ� במצב של כשל, לצור� מטרה זו  .404

תאגידי� בנקאיי� ע� פעילות הלוואות הממוקדת במגזר . ולכל הפחות דירוג אחד ללווי� במצב של כשל

המפקח עשוי לדרוש מתאגידי� ; יהמינימאלשוק ספציפי עשויי� למלא דרישה זו על ידי מספר הדירוגי� 

  .הלהגדיל את מספר דירוגי הלוו, בנקאיי� המלווי� ללווי� בעלי מגוו� איכויות אשראי

דירוג של לווה מוגדר כהערכת הסיכו� של הלווה על בסיס אוס/ מוגדר ומובח� של קריטריוני�   .405

הגדרת הדירוג תכלול ה� תיאור של מידת הסיכו� לכשל המאפיי� את . PD נגזרי� אומדני מנהשמ, לדירוג

, יתרה מזאת. יהלווי� שהוקצו לדירוג וה� את הקריטריוני� המשמשי� לייחד רמה זו של סיכו� אשרא

התאגיד רק א� דירוגי� נפרדי� כ יהיו כשירי�לצד הדירוג האלפביתי או המספרי " � "או "+" הסימני� 

וכימת עבור� בנפרד , הבנקאי איבח� אות� בעזרת הגדרה וקריטריוני� מלאי� להקצאת הלווי� לדירוגי�

  ).PD(ל את ההסתברות לכש

 המרוכזי� במגזר שוק מסוי� וטווח של סיכוני כשל לתאגידי� בנקאיי� בעלי תיקי הלוואות  .406

חייבי� להיות מספיק דירוגי� בתו� טווח זה על מנת להימנע מריכוזי� בלתי נאותי� של לווי� בדירוגי� 

ריכוזי� משמעותיי� בדירוג אחד או בכמה דירוגי� חייבי� להיתמ� בהוכחות אמפיריות . מסוימי�

 וכי הסיכו� לכשל שמעמידי� PDמכסי� טווח צר א� סביר של משכנעות לכ� שהדירוג או הדירוגי� 

  .הלווי� בדירוג נופל לתו� טווח זה

 אינ� כפופי� LGDאמידת ל) AIRB(ת תאגידי� בנקאיי� המיישמי� את הגישה המתקדמ  .407

י  מספר הדירוגי� לעסקאות אשרא).facilities(י  כלשהו של דירוגי� לעסקאות אשראימינימאללמספר 

)facilities (י יקבע התאגיד הבנקאי צרי� להיות כזה שימנע ריכוז של עסקאות אשראש)facilities (עלות ב

LGDי הקריטריוני� להגדרת הדירוגי� של עסקאות האשרא.  שוני� מאוד בדירוג אחד)facilities (יתמכו י

  .בהוכחות אמפיריות

ת לקבוצות נכסי הלוואות מיוחדולתאגידי� בנקאיי� המשתמשי� בקריטריו� השיבו- הפיקוחי   .408

)SL(, ודירוג אחד ללווי� במצב של כשל, יהיו לכל הפחות ארבעה דירוגי� ללווי� שאינ� במצב של כשל .

זהות , הדרישות לגבי חשיפות להלוואות מיוחדות הכשירות לצורכי הגישה הבסיסית והגישה המתקדמת

  .לתאגיד חשיפות החלות עללדרישות הכלליות 

                  יותאשיפות קמעונתקני� לח

התאגיד הבנקאי חייב להיות מסוגל לספק ערכי� כמותיי� של מאפייני הפסד , לכל מאגר שזוהה  .409

)PD ,LGDו �EAD ( רמת ההבחנה למטרות . המאגראותו עבורIRB חייבת להבטיח כי מספר החשיפות 

חייבת .  ההפסד ברמת המאגר לצור� כימות ותיקו/ משמעותיי� של מאפייני,ספקהיה מבמאגר נתו� י

מאגר יחיד חייב שלא לכלול . להיות התפלגות בעלת משמעות של לווי� וחשיפות על פני מאגרי� שוני�

  .ריכוז בלתי נאות של כל החשיפות הקמעונאיות של התאגיד הבנקאי
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)iii(  קריטריוני� לדירוג                  

 חשיפות לדירוגי� להקצאת ספציפיי� הליכי� וקריטריוני�, לתאגיד הבנקאי יהיו הגדרות  .410

, הגדרות הדירוג והקריטריוני� לדירוג יהיו מתקבלי� על הדעת ואינטואיטיביי�. במסגרת מערכת הדירוג

  .של הסיכו�ויביאו לכ� שתהיה הבחנה משמעותית , ג� יחד

הקצות התיאור והקריטריוני� של הדירוג יהיו מפורטי� דיי� על מנת לאפשר לאחראי� על הדירוג ל •

עקביות זו .  בעלי סיכו� דומה,)facilities(י לעסקאות אשראאו , אותו הדירוג ללווי� באופ� עקבי את

א� הקריטריוני� . המחלקות והמיקומי� הגיאוגרפיי�, צריכה להתקיי� על פני כל קווי העסקי�

 התאגיד הבנקאי ,)facilities(י עסקאות אשראעבור סוגי� שוני� של לווי� או , והליכי הדירוג שוני�

ולהתאי� את הקריטריוני� לדירוג כ� שתשופר העקביות במידת , חייב לנטר אי עקביות אפשרית

 .הנדרש

הגדרות הדירוג הכתובות תהיינה ברורות ומפורטות דיי� כדי לאפשר לצד שלישי להבי� את אופ� שיו�  •

צד ; ת הדירוגי� והמאגרי�את נאותות הקצאולשחזר אות� ולהערי� על מנת שיוכל , זאת. הדירוגי�

או , פונקציה דומה לה בעצמאותה, שלישי כזה יכול להיות הביקורת הפנימית של התאגיד הבנקאי

 . על הבנקי�הפיקוח

הקריטריוני� יעלו בקנה אחד ע� נוהלי האשראי הפנימיי� של התאגיד הבנקאי וע� מדיניותו לטיפול  •

 . בקשיי�שרויי�ה) facilities(י בלווי� ובעסקאות אשרא

על התאגידי� הבנקאיי� , על מנת להבטיח שתהיה התחשבות עקבית במידע הזמי� לה�  .411

 ).facilities(י להשתמש בכל המידע הרלוונטי והמהותי בעת הקצאת דירוגי� ללווי� ולעסקאות אשרא

שיו� לווי� כ� תגדל שמרנותו ב, ככל שברשות התאגיד הבנקאי מידע מועט יותר. המידע חייב להיות עדכני

קביעת הדרוג גור� עיקרי בדירוג חיצוני יכול להוות . דירוג ולמאגרי�ל) facilities(י ועסקאות אשרא

  . מידע רלוונטי נוס/על התאגיד הבנקאי להקפיד ולכלול במסגרת שיקוליו כל, אול�; הפנימי

  �יתאגידיה �נכסיהקבוצת ב) SL(ת קווי מוצרי� של הלוואות מיוחדו

 ,חשיפות להלוואות מיוחדותעבור � בנקאיי� המיישמי� את קריטריו� השיבו- הפיקוחי תאגידי  .412

מערכות ותהליכי� של התאגיד ,  חשיפות לדירוגי� הפנימיי� בהתבסס על קריטריוני�להקצותחייבי� 

נדרש התאגיד הבנקאי למפות , לאחר מכ�. וזאת בכפו/ לציות לדרישות הס/ ההכרחיות, הבנקאי עצמו

� עבור כל תת,  מתארות6 בנספח 4 עד 1טבלאות . � פנימיי� אלו לחמש קטגוריות הדירוג הפיקוחיותדירוגי

את גורמי ההערכה הכלליי� ואת המאפייני� של חשיפות , קבוצה של חשיפות להלוואות מיוחדות

לכל פעילות אשראי מוצגת טבלה . להלוואות מיוחדות המתאימי� לכל אחת מהקטגוריות הפיקוחיות

  .המתארת את גורמי ההערכה ואת המאפייני� המייחדי� אותה, ודיתייח

 חשיפות להקצותהוועדה מכירה בכ� שהקריטריוני� בה� משתמשי� תאגידי� בנקאיי� כדי   .413

;  לא יהיו תואמי� באופ� מלא לקריטריוני� המגדירי� את הקטגוריות הפיקוחיות,לדירוגי� פנימיי�

 שתהלי� המיפוי שלו הניב מתאר דירוגי� שהוא עקבי לעדיפות של תאגיד בנקאי חייב להראות, אול�
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על התאגידי� הבנקאיי� לנהוג זהירות יתרה כדי לוודא שכל . המאפייני� בקטגוריה הפיקוחית המקבילה

  .ל את האפקטיביות שלו"לא ישללו מתהלי� המיפוי הנ, שינוי של הקריטריוני� הפנימיי�

)iv(   הדירוגי�הקצאתאופק   

כאמור בסעי/ ( שנה אחת הוא) PD(ל א/ על פי שאופק הזמ� המשמש באמידת ההסתברות לכש  .414

קיימת ציפייה מהתאגידי� הבנקאיי� להשתמש באופק זמ� ארו� יותר בהקצאת הלווי� לקטגוריות , )447

  .הדירוג

רוע את דירוג של לווה חייב לייצג את הערכת התאגיד הבנקאי ליכולתו ולנכונותו של הלווה לפ  .415

. התחייבויותיו החוזיות למרות שינוי לרעה בתנאי� הכלכליי� או התרחשות� של אירועי� בלתי צפויי�

.  הדירוג שלו על תרחישי קיצו� ספציפיי� מתאימי�הקצאתתאגיד בנקאי יכול לבסס את , דוגמאל

יי� שליליי�  המשקפי� את פגיעותו לשינו,יכול התאגיד הבנקאי להתחשב במאפייני הלווה, לחלופי�

טווח המצבי� . מבלי לפרט תרחישי קיצו� ספציפיי�, בתנאי� הכלכליי� או לאירועי� בלתי צפויי�

 הדירוג יהיה עקבי למצב הנוכחי ולתנאי� העשויי� להיווצר בהקצאתהכלכליי� שיש להביא בחשבו� 

  .י�באופ� סביר לכל אור� מחזור העסקי� בהתייחס לענ/ או לאזור הגיאוגרפי הספציפי

על , לאור הקושי בחיזוי אירועי� עתידיי� והשפעת� על מצבו הפיננסי של הלווה הספציפי  .416

, כאשר הנתוני� העומדי� לרשותו מוגבלי�, יתרה מזאת. התאגיד הבנקאי לנקוט גישה שמרנית בתחזיותיו

  .על התאגיד הבנקאי לאמ- גישה הנוטה לשמרנות בניתוחי� שלו

)v(  שימוש במודלי�  

הדרישות המופיעות בחלק זה חלות על מודלי� סטטיסטיי� ושיטות מיכוניות אחרות   .417

. EAD או PD ,LGD ערכי ו לאמידתא) facilities(י המשמשות להקצאת דירוגי לווי� או עסקאות אשרא

הליכי דירוג מיכוניי� אחרי� מנצלי� על פי רוב ו) Credit scoring models(ג מודלי� סטטיסטיי� לדירו

א/ שהליכי דירוג מיכוניי� עשויי� לעתי� להימנע מהשגיאות האופייניות .  חלק מהמידע הזמי�רק

ג� שימוש במידע מוגבל במערכות , למערכות דירוג המקנות תפקיד מרכזי לשיקול הדעת של המערי�

רי� השימוש במודלי� סטטיסטיי� לדירוג ובהליכי� מיכוניי� אח.  מקור לטעויות דירוגמהווהמיכוניות 

נדרש .  באמידת מאפייני ההפסדלשמשועשוי , מותר לצור� הערכה ראשונית או חלקית בהקצאת הדירוג

לרבות המידע שמחו- , שיקול דעת ופיקוח אנושי נאותי� על מנת להבטיח שכל המידע הרלוונטי והמהותי

  .יילקח ג� הוא בחשבו� ושהשימוש במודל ייעשה כיאות, לתחו� ההתייחסות של המודל

כי למודל ולהליכי� יש כוח חיזוי טוב , ל התאגיד הבנקאי מוטלת החובה להניח את דעתו של המפקחע •

המשתני� שיוכנסו למודל חייבי� . וכי לא יחול עיוות בדרישות ההו� הפיקוחי בעקבות השימוש בה�

או המודל חייב להיות מדויק בממוצע על פני מרחב הלווי� . לשמש כאינדיקטורי� סבירי� לחיזוי

לה� חשו/ התאגיד הבנקאי ואסור שתהיה בו הטיה מהותית כלשהי ש) facilities(י עסקאות האשרא

 .הידועה לתאגיד הבנקאי
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 נוהל לבדיקת תשומות הנתוני� המוזרמי� למודל הסטטיסטי לחיזוי כשל חייב להיותלתאגיד בנקאי  •

 . ני� בקביעת דירוג שאושרהשלמות וההתאמה של הנתו, נוהל זה יכלול הערכה של הדיוק. או הפסד

התאגיד הבנקאי חייב להראות כי הנתוני� ששימשו לבניית המודל מייצגי� את אוכלוסיית הלווי�  •

 .ל התאגיד הבנקאי בפועלש) facilities(י עסקאות האשראואת 

שיקול הדעת חייב להביא בחשבו� את כל , כאשר מאחדי� את תוצאות המודל ע� שיקול דעת אנושי •

לתאגיד בנקאי תהיינה הנחיות כתובות המתארות כיצד . לוונטי והמהותי שלא נכלל במודלהמידע הר

 .לאחד את תוצאות המודל ע� שיקול דעת אנושי

נהלי� אלו . ע נהלי� לסקירה אנושית של הדירוגי� שנוצרו על ידי המודלוקבחייב להתאגיד הבנקאי  •

וכ� יכללו הליכי� שוטפי� , כרות של המודליתמקדו בגילוי והגבלה של טעויות הקשורות בחולשות מו

 .ומהימני� לשיפור ביצועי המודל

סקירת , שיכלול ניטור של ביצועי המודל ויציבותו, לתאגיד בנקאי יהיה הלי� תיקו/ במחזוריות סדירה •

 .ובחינת תוצאות המודל מול התוצאות בפועל, קשרי הגומלי� במודל

)vi(  תיעוד תכנו� מערכת הדירוג  

התיעוד חייב . גידי� בנקאיי� חייבי� לתעד בכתב את תכנו� מערכות הדירוג ופרטי תפעול�תא  .418

ועליו להתייחס לנושאי� כגו� שוני בי� תיקי� , לכלול הוכחות לציות התאגיד הבנקאי לדרישות הס/

)portfolio differentiation( ,אחריות� של מדרגי הלווי� ועסקאות האשראי , קריטריוני� לדירוג

)facilities( ,תדירות סקירת הדירוגי�, הגורמי� המוסמכי� לאשר חריגות, הגדרה מהי חריגת דירוג ,

לתעד את הנימוק לבחירתו את הקריטריוני� חייב התאגיד הבנקאי .  ההנהלה על תהלי� הדירוגופיקוח

, באופ� סביר, להיות מסוגל לספק ניתוח המראה שהקריטריוני� והנהלי� לדירוג יביאווהפנימיי� לדירוג 

הקריטריוני� והנהלי� לדירוג יעברו סקירה . לדירוגי� המבחיני� בי� דרגות סיכו� בצורה משמעותית

התאגיד , בנוס/. תקופתית על מנת לקבוע א� ה� עדיי� ישימי� במלוא� לתיק הנוכחי ולתנאי� החיצוניי�

וני� ולכלול בה זיהוי של שינויי� לתעד היסטוריה של שינויי� חשובי� בתהלי� דירוג הסיכחייב הבנקאי 

, לרבות מבנה הבקרה הפנימית,  הדירוגי�הקצאתהארגו� של . שהוכנסו בעקבות סקירת הפיקוח האחרונה

  .יתועד ג� הוא

 את ההגדרות הספציפיות של כשל והפסד המשמשות אות� חייבי� לתעדתאגידי� בנקאיי�   .419

  . 460 עד 452ורטות בסעיפי� באופ� פנימי ויציגו עקביות מול ההגדרות המפ

עליו לתעד את המתודולוגיות , א� תאגיד בנקאי משתמש במודלי� סטטיסטיי� בתהלי� הדירוג  .420

  :התיעוד יענה על הדרישות הבאות. המשמשות אותו

או הבסיס המתמטי והאמפירי להקצאת אומדני� /ההנחות ו, יספק תיאור מפורט של התיאוריה •

 ;וכ� את מקורות המידע המשמשי� ליישו� המודל, לחשיפות או למאגרי�, די�לחייבי� יחי, לדירוגי�

-out (למדג��  ומחו-)out-of-time (לזמ�� לרבות מבחני ביצועי� מחו-(ייסד תהלי� סטטיסטי קפדני  •

of-sample( (וכ�; לתיקו/ המודל 

 ).אפקטיבי(יציי� באלו נסיבות יישו� המודל אינו יעיל  •



  )12/08]  (1[  הוראת שעה :הפיקוח על הבנקי�

  מסגרת עבודה למדידה והלימות הו�

 

100'עמ

ש מגור� שלישי הטוע� לבעלות טכנולוגית על המודל לא יהווה הצדקה לאי שימוש במודל שנרכ  .421

החובה . עמידת התאגיד הבנקאי בדרישת התיעוד או בכל דרישה אחרת הנוגעת למערכות הדירוג הפנימיות

  . מוטלת על ספק המודל ועל התאגיד הבנקאי לספק את דרישות המפקח לעניי� זה

  תפעול מערכת דירוג הסיכוני�  .4

)i(  כיסוי הדירוגי�                

, חובה להקצות דירוג לכל לווה ולכל ערב מוכר, לריבונות ולתאגיד בנקאי, עבור חשיפות לתאגיד  . 422

, בדומה לכ�.  מהלי� אישור ההלוואהכחלק, )facility rating(ולשיי� כל חשיפה לדירוג של עסקת אשראי 

  . חלק מתהלי� אישור ההלוואה כל חשיפה למאגר כלהקצותחובה , בבנקאות קמעונאית

חייב התאגיד הבנקאי . כל ישות משפטית נפרדת שהתאגיד הבנקאי נחש/ אליה תדורג בנפרד  .423

ובכלל זה הנסיבות , לנסח מדיניות המקובלת על המפקח בנוגע לטיפול בישויות בודדות בקבוצה קשורה

  .ו לכול� לחלק מהישויות הקשורות אהוקצה או לא הוקצהשבה� אותו דירוג 

 מגבלות על חבות של � 313בנוהל בנקאי תקי� מספר " לווה"תוגדר כהגדרת " ישות משפטית", לעניי� זה

  .לווה ושל קבוצת לווי�

)ii (  ת יושר)integrity (הדירוגה �  לי

  לריבונות ולתאגיד בנקאי, תקני� החלי� על חשיפות לתאגיד

ל� או יאושר על ידי גור� שלא יצא נשכר באופ�  התקופתי יושו הדירוג ועדכונהקצאותתהלי�   . 424

שייבחנו ,  הדירוג תושג על ידי שימוש במגוו� שיטותהקצאתהעצמאות של . ישיר מהעמדת האשראי

.  תהליכי� תפעוליי� אלה יתועדו בנוהלי התאגיד הבנקאי וישולבו במדיניותו.בזהירות על ידי המפקח

  .ק ולעודד את עצמאותו של תהלי� הדירוגמדיניות האשראי ונוהלי החיתו� חייבי� לחז

במקרי� מסוימי� . רוענ� אחת לשנה לפחותי) facilities(י הדירוג של לווי� ושל עסקאות אשרא  .425

 ייבח� הדירוג � ובפרט במקרי� של לווי� בסיכו� גבוה במיוחד או חשיפות בקשיי� , של העמדת אשראי

הבנקאי ליזו� דירוג חדש א� עלה מידע מהותי אודות לווה על התאגיד , בנוס/ לכ�. בתדירות גבוהה יותר

  .סוימי�מ) facility( אשראי או עסקת

התאגיד הבנקאי חייב לקיי� הלי� אפקטיבי לקבלה ולעדכו� של מידע רלוונטי ומהותי בנוגע   .426

  ל ערכי יש בה� כדי להשפיע עש) facilities(י למצבו הכספי של הלווה ובנוגע למאפייני עסקאות האשרא

על התאגיד הבנקאי לקיי� נוהל לעדכו� , ע� קבלת המידע). כגו� מצב הביטחונות (�EAD וה�LGDה

  .הדירוג של הלווה בתו� פרק זמ� סביר
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              יות אתקני� החלי� על חשיפות קמעונ

של כל  )delinquency status(תאגיד בנקאי חייב לבחו� את מאפייני ההפסד ואת מצב ההפרות   .427

תאגיד בנקאי חייב ג� לבחו� את מצב� של לווי� בודדי� בכל מאגר . אגר סיכו� מזוהה לפחות אחת לשנהמ

נית� לענות על דרישה זו באמצעות סקירה של . על מנת להבטיח את המש� הקצאת החשיפות למאגר הנכו�

 .מדג� מייצג של חשיפות במאגר

)iii (  ג התערבות לשינוי הדירו)Overrides(  

לתעד באופ� ברור את חייבי� תאגידי� בנקאיי� , קצאות דירוג המבוססות על הערכת מומחהבה  .428

לרבות אופ� השימוש המותר , המצבי� בה� בעלי סמכות בתאגיד הבנקאי התערבו בתוצאות הלי� הדירוג

על , במקרה של מערכת המבוססת על מודל דירוג. מידת ההתערבות והגור� המתערב, בהלי� ההתערבות

גיד הבנקאי לקבוע הנחיות והליכי ניטור אחר מקרי� שבה� שיקול דעת אנושי גר� להתערבות התא

הנחיות אלו חיבות לכלול . להתעלמות ממשתני� מסוימי� או לשינוי תשומות המודל, בתוצאות המודל

התאגיד הבנקאי יזהה מקרי� של התערבות ויקיי� מעקב . זיהוי של הגור� האחראי לאישור ההתערבות

  .יוחד אחר הליכיה�מ

)iv (  תחזוקת נתוני�  

תאגיד בנקאי חייב לאסו/ ולשמור נתוני� אודות מאפייניה� העיקריי� של לווי� ושל עסקאות   .429

מידה המספקת תמיכה אפקטיבית להליכי המדידה והניהול של סיכוני האשראי ב) facilities(י אשרא

ולשמש בסיס לדיווח , שות האחרות במסמ� זהבמטרה לאפשר לתאגיד בנקאי לעמוד בדרי, הפנימיי�

ת עסקאושל נתוני� אלו יהיו מפורטי� דיי� כדי לאפשר הקצאה מחדש של לווי� ו. לפיקוח על הבנקי�

 הפרדה  במקרה ששכלול מערכת הדירוג הפנימית מאפשר להשיגדוגמאל, דירוגי�ל) facilities(אשראי 

ל התאגידי� הבנקאיי� לאסו/ ולשמור נתוני� על היבטי� ע, מעבר לכ�. יותר בי� תיקי�) finer (עדינה

  .זועבודה מסגרת ב השלישימסוימי� של הדירוג הפנימי כנדרש בנדב� 

  לריבונות ולתאגיד בנקאי, חשיפות לתאגיד

ובכלל זה , תאגידי� בנקאיי� חייבי� לשמור נתוני דירוג היסטוריי� על לווי� ועל ערבי� מוכרי�  .430

 ; תאריכי שיו� הדירוגי�; לקטגוריית דירוג פנימיתהוקצהשל הלווה או של הערב מאז מידע על הדירוג 

זהות� של לווי� . האד� האחראי/והמודל, הדירוג ונתוני המפתח ששימשו להפקת ;המתודולוגיה

  יישמרו� והעיתוי והנסיבות של הכשל בכל אחד מהמקרי� , מצב של כשלב) facilities(י ועסקאות אשרא

) PD(נדרשי� התאגידי� הבנקאיי� לשמור את נתוני ההסתברות לכשל , בנוס/. תאגיד הבנקאיעל ידי ה

 במטרה ,)ratings migration(� ואת שיעורי הכשל בפועל המשויכי� לכל דירוג ומידע על מעבר בי� דירוגי

  .לעקוב אחר כושר החיזוי של מערכת דירוג הלווי�
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את היסטוריית , בנוס/,  יאספו וישמרו�AIRB התאגידי� בנקאיי� המיישמי� את גישת  .431

 את הנתוני� ,)facility(י  המשויכי� לכל עסקת אשרא�EAD  וה�LGDהנתוני� המלאה על אומדני ה

תאגידי� בנקאיי� יאספו . האד� האחראי/ האומדני� ומידע על המודלהעיקריי� ששימשו להערכת

 בהתייחס לכל עסקת אשראי �EAD וLGD של ועל השיעורי� בפועלנתוני� ג� על השיעורי� הנאמדי� 

)facility(באמצעות , תאגידי� בנקאיי� המשקפי�.  במצב של כשלLGD , את השפעת� של ערבויות או

) facility(של עסקת האשראי  �LGD חייבי� לשמור נתוני� על ה, נגזרי אשראי על הפחתת סיכו� האשראי

גיד הבנקאי ישמור מידע על מרכיבי ההפסד או ההשבה  התא.לפני ואחרי השפעת הערבות או נגזר האשראי

)recovery (מקורות ההחזר , כגו� הסכומי� שהושבו, של כל אחת מהחשיפות שהיו במצב של כשל) כגו�

  .ועלויות מנהלה, תקופת הזמ� שנדרשה להשבה, )הכנסות מפירוק ומימוש ערבויות, ביטחונות

ומשתמשי� ) FIRB(מי� את הגישה הבסיסית המייש, הועדה מעודדת תאגידי� בנקאיי�  .432

נתוני� על הפסדי� וגבייה בנוגע לחשיפות , דהיינו(לשמור את הנתוני� הרלוונטיי� , באומדני� הפיקוחיי�

נתוני� על הפסדי� שמומשו לתאגידי� בנקאיי� המשתמשי� בקריטריו� , תאגידיות לפי הגישה הבסיסית

  ).שיבו- פיקוחי להלוואות מיוחדות

                  ות קמעונאיותחשיפ

ובכלל זה , תאגידי� בנקאיי� חייבי� לשמור נתוני� ששימשו בהלי� הקצאת החשיפות למאגרי�  .433

כמו ג� , נתוני� על מאפייני הסיכו� של לווי� ושל עסקאות שנעשה בה� שימוש ישיר או באמצעות מודל

 המוקצי� EAD � וPD ,LGDאומדני תאגידי� בנקאיי� חייבי� לשמור נתוני� ג� על . נתוני� על הפרות

תאגידי� בנקאיי� חייבי� לשמור את נתוני המאגרי� שאליה� , לגבי חשיפות בכשל. למאגרי חשיפות

  . שהוכרו�EAD והLGD �הוקצתה החשיפה במהל� השנה שלפני הכשל ותוצאות ה

)v (  מבחני קיצו� המשמשי� בהערכת הלימות ההו�  

 מבחני קיצו� ייב לקיי� נהלי� סדורי� לביצועח) IRB(י רוג פנימתאגיד בנקאי המתבסס על די  . 434

מבחני הקיצו� חייבי� לכלול זיהוי אירועי� אפשריי� או . מהימני� שישמשו להערכת הלימות ההו�

, שינויי� עתידיי� בתנאי� הכלכליי� שעשויי� להשפיע לרעה על חשיפת התאגיד הבנקאי לסיכוני אשראי

) 1: (דוגמאות לתרחישי� אפשריי�. התאגיד הבנקאי להתמודד ע� שינויי� אלהוכ� הערכה ליכולתו של 

  .תנאי נזילות) 3(; אירועי סיכו� שוק) 2(; שפל כלכלי במשק או בענ/ מסוי�

על התאגיד הבנקאי לערו� מבח� קיצו� לסיכוני , בנוס/ למבחני� הכלליי� יותר המתוארי� לעיל  .435

 המוטלות על י תנאי� ספציפיי� מסוימי� על דרישות ההו� הפיקוחכדי להערי� את השפעת� של, אשראי

. המבח� שיופעל ייבחר על ידי התאגיד הבנקאי בכפו/ לאישור המפקח. IRB �התאגיד הבנקאי לפי גישת ה

תאגידי� בנקאיי� יכולי� לפתח גישות . המבח� שייבחר חייב להיות משמעותי ושמרני במידה סבירה

אי� כוונה , לצור� זה. כל תאגיד בנקאי בהתא� לנסיבותיו הוא, רישה למבח� קיצו�שונות כדי לענות על הד

צרי� מבח� הקיצו� , ע� זאת. לדרוש מ� התאגידי� הבנקאיי� לשקול את התרחישי� הגרועי� ביותר

להשתמש , דוגמאל, התאגיד הבנקאי יכול. לשקול לכל הפחות מה תהיה השפעת� של תרחישי מיתו� קל
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 � וה�LGDה, �PD עוקבי� של צמיחה בשיעור אפס על מנת להערי� את השפעתה על ערכי הרביעי�בשני 

EAD של התאגיד לאומי�הבי� ברמת הפיזור � על בסיס עוקב �תו� התחשבות , של התאגיד הבנקאי 

  .הבנקאי

)i(435.   כחלק ממתאר ,  לשקולחייבי�, כפולהכשל המסגרת של את התאגידי� בנקאיי� המיישמי�

לבחו� מה תהיה ,  ובפרט,ספקי הגנהאת השפעתה של הידרדרות באיכות האשראי של ,  הקיצו�מבחני

על התאגיד . השפעתו של מקרה בו ספק ההגנה אינו כשיר לאחר ששונה דירוגו על ידי התאגיד הבנקאי

 ,א� לא שניה�, הבנקאי לתת את דעתו ג� להשפעה שעשויה להיות לכשל של בעל החוב או של ספק ההגנה

  .ובדרישות ההו� בזמ� כשל, ולעלייה שתבוא בעקבות כ� ברמת הסיכו�

עליו לכלול התייחסות למקורות המידע , בי� א� בחר התאגיד הבנקאי בשיטה זו או אחרת  .436

 ratings(ג המידע העצמי של התאגיד הבנקאי צרי� לאפשר להערי� אלו שינויי דירו, ראשית. הבאי�

migration (התאגידי� הבנקאיי� יביאו , שנית.  לכל הפחות לגבי חלק מחשיפותיו,שויי� להתרחשע

תו� מת� , בחשבו� מידע אודות השפעתה של הרעה קלה בסביבת האשראי על דירוגיו של התאגיד הבנקאי

תאגידי� בנקאיי� יעריכו את , שלישית. מידע מסוי� על השפעת� המשוערת של נסיבות חמורות יותר

במוב� , על התאגיד הבנקאי להתאי�, בכלל זה. ויי דירוג בדירוגי� חיצוניי�ההוכחות במקרי� של שינ

  .לו לקטגוריות הדירוג החיצוניותש) buckets(י האשרא" סל"את , הרחב

התחשבות בסמכותו המפקח עשוי לספק לתאגידי� בנקאיי� הנחיות לתכנו� מבחני הקיצו� תו�   .437

 המתוארי� IRB בהו� המחושב לפי כללי ע על היעדר הבדלתוצאות מבח� הקיצו� עשויות להצבי. החוקית

במקרי� שבה� . במקרה שהתאגיד הבנקאי כבר משתמש בגישה זו למטרות דירוג פנימיות, בחלק זה

, אי� הוא נדרש לערו� מבחני קיצו� לתנאי� אלו בכל השווקי�, התאגיד הבנקאי פועל במספר שווקי�

  .מכילי� את הרוב הגדול של חשיפותיואול� עליו לערו� מבח� קיצו� לתיקי� ה

  פיקוח ושלטו� תאגידי   5

)i (  שלטו� תאגידי  

כל ההיבטי� המהותיי� של תהליכי הדירוג וההערכה יאושרו על ידי דירקטוריו� התאגיד   . 438

 גורמי� אלה חייבי� בהבנה כללית של .87ועל ידי ההנהלה הבכירה, הבנקאי או על ידי ועדה ממונה מטעמו

ההנהלה הבכירה .  לדירוג סיכוני� ובהבנה מפורטת של דוחות ההנהלה הקשורי� למערכת הדירוגהמערכת

                                                 
הוועדה מודעת לקיומ� של הבדלי� משמעותיי� במסגרות . תק� זה מתייחס למבנה הנהלה המורכב מדירקטוריו� ומהנהלה בכירה   87

, במדינות אחדות.  והרגולטוריות בי� המדינות בכל הנוגע לתפקידיו של הדירקטוריו� ולתפקידיה של ההנהלה הבכירההחוקיות

על מנת לוודא שזה ) ההנהלה הבכירה או ההנהלה הכללית(על פיקוח על הגו& הניהולי , א� לא הבלעדי, הדירקטוריו� הוא המופקד הראשי

משמעות הדבר שלדירקטוריו� אי� ". supervisory board"הוא מוכר לעתי� בש� , סיבה זומ. האחרו� ממלא אחר תפקידיו בנאמנות

לדירקטוריו� ניתנת סמכות רחבה יותר כ+ שהוא קובע את המסגרת , לעומת זאת, במדינות אחרות). executive(תפקידי� ניהוליי� 

לה בכירה משמשי� במסמ+ זה לא להגדרת מבני� חוקיי� המושגי� דירקטוריו� והנה, בשל הבדל זה. הכללית לניהול התאגיד הבנקאי

 .אלא כשמותיה� של שתי פונקציות של קבלת החלטות בתאגיד בנקאי
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שיש בה� , תודיע לדירקטוריו� או לוועדה הממונה מטעמו בדבר כל שינוי מהותי או חריגה מ� המדיניות

  .כדי להשפיע על פעולות מערכת הדירוג של התאגיד הבנקאי

ועליה , � להבי� היטב את מבנה מערכת הדירוג ואת אופ� פעולתהההנהלה הבכירה חייבת כמו כ  .439

ההנהלה חייבת ג� . לתת את אישורה במקרה של הבדלי� מהותיי� בי� הנהלי� הכתובי� ליישומ� בפועל

ההנהלה והצוות המקצועי לבקרת אשראי ייוועדו . לוודא באופ� שוט/ כי מערכת הדירוג פועלת באופ� תקי�

בנושאי� הטעוני� שיפור ובסטטוס המאמצי� לשיפור , � בביצועי� של הלי� הדירוגבאופ� קבוע כדי לדו

  .ליקויי� שאותרו בעבר

הדיווח עשוי לכלול פרופילי . דירוגי� פנימיי� חייבי� להיות חלק הכרחי מהדיווח לגורמי� אלה  .440

והשוואה בי� התחזיות , הערכת הפרמטרי� הרלוונטיי� לכל דירוג, מעבר בי� דירוגי�, סיכו� לפי דירוג

ובי� התוצאות )  לתאגידי� בנקאיי� המיישמי� גישות מתקדמותEAD �  וLGDוערכי (לשיעורי הכשל 

  .ולפי הדרג המקבל את הדיווח, תדירות הדיווח עשויה להשתנות בהתא� לחשיבות המידע וסוגו. בפועל

)ii(   בקרת סיכו� אשראי) credit risk control(  

 לתכנו� או האחראיות, נקאיי� תהיינה יחידות עצמאיות לבקרת סיכוני אשראילתאגידי� הב  . 441

 לפעול באופ� בלתי) או היחידות(על היחידה . ליישו� ולביצועי� של מערכות הדירוג הפנימיות, בחירהל

  :תחומי האחריות חייבי� לכלול. תלוי בעובדי� ובמנהלי� של הפונקציות האחראיות על יצירת החשיפות

 ;וניטור של הדירוגי� הפנימיי�בדיקה  •

על מנת לכלול נתוני� , הפקה וניתוח של דוחות סיכו� ממערכת הדירוג של התאגיד הבנקאי •

ניתוח מעברי , ממויני� לפי הדירוג בעת הכשל ובשנה הקודמת לכשל, היסטוריי� על הכשל של לקוחות

 ; דירוג וניטור מגמות בקריטריוני� העיקריי� של הדירוג

לי� שמטרת� לוודא כי הגדרות הדירוג מיושמות בעקביות בכל המחלקות ובכל האזורי� יישו� נה •

 ;הגיאוגרפיי�

 וכ�; לרבות הסיבות לשינויי�, סקירה ותיעוד של כל שינוי בתהלי� הדירוג •

, שינויי� בהלי� הדירוג. סקירת הקריטריוני� לדירוג במטרה להערי� א� עוד� חוזי� סיכו� •

 . על הבנקי�פיקוחה גורמי רי� ספציפיי� של הדירוג יתועדו ויישמרו לסקירתבקריטריוני� או בפרמט

בהטמעה ובתיקו/ של , בבחירה,  חלק פעיל בפיתוחתקחחייבת ליחידה לבקרת סיכוני אשראי   .442

עליה ליטול אחריות כלפי הפיקוח על הבנקי� וכלפי גורמי בקרה פנימיי� על כל המודלי� . מודל הדירוג

  .ולשאת באחריות הסופית למעקב שוט/ ולשינויי� במודל הדירוג, לי� הדירוגהמשמשי� בתה
 

)iii(   ביקורת פנימית וחיצונית  

תבח� לפחות אחת לשנה את מערכת , או פונקציה דומה לה בעצמאותה, הביקורת הפנימית  . 443

ת אומדני התאגיד ובכלל זה את פעולות יחידות האשראי וא, הדירוג של התאגיד הבנקאי ואת אופ� יישומה

. תיבדק העמידה בכל דרישות הס/ הרלוונטיות, כחלק מתהלי� הבחינה. �EAD ו�PD ,LGDהבנקאי ל
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המפקח עשוי לדרוש ביקורת חיצונית להלי� הדירוג . יחידת הביקורת הפנימית תתעד את ממצאיה

  . ולהערכת מאפייני ההפסדי� של התאגיד הבנקאי

                שימוש בדירוגי� פנימיי�  . 6

, דירוגי� פנימיי� ואומדני כשל והפסדי� חייבי� למלא תפקיד מרכזי בהלי� אישור האשראי  . 444

) corporate governance functions(בהקצאות הו� פנימיות ובפונקציות שלטו� תאגידי , בניהול סיכוני�

ומיושמי� א� ורק מערכות דירוג ואומדני� שפותחו . IRB �של תאגידי� בנקאיי� המיישמי� את גישת ה

ישנה הכרה בכ� . לא יתקבלו, IRB ושימוש� נועד רק להעניק תשומות IRB � לצורכי כשירות לגישת ה

, דוגמא ל.IRBשתאגידי� בנקאיי� לא בהכרח ישתמשו לכל צרכיה� הפנימיי� באומדני� לצורכי 

כאשר . יי הנכס הרלוונטיי� לחLGD � וPDייעשה קרוב לוודאי שימוש בערכי , במודלי� של תמחור

  .תאגיד בנקאי חייב לתעד אות� ולהוכיח את סבירות� בפני המפקח, קיימי� הבדלי� מסוג זה

על התאגיד הבנקאי . התאגיד הבנקאי נדרש להראות תיעוד אמי� לשימוש בדירוגי� הפנימיי�  . 445

, מסמ� זהלהוכיח כי הוא השתמש במערכת דירוג התואמת במוב� הרחב את דרישות הס/ המפורטות ב

 חייב להוכיח כי הוא AIRBתאגיד בנקאי שבחר בגישת . במש� שלוש שני� לפחות בטר� יחשב ככשיר

 והשתמש בה� באופ� שעולה בקנה אחד ע� דרישות הס/ לשימוש באומדני� �EAD וLGDמד ערכי וא

ערכת הכנסת שיפורי� במ. במש� שלוש שני� לפחות בטר� יחשב ככשיר, �EAD וLGDעצמיי� של ערכי 

חשב ככזה שלא עומד בדרישה לאמידה במש� יהדירוג של התאגיד הבנקאי לא תגרו� לתאגיד הבנקאי לה

  .שלוש שני�

  כימות רכיבי הסיכו�  .7

)i(   דרישות אמידה כלליות  

  מבנה ותכלית

כל התאגידי� , ככלל. EAD � וPD ,LGDעוסק בתקני� המקיפי� לאמידה עצמית של חלק זה   .446

 לכל אחת PD(88(חייבי� לאמוד את ההסתברות לכשל ) IRB(מצי� גישות דירוג פנימיות הבנקאיי� המא

לכל אחד או , לריבונות ולתאגיד בנקאי, מקטגוריות הדירוג הפנימיות של לווי� עבור חשיפות לתאגיד

  .יותאלווי� עבור חשיפות קמעונממאגרי ה

י כשל לשנה אחת עבור לווי� מדירוג  להיות הממוצע לטווח ארו� של שיעורחייבי� PDאומדני   .447

תאגידי� בנקאיי� המיישמי� . 467 עד 461 מפורטות בסעיפי� PDהדרישות הייחודיות לאמידת . מסוי�

                                                 
  עצמיי� לחשיפות מנייתיות מסוימות ולחשיפות מסוימות השייכות לקבוצתPDהתאגידי� הבנקאיי� אינ� נדרשי� להערי+ אומדני    88

 .המשנה של הלוואות מיוחדות
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מעסקאות  אחתלכל ) 473 עד 468כמוגדר בסעיפי�  (LGD �כיאות את ההמתקדמת יאמדו את הגישה 

תאגידי� בנקאיי� המיישמי� את . הבנקאי של התאגיד) או המאגרי� הקמעונאיי� ()facility(האשראי 

 לטווח ארו� עבור כשל לכל EADאת הממוצע המשוקלל של , בנוס/, הגישה המתקדמת חייבי� לאמוד

 הדרישות הייחודיות לאמידת. 475 �  ו474שלה� כמוגדר בסעיפי� ) facility(אחת מעסקאות האשראי 

EAD תאגידי� , לריבונות ולתאגיד בנקאי, ידבאשר לחשיפות לתאג. 479 עד 474 מופיעות בסעיפי�

חייבי� לעשות שימוש ,  כמתואר לעילLGD או EADבנקאיי� שלא יעמדו בדרישות לאמידה עצמית של 

 506בנוגע לשימוש באומדני� אלה מפורטי� בסעיפי� התקני� . באומדני� הפיקוחיי� של משתני� אלה

  .524עד 

המידע ,  חייבי� להתייחס לכל הנתוני�EAD �  וPD ,LGDהאומדני� הפנימיי� של   .448

לצור� כ� רשאי התאגיד הבנקאי . המהותיי� והנגישי� לתאגיד הבנקאי, והמתודולוגיות הרלוונטיי�

שימוש ). לרבות נתוני� ממאגרי מידע משותפי�(לעשות שימוש בנתוני� ממקורות פנימיי� או חיצוניי� 

התאגיד הבנקאי להוכיח כי אומדניו מייצגי� תקופת במקורות נתוני� פנימיי� או חיצוניי� מחייב את 

  .ניסיו� ארוכה

האומדני� חייבי� להיתמ� בניסיו� היסטורי ובעדויות אמפיריות ולא להתבסס על שיקול דעת   .449

כל שינוי בשיטת ניהול האשראי או תהליכי הבראה במהל� תקופת . או על הערכות סובייקטיביות בלבד

האומדני� הפנימיי� של התאגיד הבנקאי צריכי� לשק/ מיידית . חשבו�המדידה צריכי� להילקח ב

ברגע שאלו נגישי� לתאגיד , של נתוני� חדשי� ושל כל מידע נוס/, השלכות של חידושי� טכנולוגיי�

  . את אומדניה� אחת לשנה או בתדירות גבוהה מזולסקורתאגידי� בנקאיי� צריכי� . הבנקאי

והתקני� לניהול אשראי שהיו ,  התבססו הנתוני� ששימשו לאמידהאוכלוסיית החשיפות עליה  .450

צריכי� להיות כמעט זהי� או לכל הפחות , בשימוש בעת בה נוצרו הנתוני� ומאפייני� רלוונטיי� אחרי�

, על התאגיד הבנקאי להראות. ברי השוואה לאלה של החשיפות והתקני� הנוכחיי� של התאגיד הבנקאי

י� ותנאי שוק עליה� מושתתי� הנתוני� הנ� רלוונטיי� לתנאי� השוררי� בעת כי תנאי� כלכלי, בנוס/

על התאגיד הבנקאי להתחשב בהוראות , EAD � וLGDבאשר לאמידת . הנוכחית ובעתיד הנראה לעי�

מספר החשיפות במדג� ותקופת הנתוני� המשמשי� בכימות צריכי� להיות גדולי� . 479 עד 468בסעיפי� 

 להיות חייבתשיטת האמידה .  ביטחו� בדיוק� ובאיתנות� של האומדני�איבנקאגיד התדיי� כדי לספק ל

  .תקפה ג� במבחני� שנעשי� באוכלוסיית חשיפות שונה מאוכלוסיית המדג�

 � וPD ,LGD � סביר להניח שתהיינה טעויות בלתי צפויות באומדני התאגיד הבנקאי ל, ככלל  .451

EAD .תאגיד הבנקאי להוסי/ לאומדניו מרווחי ביטחו� אשר ייגזרו על ה, כדי למנוע אופטימיות יתר

כאשר השיטות והנתוני� אינ� מניחי� את הדעת במידה הראויה וטווח . מטווח הטעויות האפשרי

המפקח עשוי להתיר מידה מסיומת של . יהיה ג� מרווח הביטחו� גדול יותר, השגיאות הסביר גדול יותר

. מסגרת עבודה זו/ נתוני� עבור נתוני� שנאספו לפני תארי� יישו� גמישות ביישו� התקנות לגבי איסו

על התאגידי� הבנקאיי� להוכיח בפני המפקח כי נעשו ההתאמות המתאימות כדי , אול� במקרי� אלה
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נתוני� שנאספו לאחר תארי� . להשיג נתוני� שקולי� במוב� הרחב לנתוני� שהיו מושגי� ללא גמישות זו

  .אלא א� צוי� אחרתהס/  לעמוד בדרישות  חייבי�ההוראהיישו� 

שבירת "על כל תאגיד בנקאי לבצע את ההתאמות הנדרשות ליצירת רצ/ הגיוני של הנתוני� בכל מצב של 

 בשל למשל, שתנהממשמעות הנתוני� שבירת סדרה סטטיסטית מתרחשת כאשר ". סדרה סטטיסטית

עליו לנמק את התייחסותו , יידרש לכ� הבנקאי התאגידבמידה ו, כמו כ�. תקינה וכ� הלאה, שינויי חקיקה

  .ופרשנותו לנתוני� היסטוריי�

)ii(  הגדרת כשל   

  .מצב של כשל מתרחש ביחס ללווה ספציפי בקרות אחד מהאירועי� הבאי� או שניה� יחד  .452

לא סביר שהלווה יפרע את מלוא התחייבויותיו לקבוצה הבנקאית א� לא , להערכת התאגיד הבנקאי •

במידה שמוחזקי� על ידי התאגיד (כגו� מימוש ביטחונות , התאגיד הבנקאי צעדי� כלשה�ינקוט 

 ).הבנקאי

. 89 יו� ביחס להתחייבות מהותית כלפי הקבוצה הבנקאית�90 הלווה נמצא בפיגור של למעלה מ •

או מרגע שניתנה לו , משיכות יתר יחשבו לחוב בפיגור מרגע שהלקוח חרג ממגבלת האשראי שניתנה לו

 .בלת אשראי נמוכה מ� היתרה העומדת לחובתו כעתמג

סיכו� אשראי , מדידה וגילוי של חובות פגומי�"הוראת שעה  כהגדרתו בסעי/ ההגדרות ב� "פיגור"

, ") החשבונאיתהוראת השעה "�להל� ,  בהוראות הדיווח לציבור698A' עמ" (והפרשה להפסדי אשראי

 .עיל בסעי/ זהכמפורט לשיטופל , "פיגור במשיכת יתר"למעט 

  :כוללי�האלמנטי� שצרי� לקחת בתור אינדיקטורי� לאי סבירות תשלו� החוב   .453

 .)non-accrued status(צובר ריבית התאגיד הבנקאי מסווג את החוב כחוב שאינו  •

התאגיד הבנקאי מוחק חלק מהחוב או מבצע הפרשה ספציפית לחובות מסופקי� כתוצאה מירידה  •

 .90אי לאחר שהתאגיד הבנקאי העמיד את האשראימהותית באיכות האשר

 .התאגיד הבנקאי מוכר את חוב האשראי בהפסד כלכלי מהותי •

כאשר סביר שהדבר יוביל להפחתת , של חובע� ויתור התאגיד הבנקאי מסכי� לבצע ארגו� מחדש  •

ו תשלומי הריבית א, ההתחייבות הכספית של הלווה עקב ויתור או דחייה מהותית של החזר הקר�

 .91עמלות)  הרלוונטיי�במקרי�(

כהגדרתו בהוראת " ארגו� מחדש של חוב בעייתי"שקול למונח  "של חובע� ויתור ארגו� מחדש "המונח 

 .טר� ביצועו, סיווג החוב בכשל מתחייב כבר בשלב ההסכמה על הארגו� מחדש.  החשבונאיתהשעה

                                                 
 180המפקח רשאי להחלי& נתו� זה בכל תקופה של עד ,  יו�90ובאשר לנתו� של , ל התחייבויות קמעוניות וישויות סקטור ציבוריבמקרה ש   89

הנתו� המתאי� לתנאי� המקומיי� הוא עד , באחת המדינות החברות. בהתא� לתנאי� המקומיי�, על פי שיקוליו, יו� למוצרי� שוני�

 5דרישה זו תהא תקפה למש+ תקופת מעבר של ; שהוענקו על ידי תאגידי� בנקאיי� לחברות מסחריותג� במקרה של הלוואות ,  יו�180

  .שני�

  . יו� להתחייבויות קמעונאיות וישויות סקטור ציבורי�90לא תיקבע תקופה ארוכה מהוחלט כי 

ו� הנגר� מתנודתיות מחירי� והפרשות אלו נעשות הפרשות ספציפיות לחשיפות מנייתיות כדי לכסות את הסיכ, בתחומי שיפוט מסוימי�   90

 .אינ� מאותתות על כשל
 .ארגו� מחדש של אחזקת המניות עצמה עקב קשיי� בתשלו� חוב, PD/LGDבמקרה של אחזקות מנייתיות שהוערכו לפי גישת , כולל   91
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קבלת צו דומה ביחס לחוב של לווה התאגיד הבנקאי הגיש בקשה לפשיטת רגל של בעל החוב או פנה ל •

 .האשראי כלפי הקבוצה הבנקאית

בעל החוב פנה בבקשה להכרזה על פשיטת רגל או הוכרז כפושט רגל או הוש� תחת הגנה אחרת בדומה  •

 .כאשר מעמדו זה ימנע או יעכב תשלו� חובותיו לקבוצה הבנקאית, לכ�

  .של מרכיבי� אלה והבקרה עליה�המפקח יספק הנחיות מתאימות באשר לאופ� יישומ�   .454

) facility( עסקת אשראיהגדרת כשל יכולה להיות מיושמת ברמה של , בחשיפות קמעונאיות  .455

 בהתחייבות אחת לא יחייב את התאגיד כשל של לווה, במקרי� אלו. ספציפית במקו� ברמת הלווה

  . כבכשלהבנקאי לטפל בכל יתר התחייבויותיו של הלווה כלפי הקבוצה הבנקאית

 �  גישת העל פי לתעד את מקרי הכשל שאירעו בפועל לגבי חשיפות המטופלות  חייבתאגיד בנקאי  .456

IRBעל התאגיד הבנקאי להשתמש בהגדרה זו ג� לצור� אמידת ערכי .  לפי ההגדרה של כשל לעילPD , וכ�

אי התאגיד הבנקאי לצור� חישוב אומדני� אלה רש. EAD � וLGDלאמידת ערכי ) במקרי� הרלוונטיי�(

ובלבד שיעמוד , א/ א� אלה אינ� עקביי� ע� הגדרת הכשל לעיל, להשתמש בנתוני� חיצוניי� נגישי�

על התאגיד הבנקאי להניח את דעתו של המפקח כי , אול� במקרי� אלה. 462בדרישות המפורטות בסעי/ 

תנאי זה יחול על נתוני� . כשלנעשו ההתאמות הנדרשות בנתוני� על מנת שיתאימו באופ� המרבי להגדרת ה

לרבות (נתוני� פנימיי� . פנימיי� כלשה� אשר ישמשו את התאגיד הבנקאי עד למועד יישומו של מסמ� זה

אשר ישמשו לחישוב אומדני� אלו אחרי מועד היישו� של ) נתוני� ממאגרי מידע בנקאיי� משותפי�

  .חייבי� להיות עקביי� ע� הגדרת הכשל לעיל, מסמ� זה

 בגינו נית� מאפיי�לא נותר , בחשיפה שהוגדרה בעבר בסטאטוס כשל, לדעת התאגיד הבנקאי, א�  .457

 שלו בדר� �LGD לדרג את הלווה ולאמוד את ההתאגיד הבנקאי חייב, לייחס לחשיפה סטאטוס של כשל

רת במקרי� בה� קיי� צור� לעשות שימוש חוזר בהגד. שבה הוא פועל לגבי לווי� שאינ� במצב של כשל

  .ייחשב הדבר כאירוע כשל שני, הכשל במועד מאוחר יותר

� אי� בגימתקיי� כאשר "  בגינו נית� לייחס לחשיפה סטאטוס של כשלמאפיי�לא נותר "מובהר כי מצב בו 

והתאגיד הבנקאי צופה , )סכומי� בפיגור( רכיבי קר� או ריבית אשר הגיע מועד� וטר� שולמו החשיפה

  .והריבית בשלמות� לפי תנאי החוזהפירעו� של הקר� הנותרת 

יוכל לחזור מכשל רק א� התמלאו ,  החשבונאיתשעהההוראת בכהגדרתו , חוב בעייתי שאורג� מחדש

 ). בהוראת השעה החשבונאיתה.2.30סעי/ (התנאי� המאפשרי� את סיווגו כחוב צובר ריבית 

)iii(   מחדשגיול  

ובפרט בנוגע , לספירת ימי הפיגור) articulated (לתאגיד הבנקאי תהיה מדיניות מתועדת וברורה  .458

. דחייה וחידוש של החשבונות הקיימי�, ולהענקת הארכה) facility(לגיול מחדש של עסקת אשראי 

סמכויות אישור ודרישות ) א: (התייחסות לגורמי� הבאי�, לכל הפחות, מדיניות הגיול מחדש צריכה לכלול

רמות ההפרות ) ג(;  מחדשגיולהמאפשרת ) facility(ל עסקת אשראי לית שאתקופת זמ� מינימ) ב(; דיווח

מספר הפעמי� המרבי שנית� לבצע גיול מחדש ) ד(;  המאפשרות גיול מחדש)facility(של עסקאות אשראי 
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 מרכיבי� אלה במדיניות .הערכה מחדש לגבי יכולת הלווה לפרוע את החוב) ה(; )facility(לעסקת אשראי 

א� התאגיד הבנקאי , דהיינו) ("use test"(ת לאור� זמ� ועליה� לעמוד במבח� השימוש יש לייש� בעקביו

, שגוילו מחדש באופ� דומה לטיפולו בחשיפות אחרות לה� פיגור של מש� זמ� גדול מהמותר מטפל בחשיפות

חלק מהמפקחי� המקומיי� עשויי� ). IRBתירשמנה החשיפות שגוילו מחדש כחשיפות בכשל למטרות 

  .ע דרישות ספציפיות לגיול מחדש לתאגידי� בנקאיי� הפועלי� בתחו� שיפוט�לקבו

גיול מחדש ייעשה ,  בנוס/ לתנאי� המפורטי� בהוראהכי, בשלב זה, בהתא� לשיקול הדעת קבע המפקח

 עד מסגרת תרדואו שהיתרה בחשבו� י, רק במקרה בו נפרע הפיגור במלואו כולל ריבית נצברת וקנסות

הנושא ידו� פע� נוספת א� יתגלו בעתיד סימני� המעידי� על שימוש . ת או נמו� ממנההאשראי המאושר

  .לא הול� בנושא הגיול מחדש

)iv (  טיפול במשיכות יתר  

משיכות יתר מאושרות תהיינה כפופות למסגרת אשראי שקבע התאגיד הבנקאי ואשר הובאה   .459

כל חריגה ממסגרת האשראי ; סגרת אשראי זוהתאגיד הבנקאי יעקוב אחר כל חריגה ממ. לידיעת הלקוח

משיכות יתר ללא מסגרת , תחשב כמצב של כשל)  לפיגור שיקבע המפקחס/לפי ( יו� 180 עד 90 � מעבר ל

ספירת הימי� לצור� קביעת , לפיכ�.  כמסגרת אשראי בגובה אפסIRBאשראי מאושרת יחשבו למטרות 

כלומר מהיו� הראשו� (רגע שהאשראי הוענק הפיגור ללקוח ללא מסגרת אשראי מאושרת מתחילה מ

לתאגידי� . תחשב החשיפה במצב של כשל,  יו�180 עד 90א� החוב לא ישול� בתו� ). שהלקוח בחריגה

 להערכת מסגרת האשראי המתאימההבנקאיי� צריכה להיות מדיניות פנימית קפדנית 

)creditworthiness (רת למשיכת יתר חשבונות ע� מסגרת מאושללקוחות שמציעי� לה�.  

)v(  הגדרת הפסד לכל סוגי הנכסי�  

יש , כאשר מודדי� הפסד כלכלי.  הינה הפסד כלכליLGD � הגדרת ההפסד המיושמת באמידת ה  .460

חישוב זה צרי� לכלול השפעות של הפחתה מהותית ואת . להביא בחשבו� את כל רכיבי ההפסד הרלוונטיי�

תאגידי� בנקאיי� לא יסתפקו רק . הקשורות לגביית החוב, הישירות והעקיפות, כל העלויות המהותיות

אלא עליה� להיות מסוגלי� להשוות בי� ההפסד , במדידה פשוטה של ההפסד המדווח בדיווח חשבונאי

ניסיונו של התאגיד הבנקאי ומומחיותו בגבייה משפיעי� במידה ניכרת על . הכלכלי להפסד החשבונאי

התאמות באומדני� , ע� זאת.  של התאגיד הבנקאיLGD �אומדני השיעורי הכיסוי וצריכי� להשתק/ ב

בגי� מומחיות זו צריכות להיעשות בצורה שמרנית עד שיהיו לתאגיד הבנקאי די עדויות אמפיריות פנימיות 

  . להשפעתה של מומחיות זו

)vi(   דרישות ספציפיות לאמידת ההסתברות לכשל)PD(  

 אילריבונות ולתאגיד בנק, חשיפות לתאגיד

חייב התאגיד הבנקאי לעשות ,  הממוצע לכל אחת מקטגוריות הדירוג�PDלצור� אמידת ה  .461

תאגידי� בנקאיי� , דוגמאל. שימוש במידע ובטכניקה המתחשבי� בצורה נאותה בניסיו� ארו� טווח
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 מיפוי, ניסיו� פנימי של מקרי כשל: יכולי� להשתמש באחת או יותר משלוש הטכניקות המפורטות להל�

  .ומודלי� סטטיסטיי� לאמידת כשל, נתוני� חיצוניי�

א� הוא רשאי להשתמש בטכניקות , PDלתאגיד בנקאי יכולה להיות טכניקה עיקרית לאמידת   .462

 כלשהי ללא שיטהלא יאפשר יישו� של  המפקח. )פוטנציאלית (נוספות לצורכי השוואה ולהתאמה אפשרית

בחשיבות של שיקול דעת כאשר משלבי� בי� תוצאותיה� הכיר חייבי� לתאגידי� בנקאיי� . ניתוח תומ�

  . ומגבלות במידעהשיטותשל טכניקות שונות ומבצעי� התאמות בנתוני� בגי� מגבלות של 

התאגיד הבנקאי יצטר� . PDתאגיד בנקאי יכול לנצל ניסיו� פנימי של מקרי כשל לצור� אמידת  •

 לאישור וניהול התאגיד הבנקאישל  � הנוכחיי�מתאימי� לתקנילהראות בניתוחיו כי אומדני� אלו 

 ומתאימי� PD � משקפי� כל שינוי במערכת הדירוג שעל בסיסה נאספו הנתוני� לאמידת ה, אשראי

או במקרי� שבה� חל , במקרי� שלתאגיד בנקאי נגישות מוגבלות לנתוני�. למערכת הדירוג הנוכחית

חייב התאגיד הבנקאי להוסי/ מרווחי , הדירוג לאישור וניהול האשראי או במערכות  בתקני�שינוי

כל עוד , בנקאיי� עשוי להתקבל�שימוש במאגרי מידע בי�.  שלוPD � ביטחו� שמרניי� יותר לאומדני ה

יוודא התאגיד הבנקאי כי מערכות הדירוג הפנימיות והקריטריוני� של התאגידי� הבנקאיי� האחרי� 

 .המשתתפי� במאגר הינ� ברי השוואה לשלו

גיד בנקאי יכול לשיי� או למפות את הדירוגי� הפנימיי� שלו לסולמות הדירוג של חברות דירוג תא •

 חברות הדירוג החיצוניות על ידיואז לקשר בי� שיעור הכשל שנית� , חיצוניות או תאגידי� דומי�

וג מיפוי זה חייב להתבסס על השוואה בי� הקריטריוני� לדיר. לסולמות הדירוג של התאגיד הבנקאי

של התאגיד הבנקאי לבי� הקריטריוני� של החברה החיצונית וכ� על השוואה של תוצאות דירוג של 

יש להימנע .  חברות הדירוג החיצוניותעל ידי התאגיד הבנקאי וה� על ידישדורגו ה� , לווי� משותפי�

י� של הקריטריונ. מהטיות ומחוסר עקביות בשיטות המיפוי או בנתוני� העומדי� בבסיס הדירוג

חברת הדירוג החיצונית לנתוני הכימות של רכיבי הסיכו� צריכי� להתייחס לסיכו� הלווה ולא לשק/ 

ניתוחי התאגיד הבנקאי צריכי� לכלול השוואה בי� הגדרות . מאפייני� של עסקאות אשראי ספציפיות

קרונות על התאגיד הבנקאי לתעד את ע. 457 עד 452בכפו/ לדרישות המפורטות בסעיפי� , הכשל

  .המיפוי

 ללווי� בודדי� בקטגוריית דירוג PDתאגיד בנקאי רשאי להשתמש בממוצע פשוט של אומדני  •

תאגיד . PD � כאשר אומדני� אלו מתקבלי� כתוצאה משימוש במודל סטטיסטי לחיזוי ה, מסוימת

/  צרי� לעמוד בדרישות מינימו� המפורטות בסעיPDבנקאי שמשתמש במודלי� סטטיסטיי� לאמידת 

417. 

, נתוני� חיצוניי�, בי� א� אלה נתוני� פנימיי�, ללא קשר למקורות המידע של התאגיד הבנקאי  .463

יתבסס התאגיד הבנקאי על מדג� נתוני� , PDלאמידת , בנקאיי� או שילוב של השלושה�מאגרי מידע בי�

, � הנגישי� לבנקא� הנתוני� ההיסטוריי. ממקור מידע אחד לפחות, היסטוריי� של חמש שני� לפחות

על התאגיד , ונתוני� אלו הינ� רלוונטיי� ומהותיי�, מכסי� תקופה ארוכה יותר, ממקור מידע כלשהו

  .יחסי� לתקופה ארוכה יותריהבנקאי מוטלת החובה להשתמש בנתוני� המת
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  חשיפות קמעונאיות

אגידי� בנקאיי� ת, למאגרי�לחלוקת החשיפות  בהינת� הבסיס הייחודי של כל תאגיד בנקאי  .464

תאגידי� בנקאיי� . המידע העיקרי לאמידת מאפייני הפסדחייבי� להתייחס לנתוני� פנימיי� כמקור 

רשאי� להשתמש בנתוני� חיצוניי� או במודלי� סטטיסטיי� לכימות כל עוד נית� להוכיח קשר חזק בי� 

י� בו השתמש מקור שבו השתמש התאגיד הבנקאי לבי� התהל החשיפות למאגרלהקצאת התהלי� ) א(

בי� פרופיל הסיכו� הפנימי של התאגיד הבנקאי לבי� הרכב החשיפות של מקור ) ב (�ו, המידע החיצוני

תאגידי� בנקאיי� חייבי� להשתמש בכל מקורות המידע הרלוונטיי� , בכל המקרי�. המידע החיצוני

  .והמהותיי� לצורכי השוואה

 וממוצע משוקלל של שיעורי הפסד PDטווח של  ארוכיאחת השיטות לגזירת אומדני� ממוצעי�   .465

תבוסס על אומד� של שיעור ההפסד הצפוי בטווח , לחשיפות קמעונאיות) 468כמוגדר בסעי/ (בהינת� כשל 

 כדי להגיע לממוצע משוקלל ארו� טווח של PDלהשתמש באומד� הול� של ) i(תאגיד בנקאי יכול . הארו�

, להשתמש בממוצע משוקלל ארו� טווח של שיעור ההפסד בהינת� כשל) ii(או , שיעור ההפסד בהינת� כשל

 IRB המשמש בחישוב ההו� לצורכי LGD � חשוב להכיר בכ� שה, בכל המקרי�.  ההול�PD � כדי להגיע ל

וחייב להיות , אינו יכול להיות נמו� מ� הממוצע המשוקלל ארו� הטווח של שיעור ההפסד בהינת� כשל

  .468גדרי� בסעי/ עקבי ע� המושגי� המו

מאגרי נתוני� , פנימיי�, ללא קשר א� תאגידי� בנקאיי� משתמשי� במקורות נתוני� חיצוניי�  .466

תקופת התצפיות ההיסטוריות חייבת , לצור� אמידת מאפייני הפסד, משותפי� או שילוב של השלושה

מכסה , מידע כלשהוממקור , א� תקופת התצפיות הזמינה לתאגיד הבנקאי. להיות חמש שני� לפחות

תאגיד . התאגיד הבנקאי חייב להשתמש בתקופה ארוכה זו, ונתוני� אלו רלוונטיי�, תקופה ארוכה יותר

בנקאי לא יידרש לתת חשיבות שווה לנתוני� היסטוריי� א� יוכל לשכנע את המפקח כי הנתוני� 

  .העדכניי� עדיפי� לחיזוי שיעורי ההפסד

עשויה להיות ) seasoning( שחלפה מהיווצרות החשיפה ועד היו� הוועדה מכירה בכ� שהתקופה  .467

תאגידי� . טווח המגיעות לשיא� מספר שני� לאחר היווצרות� מהותית לחשיפות קמעונאיות ארוכות

בנקאיי� צריכי� לצפות ולהבי� את ההשלכות של גידול מהיר בחשיפות ולנקוט בצעדי� כדי להבטיח את 

ולוודא שרמת ההו� והרווחי� והפיקדונות הצפויי� הולמי� לכיסוי � הדיוק של שיטות האמידה שלה

  קצרPDהנגזרת מאופק ,  בכמות ההו� הנדרשת)gyrations ( על מנת למנוע טלטלות.צורכי הו� עתידיי�

 שלה� כלפי מעלה עבור השפעות PD � ההמלצה היא שהתאגידי� הבנקאיי� יתאימו את אומדני ה, טווח

. בתנאי שהתאמות אלו מיושמות בעקביות לאור� זמ�, שחלפה מהיווצרות החשיפהצפויות בגי� התקופה 

לחייב את התאגידי� הבנקאיי� לבצע התאמות , על פי שיקול דעתו, במספר שטחי שיפוט יכול המפקח

  .אלו

  . אפקט עונתיות, להערכת�,  להתאי� את אומדניה� במקרה בו קיי�י�ביחומי� איבנקתאגידי� 

יהיה עליו לשכנע את המפקח כי אפקט העונתיות אינו רלוונטי לגבי תת קטגוריה , דרשבמידה והבנק יי

  . לצור� כ� יהיה עליו להתבסס על נתוני� אמפיריי�. מסוימת בתיק
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 לצור� חישוב ההו� במידה ולהערכתו PDהמפקח עשוי לדרוש מהבנק להשתמש בערכי� גבוהי� יותר של 

  .ה מאפקט העונתיות מוטי� כלפי מטה כתוצאPD �אומדני ה

)vii(   דרישות ייחודיות לאומדני� עצמיי� שלLGD   

  תקני� לכל קבוצות הנכסי�

 צרי� לשק/ �LGDה,  בנפרד)facility(עסקת אשראי  לכל LGDלאמוד חייב תאגיד הבנקאי ה  .468

טווח  זה לא יהיה נמו� מהממוצע לLGD. תקופה של שפל כלכלי על מנת לכלול את הסיכוני� הרלוונטיי�

המחושב על בסיס ממוצע ) default-weighted(ארו� של שיעור ההפסד בהינת� כשל המשוקלל על פי כשל 

. )facility(זה של עסקת אשראי ההפסד הכלכלי של כל תצפיות הכשלי� המצויות בבסיס הנתוני� לסוג 

יהיה  )facility( של עסקת האשראי �LGD שהעל התאגיד הבנקאי לקחת בחשבו� את האפשרות , בנוס/

גבוה מ� הממוצע המשוקלל על פי כשל במהל� תקופה שבה הפסדי האשראי יהיו גבוהי� באופ� ניכר 

,  חשיפות מסוימות שבה� הפסדי� חמורי� אינ� מתאפייני� בתנודתיות מחזוריתקיימות. מממוצע זה

. ארו� על פי כשלמהממוצע המשוקלל לטווח ) א� בכלל( אינו שונה מהותית �LGD ובמקרי� אלה אומד� ה

, עשויה התנודתיות המחזורית של ההפסדי� החמורי� להיות מהותית, אול� לגבי חשיפות אחרות

יוכל התאגיד הבנקאי , לצור� זה. �LGDוהתאגיד הבנקאי יצטר� להתייחס לתנודתיות זו באמידת ה

 המבוססות על בתחזיות, להשתמש בממוצעי הפסדי� חמורי� שנצפו בתקופות של הפסדי אשראי גבוהי�

התאגיד הבנקאי עשוי להשתמש במסדי . או במתודולוגיה דומה אחרת, ההנחות השמרניות המתאימות

.  לתקופות של הפסדי אשראי גבוהי��LGDאו חיצוניי� לצור� אמידה נאותה של ה/נתוני� פנימיי� ו

  .הפיקוח על הבנקי� ימשי� לעקוב ולעודד פיתוח גישות מתאימות לנושא זה

אגיד בנקאי ייקח בחשבו� בניתוחיו את מידת התלות בי� סיכו� הלווה לבי� סיכו� הביטחונות ת  .469

כל . חייבי� להיות מטופלי� בצורה שמרנית, מקרי� בה� קיימת תלות משמעותית. או נות� הביטחונות

נית מקרה של חוסר התאמה במטבע בי� החוב המגובה ובי� הביטחו� יובא ג� בחשבו� ויטופל בצורה שמר

  . של התאגיד הבנקאיLGD �באומד� ה

ובמקרי� שהדבר , היסטוריי�) recovery rates( יתבססו על שיעורי גבייה LGD �אומדני ה  .470

דרישה זו מכירה באפשרות הפוטנציאלית . לא יתבססו על הערכות שווי השוק של הביטחונות בלבד, ישי�

 �כל עוד כימות אומד� ה. ביטחונות ולממש אות�שהתאגידי� הבנקאיי� יתקשו לשי� יד� במהירות על ה

LGDהתאגיד הבנקאי חייב שיהיו לו נהלי� פנימיי� לניהול ,  לוקח בחשבו� קיומ� של ביטחונות

ודאות משפטית והלי� של ניהול סיכוני� העולי� בקנה אחד ע� דרישות , נהלי� תפעוליי�, הביטחונות

  .הגישה הסטנדרטית

צרי� , שההפסד בפועל עשוי להיות גבוה מ� ההפסד הצפוי באופ� שיטתימתו� הכרה בעיקרו�   .471

 לנכס הנמצא במצב של כשל לשק/ את האפשרות שבנוס/ להפסדי� הצפויי� יצטר� LGD �אומד� ה

על התאגיד . במהל� תקופת ההתאוששות, התאגיד הבנקאי להכיר בפועל ג� בהפסדי� בלתי צפויי�
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 ההפסדי� הצפויי� על כל אחד מהנכסי� הנמצאי� במצב של  אתהבנקאי לאמוד בצורה הטובה ביותר

 השיעור. )facility(הנסיבות הכלכליות במועד ההערכה ועל סטטוס עסקת האשראי כשל בהתבסס על 

 של הנכס בכשל על האומד� של התאגיד הבנקאי להפסדי� הצפויי� LGD � שבו עולה ה, א� בכלל, הנוס/

 יקבע את השיעור הנוס/ תו� התחשבות והתאגיד הבנקאי, גי� נכס זהעל הנכס מייצג את דרישת ההו� ב

כל מקרה שבו האומד� להפסדי� הצפויי� על נכס הנמצא . 330 עד 328 �  ו272בסיכו� בהתא� לסעיפי� 

המפקח ודרישה בכשל נמו� מסכו� ההפרשות והמחיקות החלקיות על נכס זה עשוי לגרור התערבות של 

  .יומהבנק להצדיק את פעולות

  לריבונות ולתאגיד בנקאי, תקני� נוספי� החלי� על חשיפות לתאגיד

 צריכה להתבסס על מדג� נתוני� המכסה לכל הפחות מחזור LGD � אמידה אידיאלית של ה  .472

 על מדג� נתוני� היסטוריי� המכסה LGD � לא תתבסס אמידת ה, אול� בכל מקרה. עסקי� של� אחד

, א� מדג� הנתוני� ההיסטוריי� הזמי�. לגבי אחד ממקורות המידעלפחות , תקופה הקצרה משבע שני�

חובה על התאגיד הבנקאי להשתמש , והנתוני� האמורי� רלוונטיי�, ארו� יותר, ממקור מידע כלשהו

  .במדג� נתוני� זה

  יותאתקני� נוספי� לחשיפות קמעונ

ככל . ות היא חמש שני� לחשיפות קמעונאיLGDלית לאומדני אתקופת תצפיות הנתוני� המינימ  .473

תאגיד בנקאי לא נדרש לתת . שמרנותו באומדניו� עליו להגדיל את כ, שיש לתאגיד בנקאי פחות נתוני�

חשיבות שווה לנתוני� היסטוריי� כל עוד יוכל לשכנע את המפקח כי הנתוני� העדכניי� מהווי� חיזוי טוב 

  .יותר לשיעורי ההפסד

)viii(  עצמיי� של דרישות ייחודיות לאומדני� EAD.  

  תקני� לכל קבוצות הנכסי�

474.  EAD-הצפויה לכל סוג ) ברוטו(מאזניי� מוגדרת כחשיפה הגולמית   עבור פריטי� מאזניי� או חו

יאמוד התאגיד הבנקאי את ,  חשיפות מאזניותעבור.  בעת מצב כשל של הלווה)facility(של עסקת אשראי 

מאזניי� כפי שמפרטת ) netting(בכפו/ להכרה בקיזוזי� ,  בלא פחות מסכו� ההתחייבות בפועל�EADה

דרישות הס/ הנוספות . דרישות הס/ להכרה בקיזוזי� זהות לאלו של הגישה הבסיסית. הגישה הבסיסית

מאזניי�   לפריטי� חו-EAD לפי הגישה המתקדמת מתמקדות אפוא באמידת EADלאמידה פנימית של 

). 4 הבנקאי לסיכו� אשראי של הצד הנגדי כמפורט בנספח לא כולל עסקאות החושפות את התאגיד(

  עבור פריטי� חו-EADלתאגידי� הבנקאיי� המיישמי� את הגישה המתקדמת יהיו נהלי� לאמידת 

 שבה� ישתמש התאגיד הבנקאי לכל סוג של עסקת �EADהנהלי� אלה יפרטו את ההערכות לגבי . מאזניי�

 חייבת לשק/ את האפשרות שתהיינה משיכות נוספות �EADאי להערכת התאגיד הבנק. )facility(אשראי 

 באופ� �EADבמקרה שבו אומדי� את ה. ייכנס הלווה למצב של כשלס/ שבו על ידי הלווה עד ואחרי ה
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משתמע תיאור המכשירי� יהיה ברור ובלתי , )facility(סוגי� שוני� של עסקאות אשראי שונה על פני 

  .לשתי פני�

עסקת לכל  EADאיי� המיישמי� את הגישה המתקדמת חייבי� להקצות אומד� תאגידי� בנק  .475

לטווח ) default-weighted average(האומד� יהיה ממוצע משוקלל על פני מקרי כשל . )facility(אשראי 

בתוספת ,  דומי� לאור� תקופה ארוכה די הצור� וללווי�)facility(אשראי לעסקאות  EADארו� של 

במקרה שיש לצפות . משק/ שמרנות על מנת לחפות על טעויות פוטנציאליות באמידהמרווח ביטחו� ה

 חייב לכלול מרווח �EADאומד� ה, �EADבאופ� סביר למתא� חיובי בי� שכיחות הכשל ובי� גובה ה

התאגיד ,  תנודתי על פני מחזור העסקי�EAD �לחשיפות שבה� אומד� ה, יתרה מזאת. ביטחו� גבוה יותר

א� אומד� זה שמרני יותר ,  המתאי� לתקופות של מיתו� כלכליEADב להשתמש באומד� הבנקאי חיי

 יוכלו להשיג EADתאגידי� בנקאיי� שיצליחו לפתח מודלי� משלה� לאמידת . מהממוצע ארו� הטווח

). א� קיי� שינוי כזה(תוצאה זו על ידי בחינת השתנות הפרמטרי� של המודל על פני מחזורי העסקי� 

או (תאגידי� בנקאיי� אחרי� יהיו נתוני� פנימיי� מספיקי� כדי לבחו� את ההשפעה של המיתו� ייתכ� שב

כי האפשרות היחידה שתעמוד לרשות התאגיד הבנקאי תהיה שימוש , אול� ייתכ�. האחרוני�) המיתוני�

  .שמרני בנתוני� חיצוניי�

ולייצג את , � ואינטואיטיביי� חייבי� להיות סבירי�EADהקריטריוני� שלפיה� ייקבע אומד� ה  .476

בחירת . �EADמה שהתאגיד הבנקאי מאמי� שה� הפרמטרי� המהותיי� ביותר המשפיעי� על ה

.  חייבת להתבסס על ניתוח פנימי אמי� שבוצע על ידי התאגיד הבנקאי�EAD הפרמטרי� המשפיעי� על ה

אה בה� פרמטרי� הקובעי� את התאגיד הבנקאי צרי� להיות מסוגל לספק פירוט על כל הגורמי� שהוא רו

. �EAD על התאגיד הבנקאי להשתמש בכל מידע רלוונטי ומהותי בקביעת אומד� ה. �EADאומד� ה

בכל , השונות )facility(לפי עסקאות האשראי ,  שלו�EADאומד� הלסקור את חייב התאגיד הבנקאי 

  .ולכל הפחות על בסיס שנתי, מקרה שהגיע לידיו מידע מהותי חדש

על התאגיד הבנקאי להתחשב כיאות במדיניות ובאסטרטגיה הספציפית שלו בנוגע למעקב   .477

על התאגיד הבנקאי להתחשב כמו כ� ביכולתו וברצונו למנוע משיכות . ופיקוח אחר חשבונות והליכי תשלו�

. רי�או אירועי כשל טכניי� אח) covenants(כגו� הפרת התניות פיננסיות , נוספות במקרי� קרובי� לכשל

מערכת מתאימה והליכי� ישימי� לניהול מעקב אחר היק/ עסקאות בתאגיד הבנקאי חייבת להיות 

היק/ האשראי המנוצל מול מסגרת האשראי והשינוי בהיק/ האשראי המנוצל לפי , )facility(האשראי 

  . בסיס יומי אשראי מנוצלות עללתאגיד הבנקאי חייבת להיות היכולת לעקוב אחר יתרות. לווה ולפי דירוג

)i(477.   אומדניEAD לעסקאות החושפות את התאגיד הבנקאי לסיכו� אשראי של צד נגדי חייבי� למלא 

  . למסמ� זה4אחר הדרישות המפורטות בנספח 
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  לריבונות ולתאגיד בנקאי, תקני� נוספי� לחשיפות לתאגיד

לכל הפחות מחזור  צריכה להתבסס על מדג� נתוני� המכסה EAD � אמידה אידיאלית של ה  .478

 על מדג� נתוני� היסטוריי� המכסה EAD � לא תתבסס אמידת ה, אול� בכל מקרה. עסקי� של� אחד

, א� מדג� הנתוני� ההיסטוריי� הזמי�. תקופה הקצרה משבע שני� לפחות לגבי אחד ממקורות המידע

 הבנקאי להשתמש חובה על התאגיד, והנתוני� האמורי� רלוונטיי�, ארו� יותר, ממקור מידע כלשהו

 יש להשתמש בממוצע משוקלל על פני מקרי כשל ולא בממוצע EAD � בחישובי אמידת ה. במדג� נתוני� זה

  .משוקלל על פני זמ�

            תקני� נוספי� לחשיפות קמעונאיות

ככל .  לחשיפות קמעונאיות היא חמש שני�EADלית לאומדני אתקופת תצפיות הנתוני� המינימ  .479

תאגיד בנקאי לא נדרש לתת . עליו להיות יותר שמרני באומדניו, בנקאי פחות נתוני�שיש לתאגיד ה

חשיבות שווה לנתוני� היסטוריי� כל עוד יוכל לשכנע את המפקח כי הנתוני� העדכניי� מהווי� חיזוי טוב 

  ).drawdowns(יותר לסכו� המשיכות 

)ix(  �אשראיזרי  להערכת השפעת� של ערבויות ונגדרישות ס  

לריבונות ולתאגיד בנקאי במקרי� שבה� התאגיד הבנקאי משתמש באומדני� , ני� לחשיפות לתאגידתק

   ותקני� לחשיפות קמעונאיותLGDעצמיי� של 

  ערבויות

יוכל התאגיד הבנקאי , LGDבמקרי� שבה� תאגיד בנקאי משתמש באומדני� עצמיי� של   .480

 .�LGD או אומד� ה�PDתאמת אומד� הלבטא את השפעת הפחתת הסיכו� של ערבויות באמצעות ה

 עומדת א� ורק לרשות� של תאגידי� בנקאיי� שאושרו לייש� �LGDהאפשרות של התאמת ערכי ה

התומכות בחוב בודד או , כאשר קיימות ערבויות, בחשיפות קמעונאיות. LGDאומדני� פנימיי� של 

 או PD �  באמצעות אומד� היוכל התאגיד הבנקאי לבטא את השפעת הפחתת הסיכו�, חשיפותבמאגר 

חייב התאגיד , בי� א� יאמ- גישה זו או אחרת. ובלבד שישמור על עקביות,  שלוLGD � באמצעות אומד� ה

  .הבנקאי לאמ- גישה עקבית ה� על פני סוגי הערבויות וה� על פני זמ�

האשראי ת יקצה התאגיד הבנקאי דירוג לכל לווה ולכל ערב מוכר ה� במועד העמד, המקרי�בכל   .481

, המפורטות במסמ� זה לדירוג הלווהעל התאגיד הבנקאי לקיי� את כל דרישות הס/ . וה� על בסיס שוט/

בהתא� לדרישות בסעיפי� .  מצבו של נות� הערבות ויכולתו ורצונו לכבד את התחייבויותיוניטורלרבות 

ועל , מבלי להתחשב בערבות, וההתאגיד הבנקאי יחזיק ברשותו את כל המידע הרלוונטי על הלו, 431 �  ו430

למאגר ועל  חשיפה הקצאתיחולו דרישות אלו ג� על , במקרה של ערבי� לחשיפות קמעונאיות. הערב

  .PDאמידת 
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 עבור חשיפה המובטחת �LGD או ה�PD בשו� מקרה לא יוכל התאגיד הבנקאי להתאי� את ה  .482

. ו של חשיפה ישירה ברת השוואה לערבהמותא� יהיה קט� מז) RW(בערבות באופ� כזה שמשקל הסיכו� 

 שלה� השפעות חיוביות אפשריות כתוצאה , ה� קריטריוני� וה� תהליכי דירוגילקח בחשבו�לא יורשו לה

 המזעריותעל מנת לקבוע את דרישות ההו� , ממתא� צפוי בי� אירוע הכשל של הלווה לבי� זה של הערב

כשל "אינו יכול לשק/ את הפחתת הסיכו� הנגזרת מ, משקל הסיכו� המותא� כשלעצמו. לצרכי� פיקוחיי�

  ".כפול

  ערבי� וערבויות כשירי�

אול� התאגיד הבנקאי חייב שיהיו לו קריטריוני� . אי� הגבלות על סוגי הערבי� הכשירי�  .483

  .מפורטי� לסוגי הערבי� שיוכרו לצורכי הו� פיקוחי

בתוק/ עד לפריעת מלוא , טול על ידי הערבללא אפשרות בי, הערבות חייבת להיות מתועדת בכתב  .484

וברת אכיפה מבחינה משפטית כנגד הערב בתחו� שיפוט שבו ) עד לסכו� הערבות ותקופת הערבות(החוב 

בניגוד לגישה , אול�. יש לערב נכסי� הניתני� לעיקול או שנית� לבצע בו הוצאה לפועל של פסק די�

יכול התאגיד הבנקאי בנסיבות מסוימות להכיר , בונותלתאגיד בנקאי ולרי, הבסיסית לחשיפות לתאגיד

). מותנותערבויות (בערבויות הכוללות תנאי ערבות רשומי� שבה� הערב לא יחויב לעמוד בהתחייבויותיו 

על התאגיד הבנקאי מוטלת החובה להוכיח כי הקריטריוני� להקצאת הדירוג מתייחסי� כיאות לכל , בפרט

  .הסיכו�הקטנה אפשרית בהשפעת הפחתת 

  קריטריוני� להתאמה

או  (LGDלתאגיד בנקאי יהיו קריטריוני� מפורשי� להתאמת דירוגי� של לווה או של אומדני   .485

על ) החשיפות למאגרי�תהלי� הקצאת , במקרה של תיקי חייבי� קמעונאיי� וחייבי� כשירי� שנרכשו

� אלו יהיו מפורטי� ברמת הפירוט קריטריוני. את השפעת� של ערבויות למטרות הו� פיקוחימנת לשק/ 

ועליה� למלא אחר כל , 411 �  ו410בהתא� לסעיפי� , הנדרשת מהקריטריוני� להקצאת חשיפות לדירוגי�

  . במסמ� זה כמפורט)facility(דירוגי� ללווה או לעסקת אשראי להקצאת דרישות הס/ 

שק/ את יכולתו ונכונותו של על הקריטריוני� להיות סבירי� ואינטואיטיביי� וחובה עליה� ל  .486

הקריטריוני� צריכי� להתייחס ג� לעיתוי הסביר של תשלומי� . הערב לכבד את התחייבויות הערבות

ולרמת המתא� בי� יכולתו של הערב לעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי הערבות ובי� יכולתו של הלווה לפרוע 

כגו� , ו� ג� את שיעור הסיכו� השיורי ללווהעל הקריטריוני� של התאגיד הבנקאי לקחת בחשב. את חובו

  .עקב חוסר התאמה מטבעית בי� הערבות לחשיפה

 העומד לרשותו כאשר הוא מבצע התאמה התאגיד הבנקאי חייב להתחשב בכל המידע הרלוונטי  .487

, או במקרה של תיקי חייבי� קמעונאיי� וחייבי� כשירי� שנרכשו (LGDשל דירוג הלווה או של אומדני 

  ).החשיפות למאגרי�תאמת תהלי� הקצאת ה
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  נגזרי אשראי

נגזרי במקרה של . single-nameאשראי רלוונטיות ג� לנגזרי , על ערבויותדרישות הס/ החלות   .488

כאשר חשיפות מגודרות באמצעות . ישנ� שיקולי� נוספי� המתייחסי� לחוסר התאמה בי� נכסי�, אשראי

) או חלוקה למאגרי� (LGD �  להתאמת דירוג ללווה או לאמידת ההקריטריוני� המשמשי�, נגזרי אשראי

לא יהיה שונה מנכס הבסיס ) reference asset(שהנכס שעליו מתבססת ההגנה ,  את הדרישהחייבי� לכלול

)underlying asset( ,אלא א� נתמלאו התנאי� המותווי� בגישה הבסיסית.  

 למבנה התשלומי� של נגזר האשראי והערכה חייבת להיות בקריטריוני� התייחסות, בנוס/  .489

על התאגיד הבנקאי לקחת . שמרנית להשפעתו של מבנה התשלומי� על רמת ההחזרי� ועל העיתוי שלה�

  .שיוריי�בחשבו� ג� את מידת ההשפעה של סיכוני� 

   לפי הגישה הבסיסיתLGDלתאגידי� בנקאיי� המשתמשי� באומדני 

 חלות על תאגידי� בנקאיי� המיישמי� את הגישה 489 עד �480 בסעיפידרישות הס/ המפורטות   .490

  :ע� החריגות הבאות, LGDהבסיסית לאמידת 

  וכ�; "LGD �התאמת ה"אי� לבנק אפשרות להשתמש באופציה של   ) 1(

  .302טווח הערבויות והערבי� הכשירי� מוגבל לאלה העוני� על דרישות סעי/   )2(

)x(   דרישות ייחודיות לאמידתPDו � LGD) אוEL (לתיקי חייבי� כשירי� שנרכשו  

� גישת מעלהשנוקט ב, תאגיד בנקאיכל חובה על , )תאגידי או קמעונאי(לכל תיק חייבי� שנרכש   .491

 .ת רכיבי הסיכו�ומילכ הבאותהס/ דרישות לעמוד ב ,סיכו� לדילוללאו /כשל וסיכו� לל )top-down(מטה 

למאגרי� ) receivables(את תיקי החייבי� ) לאחד(התאגיד הבנקאי הרוכש יידרש לקב-   .492

עבור הפסדי� ) ELאו  (�LGD  וPD דיי� כדי שיוכלו להיקבע אומדני� מדויקי� ועקביי� של י�הומוגני

) bucketing(תהלי� מיו� הסיכוני� לסלי סיכו� , ככלל.  עבור הפסדי� בגי� דילולELבגי� כשל ואומדני� של 

, בנוס/. עמדת וניהול אשראי ואת ההטרוגניות של לקוחותיוישק/ את הנהלי� של המוכר לה

 לכימות  חייבי� לציית לתקני� הקיימי��EL וPD ,LGDהמתודולוגיות והנתוני� המשמשי� לאמידת 

צרי� הכימות לשק/ את כל המידע הנגיש לתאגיד הבנקאי , ובפרט. יותארכיבי הסיכו� לחשיפות קמעונ

ובכלל זה מידע אודות מאגרי� דומי� שהושג , � שבבסיס העסקההרוכש בנוגע לאיכות תיקי החייבי

התאגיד הבנקאי הרוכש חייב לקבוע א� . מהתאגיד הבנקאי הרוכש או ממקורות חיצוניי�, מהמוכר

לסוג , דוגמאל, הנתוני� שסופקו על ידי המוכר תואמי� את הציפיות שעליה� הסכימו שני הצדדי� ביחס

מצופה התאגיד , במקרה שאי� התאמה בציפיות.  ולאיכות� השוטפתלהיקפ�, תיקי החייבי� שנרכשו

  .הבנקאי הרוכש להשיג ולהסתמ� על מידע רלוונטי יותר
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  דרישות ס� תפעוליות 

תאגיד בנקאי הרוכש תיקי חייבי� נדרש להצדיק את ביטחונו ביכולתו לגבות את התשלו� בגי�   .493

היות כדי ל). או גבייה כנגדו( ממאגר תיקי החייבי� מקדמות נוכחיות ועתידיות באמצעות מימוש החוב

צרי� התאגיד הבנקאי לעקוב ולנהל מקרוב את , לסיכו� של כשל) top-down(מטה � גישת מעלהכשיר ל

יצטר� התאגיד הבנקאי להראות את הדברי� , בפרט. מאגר תיקי החייבי� ואת יחסי האשראי הכלליי�

  :הבאי�

  ודאות משפטית

 תהיה בידי התאגיד ,חייב להבטיח שבכל הנסיבות הנראות לעי�) facility(אשראי מבנה עסקת ה  .494

לרבות במקרי� של מצוקה , הבנקאי הבעלות והשליטה בפועל על הזרמת מזומני� מתו� תיקי החייבי�

כאשר בעל החוב מעביר תשלומי� ישירות למוכר או ). servicer(ופשיטת רגל של המוכר או נות� שירות 

על התאגיד הבנקאי לבדוק באופ� סדיר כי התשלומי� הועברו במלוא� ובהתא� לתנאי� , רותלנות� שי

הבעלות על תיקי החייבי� ועל תקבולי מזומני� תהיה מוגנת מפני עיכובי� , כמו כ�. המוסכמי� בחוזה

או אתגרי� משפטיי� אחרי� שעשויי� לעכב מהותית את ) bankruptcy stays(בהקשר של פשיטת רגל 

  .ולתו של המלווה לממש את החוב מתיקי החייבי� או לשי� את ידו על תקבולי מזומני�יכ

  הניטוראפקטיביות מערכות 

תאגיד בנקאי חייב שתהיה לו היכולת לעקוב אחר איכות תיקי החייבי� ואחר מצב� הכספי של   .495

  :ובפרט. המוכר ושל נות� השירות

י� איכות תיקי החייבי� ובי� מצב� הכספי של המוכר להערי� את המתא� ב) א(התאגיד הבנקאי חייב  •

לקבוע מדיניות ונהלי� פנימיי� אשר יקנו לתאגיד הבנקאי אמצעי הגנה ) ב(וכ� , ושל נות� השירות

 .לרבות הקצאת דירוג סיכו� פנימי לכל מוכר ולכל נות� שירות, הולמי� מפני מקרי� בלתי צפויי�

ברורי� ואפקטיביי� לקביעת כשירות� של המוכר ושל נות� לתאגיד הבנקאי יהיו מדיניות ונהלי�  •

התאגיד הבנקאי או גו/ הפועל מטעמו יערכו סקירות תקופתיות למוכרי� ולנותני שירות על . השירות

, לגלות הונאות או נקודות תורפה תפעוליות, נותני השירות/מנת לוודא את נכונות הדוחות מהמוכרי�

. אי של המוכר ואת איכות המדיניות ונוהלי הגבייה של נות� השירותולבחו� את איכות מדיניות האשר

 .ממצאי סקירות אלו יתועדו כראוי

) א(לרבות , התאגיד הבנקאי צרי� להיות מסוגל להערי� את המאפייני� של מאגר תיקי חייבי� •

בות והפרשות לחו, חובות אבודי�, היסטוריה של המוכר מבחינת פיגורי תשלומי�) ב(; משיכות יתר

  .פוטנציאליי�) contra accounts(חשבונות נגדיי� ) ד(וכ� , תנאי תשלו�) ג(; אבודי�

 ריכוזי� של בעל חוב אחד על בסיס מצטבר ניטורלתאגיד הבנקאי יהיו מדיניות ונהלי� אפקטיביי� ל •

 .ה� בתו� מאגר בודד וה� על פני מאגרי� שוני� של תיקי חייבי�

במועד , מחדש של חובות ועל דילולעל גיול ל באופ� תקופתי דוחות התאגיד הבנקאי חייב לדאוג לקב •

להבטיח ציות לקריטריוני� ולמדיניות המקדמות של ) א(וברמת פירוט מספקת על מנת , הנדרש
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לספק אמצעי אפקטיבי למעקב ולאימות תנאי ) ב(וכ� , התאגיד הבנקאי לגבי תיקי חייבי� שנרכשו

 .ודילול) יכי חשבוניותכגו� גיול תאר(המכירה של המוכר 

  )work-out(אפקטיביות מערכות הגבייה 

תכנית אפקטיבית מחייבת קיומ� של מערכות ונהלי� לא רק לגילוי הידרדרות במצבו הכספי של   .496

אלא ג� למניעה אקטיבית של בעיות , המוכר והידרדרות באיכות תיקי החייבי� בשלב מוקד�

  ,ובפרט. המתעוררות

הציות ניטור נהלי� ומערכות מידע ברורי� ואפקטיביי� לצור� , קבע מדיניותהתאגיד הבנקאי י •

, לרבות אמות מידה פיננסיות ()facility(כל התנאי� החוזיי� של עסקת האשראי ) א: (לכללי� הבאי�

)covenants (המדיניות ) ב(וכ� ) 'וכדרעו� מוקד� יספי� לפ,  מגבלות ריכוז,נוסחאות להעברת מקדמות

מערכות התאגיד . של התאגיד הבנקאי בנוגע לשיעורי המקדמות וכשירות� של תיקי חייבי�הפנימית 

כמו ג� חריגות ) waivers(הבנקאי צריכות לגלות הפרות של אמות מידה פיננסיות וויתורי� 

 .מהמדיניות והנהלי� שנקבעו

, קטיביי� לאיתורעל התאגיד הבנקאי לקבוע מדיניות ונהלי� אפ, כדי להגביל משיכות בלתי נאותות •

 .מעקב ותיקו� של משיכות יתר, אישור

לתאגיד הבנקאי יהיו מדיניות ונהלי� אפקטיביי� להתמודדות ע� מצבי� של פגיעה כלכלית במוכרי�  •

 לסיו� ספי�, בי� היתר, כוללי�אלה . או הידרדרות באיכות מאגר תיקי החייבי�/או בנותני שירות ו

גישה ,  והגנות אחרות של אמות מידה פיננסיותמתחדשות) facility(מוקד� של עסקאות אשראי 

ומדיניות ונהלי� ברורי� ואפקטיביי� , מובנית ומסודרת להתמודדות ע� הפרת אמות מידה פיננסיות

 .לנקיטת הליכי� משפטיי� ולהתמודדות ע� תיקי חייבי� בקשיי�

  לזמינות האשראי ולמזומני�, אפקטיביות מערכות הבקרה לביטחונות

. אשראי ומזומני�, לתאגיד הבנקאי יהיו מדיניות ונהלי� אפקטיביי� לבקרה על תיקי חייבי�  .497

  ,ובפרט

, המדיניות הכתובה חייבת לפרט את כל המרכיבי� המהותיי� בתכנית הרכישה של תיקי חייבי� •

ולי מגבלות ריכוז ואופ� הטיפול בתקב, התיעוד הנדרש, ביטחונות כשירי�, לרבות שיעורי המקדמות

לרבות מצב� הכספי , מרכיבי� אלו יתחשבו כיאות בכל הגורמי� הרלוונטיי� והמהותיי�. מזומני�

 .ומגמות באיכות תיקי החייבי� ובבסיס הלקוחות של המוכר, ריכוזי סיכוני�, נות� השירות/של המוכר

 המלווה ,המערכות הפנימיות יבטיחו שכספי� יועברו כמקדמות א� ורק כנגד ביטחו� תומ� ספציפי •

 ).'תעודות משלוח וכד, חשבוניות, כגו� הצהרות נות� השירות(בתיעוד 

  ציות למדיניות ולנהלי� הפנימיי� של התאגיד הבנקאי

והבקרה של התאגיד הבנקאי למטרת הגבלת סיכו� ניטור לאור ההסתמכות על מערכות ה  .498

ערי� את עמידתו בכל קווי המדיניות יצטר� התאגיד הבנקאי לייש� נוהל פנימי אפקטיבי כדי לה, האשראי

  :ובכלל�, והנהלי� הקריטיי� לעניי� זה
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או חיצוניות סדירות לכל השלבי� הקריטיי� בתכנית רכישת תיקי החייבי� של /ביקורות פנימיות ו •

 .התאגיד הבנקאי

בי� ) ii(וכ� , נות� השירות ובי� הערכת בעל החוב/בי� הערכת המוכר) i(הבטחת הפרדת תפקידי�  •

 .נות� השירות/נות� השירות ובי� ביקורת השטח של המוכר/הערכת המוכר

הלי� פנימי אפקטיבי של התאגיד הבנקאי להערכת עמידתו בכל קווי המדיניות והנהלי�   .499

תו� התמקדות מיוחדת , )back office(הקריטיי� צרי� לכלול ג� הערכות לתפעול המשרד האחורי 

  .ש ובמערכות התומכותברמת האיו, בניסיו�, בכישורי�

  תיקו� אומדני� פנימיי�  .8

של , לתאגיד הבנקאי תהיה מערכת איתנה לתיקו/ הדיוק והעקביות של מערכת הדירוגי�  .500

על התאגיד הבנקאי להראות למפקח כי הלי� . ושל אמידת כל רכיבי הסיכו� הרלוונטיי�, התהליכי�

את ביצועיה� של , באופ� עקבי ובעל משמעות, �התיקו/ הפנימי של התאגיד הבנקאי מאפשר לו להערי

  .מערכת הדירוג הפנימית ומערכת אמידת הסיכוני�

 לכל קטגוריית PD � תאגיד בנקאי ישווה באופ� קבוע את שיעורי הכשל בפועל ע� אומדני ה  .501

נקאיי� תאגידי� ב. ויוכל להראות כי שיעורי הכשל בפועל הנ� בטווח המצופה לכל אחד מהדירוגי�, דירוג

. EAD �  וLGD מתקדמת חייבי� להשלי� את הניתוח האמור ג� עבור אומדני IRBהמיישמי� גישת 

. בהשוואות אלו ישתמש התאגיד הבנקאי בנתוני� היסטוריי� המכסי� תקופה ארוכה ככל האפשר

. השיטות והנתוני� שבה� השתמש התאגיד הבנקאי לצור� ההשוואות חייבי� להיות מתועדי� כראוי

  .אגיד הבנקאי ידאג לעדכ� את הניתוחי� ואת התיעוד לפחות אחת לשנההת

ישתמש התאגיד הבנקאי בכלי� כמותיי� אחרי� לתיקו/ ובהשוואות ע� , בנוס/ לאמור לעיל  .502

הניתוחי� צריכי� להיעשות בהתבסס על מדג� נתוני� שהנו תוא� את . מקורות מידע חיצוניי� רלוונטיי�

הערכות התאגיד הבנקאי לביצועי מערכת . ומכסה תקופת תצפיות רלוונטית, מעודכ� תקופתית, התיק

, אשר מכסה מגוו� תנאי� כלכליי�, טווח הדירוג שלו חייבות להתבסס על מדג� נתוני� היסטוריי� ארו�

  .ובאופ� אידיאלי יתייחס למחזור עסקי� של� אחד או יותר

בה� הוא , ושיטות תיקו/ אחרות, מותיותתאגיד בנקאי חייב להראות כי שיטות הבדיקה הכ  .503

ה� לגבי מקורות (שינויי� בשיטות ובנתוני� . השתמש אינ� משתנות באופ� שיטתי ע� המחזור הכלכלי

  .יהיו ברורי� ומתועדי� ביסודיות) הנתוני� וה� לגבי תקופת המדג�

ת מהציפיות לגבי לתאגידי� בנקאיי� יהיו תקני� פנימיי� מנוסחי� היטב למצבי� שבה� הסטיו  .504

PD ,LGDו  �EAD ,תקני� אלו . ה� מהותיות דיי� כדי לעורר שאלות בנוגע לתקפות האומדני�, שהתממשו

. וכל גור� אחר המשפיע באופ� שיטתי על שונות במקרי הכשל, צריכי� להביא בחשבו� מחזוריות כלכלית

יתאי� התאגיד הבנקאי , יכאשר הערכי� שהתממשו ממשיכי� להיות גבוהי� מתחזיות התאגיד הבנקא
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ואת חומרת ההפסדי� של התאגיד , כדי שישקפו בצורה נאותה את מקרי הכשל, את אומדניו כלפי מעלה

  .הבנקאי

ולא על , במקרי� שבה� התאגיד הבנקאי סומ� על האומדני� הפיקוחיי� של רכיבי הסיכו�  .505

 בפועל ע� �EAD  וה�LGD כי הנעודד את התאגיד בנקאי להשוות את ער, אומדני� פנימיי� משלו

 בפועל צריכי� להיות חלק מהערכת ההו� הכלכלי שמבצע �EAD  וה�LGDנתוני ה. האומדני� הפיקוחיי�

  .התאגיד הבנקאי

  EAD "  וLGDאומדני� פיקוחיי� של   .9

שאינ� עומדי� בדרישות לצור� הפקת ,  בסיסיתIRBתאגידי� בנקאיי� הפועלי� תחת גישת   .506

חייבי� לעמוד בדרישות הס/ המתוארות בגישה הסטנדרטית כדי , EAD �  ו�LGD של אומדני� עצמיי

 הפחתת סיכו� � הגישה הסטנדרטית :  בסעי/ דIIכמפורט בחלק (לקבל הכרה לביטחונות פיננסיי� כשירי� 

יהיה על התאגידי� הבנקאיי� לעמוד בדרישות ס/ , כדי לקבל הכרה לסוגי ביטחונות נוספי�). אשראי

  .נוספות

)i(  הגדרת כשירות להכרה ב� CREו  � RREכביטחונות   

, עבור חשיפות לתאגיד) RRE(� לדיור "או נדל) CRE(� מסחרי "ביטחונות כשירי� של נדל  .507

  :מוגדרי� באופ� הבא, לריבונות ולתאגיד בנקאי

מד ביטחונות שבה� הסיכו� של הלווה אינו תלוי באופ� מהותי בביצועיו של הנכס או המיז� העו •

פירעו� עסקת , לפיכ�. אחרי�אלא ביכולת הבסיסית של הלווה לפרוע את החוב ממקורות , בבסיסו

) RRE או CRE(� " בתזרימי מזומני� שמניב נכס הנדלאינו תלוי באופ� מהותי) facility(אשראי 

  וכ�; 92המשמש כביטחו�

אי� בדרישה זו כדי . ל הלווהשוויו של ביטחו� מובטח לא יהיה תלוי באופ� מהותי בביצועיו ש, בנוס/ •

כלכליי� טהורי� משפיעי� ה� על שוויו של הביטחו� וה� �להוציא מ� הכלל מצבי� שבה� גורמי� מקרו

 .על ביצועי הלווה

העונה על � מניב הכנסה "נדל, לתאגידלאור התיאור הכללי לעיל ולאור ההגדרה של חשיפה   .508

  .93לא יוכר כביטחו� עבור חשיפות לתאגיד, )SL(ות ההגדרה של סוג נכס בקבוצת ההלוואות המיוחד

                                                 
 והמדיניות הציבורית תומכת, הדיורמשפחתי הוא חלק משמעותי מהרכב שוק �שבה� דיור רב, הוועדה מכירה בכ+ שבמדינות מסוימות   92

יכולי� מאפייני הסיכו� של הלוואות המובטחות באמצעות , לרבות חברות שהוקמו במיוחד במגזר הציבורי כספקיות עיקריות, במגזר זה

 עשוי המפקח על הבנקי�, בנסיבות אלו. משכנתאות על סוגי נכסי מגורי� אלו להיות דומי� לאלה של חשיפות לתאגידי� מסורתיות

 .משפחתי כביטחו� כשיר עבור חשיפות לתאגידי��להכיר במשכנתא או בנכס מגורי� רב
�או נכסי� מסחריי� רב/משכנתאות על משרדי� ו, בנסיבות חריגות בשווקי� מפותחי� ומבוססי�, 73כפי שצוי� בהערת שוליי�    93

 74 לסעי& 29נא עיי� בהערת השוליי� . טחו� בתיק החברהעשויי� לזכות בהכרה כבי, דיירי��או נכסי� מסחריי� מרובי/ ותכליתיי�

 .המתייחסת לקריטריוני� החלי� במקרי� אלו לצורכי כשירות
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 (ii)  דרישות תפעוליות ל � CRE/RREכשירי�   

 כשירי� להכרה כביטחו� לצור� דרישות כלפי �RRE וCREיהיו , בכפו/ לעמידה בהגדרה לעיל  .509

  .תאגידי� א� ורק לאחר שנתמלאו כל הדרישות התפעוליות הבאות

ש ביטחו� חייבת להיות אכיפה מבחינה משפטית בכל שטחי כל תביעה למימו: אכיפות משפטית •

הזכויות . וכל תביעה למימוש ביטחו� חייבת להיות מוגשת כיאות במועדה, השיפוט הרלוונטיי�

). נתמלאו כל הדרישות החוקיות לביסוס התביעה, דהיינו" (שעבוד מושל�"בביטחו� חייבות לשק/ 

 וההלי� המשפטי העומד בבסיסו חייבי� להיות כאלה החוזה המפרט את תנאי הביטחו�, יתרה מזאת

 .שיאפשרו לתאגיד בנקאי לממש את ער� הביטחו� בתו� פרק זמ� סביר

 מהשווי ההוג� שווי הביטחו� הנאמד צרי� להיות שווה או נמו�: שווי השוק האובייקטיבי של הביטחו� •

מוכר מרצו� ובי� קונה מרצו� הנוכחי שנית� לקבל תמורת מכירתו של הנכס במסגרת חוזה פרטי בי� 

)arm’s-length buyer (בתארי� הערכת השווי. 

 הביטחו� בתדירות הבנקאי מצופה לערו� מעקב שוט/ אחר ער�התאגיד : הערכה מחודשת תדירה •

במקרי� שבה� תנאי השוק השוט/ מומל- להגביר את תכיפות המעקב . ולכל הפחות פע� בשנה, גבוהה

, כגו� התייחסות למדדי� של מחירי הדיור(שיטות הערכה סטטיסטיות . י�נתוני� לשינויי� משמעותי

ידרש י לצור� עדכו� אומדני� או לזיהוי ביטחו� שיתכ� שערכו ירד ועשוי שלשמש ותעשוי) דגימה

במקרי� שבה� חייבת להתבצע  , על ידי איש מקצוע מוסמ�,הערכה מחודשת של הנכס. לאומדו מחדש

דה אפשרית מהותית בער� הביטחו� יחסית למחירי השוק או במקרה של קיי� מידע המצביע על ירי

  .כגו� כשל, אירוע אשראי

רשאי תאגיד בנקאי להכיר בביטחו� מסוי� , באחדות מ� המדינות החברות): Junior liens(שעבוד שני  •

התאגיד הבנקאי יכול . 94 הוא בעל התביעה הראשונה על הנכסהמלווהא� ורק במצבי� שבה� 

 בשעבוד שני במקרי� שבה� אי� ספק כי התביעה למימוש הביטחו� הנה אכיפה מבחינה להתחשב

במקרי� שבה� התאגיד הבנקאי מכיר בשעבוד . חוקית ומהווה הפחתה אפקטיבית של סיכו� האשראי

יחושבו ,  במקרי� אלה.החל על שעבוד מדרגה ראשונה, **C*/Cעליו לטפל בו תו� שימוש בס/ , נחות

  .  תו� התחשבות בסכו� השעבוד השני ובכל השעבודי� הראשוני� הנוספי�**C � וה*C � ה

  :כדלקמ�, דרישות נוספות בנוגע לניהול ביטחונות  .510

שיעור (ומדיניות האשראי ,  שיתקבלו על ידי התאגיד הבנקאי�RRE  וCREהביטחונות מסוג  •

 . בבהירותעדי�חייבי� להיות מתו,  אלהביטחונותבהינת� , )advance rates; ההתבססות

התאגיד הבנקאי ינקוט צעדי� כדי לוודא שהנכס הנלקח כביטחו� מבוטח כיאות מפני נזק או הרעה  •

 .במצבו

כגו� (אחר היקפ� של מי מהתביעות המותרות בדי� קדימה ) monitor(התאגיד הבנקאי יעקוב בקביעות  •

 .לגבי הנכס) תביעות מס

                                                 
 כדוגמת רשויות המס ותשלומי משכורת, השעבודי� הראשוני� כפופי� לנושי� מועדפי� בדי� קדימה, בחלק משטחי השיפוט הללו   94

 .לעובדי�
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חר סיכו� לחבות מהטעמי� של איכות הסביבה בשל א) monitor(התאגיד הבנקאי ינהל מעקב נאות  •

  .כגו� נוכחותו של חומר רעיל בשטחי הנכס, הנכס המשמש לביטחו�

)iii(   דרישות להכרה בחייבי� פיננסיי�)eligible receivables(  

  הגדרת חייבי� כשירי�

אשר , על שנהחייבי� פיננסיי� כשירי� הנ� תביעות בעלות תקופת פירעו� מקורית שאינה עולה   .511

בכ� . ההחזר בגינ� מתבצע באמצעות תזרימי� מסחריי� או פיננסי� הקשורי� לנכסי הבסיס של הלווה

וה� סכומי� , נכללי� ה� חוב הנפרע מעצמו הנגזר ממכירת סחורות או שירותי� הקשורי� לעסקה מסחרית

או מגורמי� אחרי� שאי� מרשויות לאומיות או מקומיות , משוכרי�, מספקי�, כלליי� המגיעי� מקוני�

. שאינ� קשורי� למכירת סחורות או שירותי� הקשורי� לעסקה מסחרית, לה� קשרי עסקי� ע� הלווה

) sub-participation(להשתתפויות משניות , תיקי חייבי� כשירי� אינ� כוללי� את אלה הקשורי� לאיגוח

  .או לנגזרי אשראי

  דרישות תפעוליות

  ודאות משפטית

ולהבטיח כי המלווה הנו בעל , � המשפטי שבאמצעותו נית� הביטחו� חייב להיות אית�המנגנו  .512

  .זכויות ברורות על התקבולי� הנובעי� מהביטחו�

תאגיד בנקאי חייב לנקוט בכל הצעדי� הדרושי� כדי למלא אחר הדרישות המקומיות בנוגע   .513

צריכה להיות מסגרת שתאפשר . ד אצל הרש�כגו� על ידי רישו� זכויות השעבו, לאכיפת זכויותיו בשעבוד

  .למלווה פוטנציאלי להיות בעל זכות קדימה ראשונה ומושלמת בתביעה למימוש הביטחו�

אכיפה ויהיו ברי , טחונות יחייבו את כל הצדדי�יכל המסמכי� הנלווי� לעסקאות המגובות בב  .514

,  משפטית מספקת כדי לוודא זאתסקירההתאגיד הבנקאי יערו� . בכל תחומי השיפוט הרלוונטיי�, חוקית

כדי להבטיח את המש� יכולת , ככל שיידרש, ויבצע בדיקות נוספות, יעמיד מסקנה זו על בסיס משפטי אית�

  .האכיפה

לרבות נוהל ברור ואית� לגביית , הסדרי הביטחונות חייבי� להיות מתועדי� בצורה נאותה  .515

תאגיד הבנקאי יבטיחו שיקוימו כל התנאי� המשפטיי� נוהלי ה. במועד�, הכנסות שמניב הביטחו�

במקרה שייקלע הלווה למצוקה או ייכנס . הנדרשי� להכרזת הלקוח כמצוי בכשל ולמימוש הביטחו� במועד

צריכה להיות לבנק יכולת חוקית למכור או להמחות את תיקי החייבי� לצדדי� אחרי� , למצב של כשל

  .בלא הסכמת החייב

  ניהול סיכוני�

, בי� היתר, הלי� זה יכלול. לתאגיד בנקאי יהיה הלי� תק/ לקביעת סיכו� האשראי בתיקי חייבי�  .516

וניתוח סוגי הלקוחות שעמ� הוא , )השפעות מחזור העסקי�, דוגמאל(ניתוחי� של העסק והענ/ של הלווה 



  )12/08]  (1[  הוראת שעה :הפיקוח על הבנקי�

  מסגרת עבודה למדידה והלימות הו�

 

124'עמ

יבח� , ת הלווהכאשר התאגיד הבנקאי מסתמ� על הלווה לקביעת סיכוני האשראי של לקוחו. עושה עסקי�

  .התאגיד הבנקאי את מדיניות האשראי של הלווה על מנת לקבוע את תקפותה ואת אמינותה

, המרווח בי� סכו� החשיפה ובי� ער� תיקי החייבי� חייב לשק/ את כל הגורמי� ההולמי�  .517

) פוטנציאלי(וסיכו� הריכוזיות האפשרי , ריכוז במאגר תיקי חייבי� של לווה יחיד, עלות הגבייה; לרבות

  .בס� החשיפות של התאגיד הבנקאי

הניתנת ) מיידית או תלויה(הבנק חייב לקיי� תהלי� ניטור רצי/ בהתא� לחשיפה הספציפית   .518

בהתאמה וככל שיהיה , תהלי� זה עשוי לכלול. לייחוס לביטחו� בו נעשה שימוש לצור� הפחתת סיכו�

, ביקורות תכופות לבדיקת הביטחו�, כי בסיס ההלוואהמסמ, בקרה על מסמכי סחר, דוחות גיול, רלבנטי

זיכויי� שהועברו (ניתוחי� של דילול , בקרה על הליכי תשלו� חשבונות, בדיקות אישור סכומי החשבונות

במיוחד במקרה שבו מספר קט� , וניתוח כספי קבוע ה� של הלווה וה� של המנפיקי�, )מהלווה למנפיקי�

התאגיד הבנקאי יעקוב באופ� שוט/ אחר מידת הקפדתו על . י� כביטחו�של תיקי חייבי� גדולי� נלקח

, יבח� התאגיד הבנקאי את הציות להתניות ההלוואה, בנוס/ לכ�. העמידה במגבלות הריכוז הכלליות

  .על בסיס קבוע, למגבלות סביבתיות ולדרישות חוקיות אחרות

.  ללווהגבוה מדיולא יהיו בעלי מתא� , תיקי החייבי� אשר שועבדו על ידי לווה יהיו מגווני�  .519

או , במקרה שחלק מהמנפיקי� של תיקי החייבי� תלויי� בלווה לקיומ�כגו� , המתא� גבוהכאשר 

על התאגיד הבנקאי להביא בחשבו� את הסיכוני� , שהלווה והמנפיקי� משתייכי� לתעשייה משותפת

מפעילות של תיקי חייבי� . ונות בכללותוהמשתמעי� מכ� בבואו לקבוע את המרווחי� עבור מאגר הביטח

  .לא יוכרו כמפחיתי סיכו�) לרבות חברות בנות ועובדי� (הלווה מול צדדי� קשורי� או קרובי� ללווה

לתאגיד בנקאי יהיו .  במצבי מצוקההחייבי�לתאגיד בנקאי יהיה הלי� מתועד לגביית תשלומי   .520

ד הבנקאי נוהג בדר� כלל לפנות אל הלווה לצור� ג� א� התאגי, האמצעי� הנדרשי� לאכיפת הגבייה

  .גבייה

  דרישות להכרה בביטחונות אחרי�

. המפקח עשוי להתיר הכרה בהשפעה של ביטחונות פיזיי� אחרי� על הפחתת סיכו� האשראי  .521

  :עומדי� בשני התקני� הבאי�, סוגי ביטחונות שבשטח השיפוט שלו, א� בכלל, המפקח יקבע אלו

 .וקי� נזילי� שבה� נית� לממש את הביטחו� בזריזות וביעילות כלכליתקיומ� של שו •

המפקח ישא/ להבטיח כי . קיומ� של מחירי שוק מבוססי� היטב ונגישי� לציבור עבור הביטחו� •

 .הסכו� שיקבל התאגיד הבנקאי בעת מימוש הביטחו� לא יסטה במידה משמעותית ממחירי שוק אלה

  . כבביטחו� פיזי עשוי לכלול כלי ר

  . בשלב זה הוחלט לא לקבוע נכסי� ספציפיי� נוספי�

עליו לעמוד בכל , כדי שתאגיד בנקאי נתו� יוכל להכיר בסוגי� נוספי� של ביטחונות פיזיי�  .522

  .בכפו/ לשינויי� הבאי�, 510 �  ו509התקני� המפורטי� בסעיפי� 
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מורשה התאגיד , 94 שוליי� כמפורט בהערת, למעט במקרה של זכויות קדימה מותרות: זכות קדימה •

. הבנקאי להכיר א� ורק בביטחו� שלתאגיד בנקאי תהיה בו זכות שיעבוד ראשונה או זכות תביעה

 .מחויב כי התאגיד הבנקאי יהיה קוד� למלווי� אחרי� בהליכי מימוש הביטחו�, במקרה כזה

 ביצוע ותדירות בי אופ�ובנוס/ פירוט לג, הסכ� ההלוואה חייב לכלול תיאורי� מפורטי� של הביטחו� •

 .שערו� הנכס

והמדיניות והנהלי� ביחס לסכו� ההול� , סוגי הביטחונות הפיזיי� שיתקבלו על ידי התאגיד הבנקאי •

חייבי� להיות מתועדי� בבירור במדיניות ובנוהלי האשראי , של כל סוג ביטחו� יחסית לסכו� החשיפה

ביקורת ) review(או סקירת / ו)examination(וזמיני� לביקורת , הפנימיי� של התאגיד הבנקאי

 .החשבונות

מדיניות האשראי של התאגיד הבנקאי בנוגע למבנה העסקה חייבת להתייחס לדרישות החלות על  •

ליכולת לקבוע מחיר או שווי , ליכולת לממש את הביטחו� באופ� מיידי, הביטחו� ביחס לסכו� החשיפה

לרבות הערכה או אמידה (השיג הערכת שווי באופ� מיידי לתדירות שבה נית� ל, שוק באובייקטיביות

רגיש "בתהלי� השערו� התקופתי יוש� דגש מיוחד על ביטחו� . ולתנודתיות בשווי הביטחו�, )מקצועית

כדי להבטיח שההערכות הותאמו כיאות כלפי מטה בגי� שינוי ") fashion sensitive"" (לאופנה

 .או הרעה במצבו הפיזי של הביטחו�,  יציאה מכלל שימושכמו ג�, התיישנות, שנת הדג�, באופנה

מלאי רכב של סוכני , מוצרי� מוגמרי�, עבודה בתהלי�, כגו� חומרי גל�(במקרי� של העמדת מלאי  •

 .חייב תהלי� השערו� התקופתי לכלול בדיקה פיזית של הביטחו�, וציוד כביטחונות) רכב

  )leasing (בחכירהדרישות להכרה   .10

יטופלו , )524 סעי/ ורא( את התאגיד הבנקאי לסיכו� ער� שיורי ות החושפחכירותלמעט , ירותחכ  .523

חובה על התאגיד הבנקאי לעמוד בדרישות הס/ החלות . כחשיפות המובטחות על ידי אותו סוג של ביטחו�

עמוד נדרש התאגיד הבנקאי ל, בנוס/ על כ�).  או ביטחו� אחרCRE/RRE(על סוגי הביטחונות השוני� 

 :בתקני� הבאי�

ולמועד , לגילו, לשימוש שנעשה בו, ניהול סיכוני� אית� מצדו של המחכיר ביחס למיקו� הנכס •

 ;המתוכנ� של יציאתו מכלל שימוש

מסגרת משפטית איתנה הקובעת את בעלותו החוקית של המחכיר על הנכס ואת זכותו לממש את  •

 וכ�; זכויותיו כבעלי הנכס במועד המתאי�

י� שיעור הפחת של הנכס הפיזי ובי� שיעור הסילוקי� של תשלומי החכירה לא יהיה גדול עד ההפרש ב •

 . המיוחסת לנכסי� המוחכרי�) CRM(יתר של הפחתת סיכו� האשראי  כדי כ� שהוא יביא לידי הערכת

סיכו� ער� שיורי . לסיכו� ער� שיורי יטופלו בדר� הבאההבנקאי  את התאגיד ות החושפחכירות  .524

לאומד� הבנקאי להפסד פוטנציאלי הנובע מירידת השווי ההוג� של הציוד מתחת נו חשיפת התאגיד ה

  .בעת החכירההשיורי שחושב 

ת� לזר� תשלומי החכירה המהווני� משקלת סיכו� בהתא� לחוסנו הכלכלי של יהתאגיד הבנקאי י •

 .מתאי� מביניה�ה,  של המפקח או של התאגיד הבנקאיLGD �ובהתא� לאומד� ה, )PD(החוכר 
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 .100% תהיה בשיעור של הער� השיורימשקלת הסיכו� של  •

  חישוב דרישות הו� עבור חשיפות למניות  .11

)i(  גישה מבוססת שוק למודלי� פנימיי�  

עליו להראות , כדי שתאגיד בנקאי ייחשב כשיר להשתמש בגישה מבוססת שוק למודלי� פנימיי�  .525

בטר� יתחיל לייש� את הגישה ולאחר , יכותיות וכמותיות מסוימותלמפקח כי הוא עומד בדרישות ס/ א

תאגיד בנקאי שאינו מצליח להוכיח ציות מתמש� לדרישות הס/ חייב לפתח תכנית . מכ� באופ� שוט/

ולייש� את התכנית בהתא� , לקבל את אישור המפקח לתכנית, לחזרה מהירה למצב של ציות לדרישות

מצופה התאגיד הבנקאי לחשב את דרישות ההו� באמצעות , פת הביניי�בתקו. ללוחות הזמני� שתוכננו

  .הגישה הפשוטה לשקלול סיכוני�

השקעות הו� וגישות הניהול , מתודולוגיות המדידה, הוועדה מכירה בכ� שהבדלי� בי� השווקי�  .526

ותיה� בפועל מחייבי� את התאגידי� הבנקאיי� ואת המפקחי� להתאי� את הנהלי� התפעוליי� לנסיב

אי� בכוונתה של הוועדה להכתיב את הצורה או את הפרטי� התפעוליי� של מדיניות ניהול . המיוחדות

חלק , יחד ע� זאת. הסיכוני� ונוהלי המדידה של התאגידי� הבנקאיי� לאחזקות המניות בתיק הבנקאי

שמערכות ניהול כל מפקח יפתח נוהלי בדיקה מפורטי� על מנת להבטיח . מדרישות הס/ הינ� ספציפיות

הסיכוני� ובקרות ניהול הסיכוני� של התאגידי� הבנקאיי� תהיינה ראויות לשמש בסיס לגישת המודלי� 

  . הפנימיי�

) ii(  דרישות הו� וכימות הסיכו�  

להל� חלי� למטרת חישוב דרישות הו� מזעריות לפי גישת המודלי� הס/ הכמותיי� תקני   .527

  .הפנימיי�

הנגזר מההנחה שאירע זעזוע ,  להפסד הפוטנציאלי מתיק המניות של התאגידער� דרישת ההו� שוות  .א

זנבית של ההפרש בי� התשואות הרבעוניות �  בהתפלגות חד99%סמ� של � ער� לרווח בר מיידי שווה

  .טווח שחושב על בסיס תקופת מדג� ארוכת, ובי� שיעור הריבית חסרת הסיכו� המתאימה

סיני� בפני תנועות שוק שליליות הרלוונטיות לפרופיל הסיכו� ההפסדי� הנאמדי� צריכי� להיות ח  .ב

על הנתוני� המשמשי� לייצוג התפלגות התשואות . הטווח של האחזקות הספציפיות של התאגיד ארו�

לשק/ את תקופת המדג� הארוכה ביותר שקיימי� נתוני� לגביה אשר יהיו בעלי משמעות בייצוג 

התאגיד הבנקאי צרי� . הספציפיות של התאגיד הבנקאיפרופיל הסיכוני� של אחזקות המניות 

, בעלי אמינות סטטיסטית ויציבי�, להשתמש בנתוני� שבעזרת� נית� להפיק אומדני הפסד שמרניי�

המוסדות חייבי� להראות . שאינ� מבוססי� באופ� בלעדי על הערכות סובייקטיביות או על שיקול דעת

מספק אומד� שמרני להפסדי� הפוטנציאליי� על פני למפקח שהזעזוע שבו השתמשו בהערכותיה� 

ההנחה היא כי מודלי� שמתבססי� על . מחזור השוק או מחזור העסקי� הרלוונטי בטווח הארו�

הכולל במידה סבירה תקופה של ירידות , טווח נתוני� שאינ� משקפי� מגוו� מציאותי של ניסיו� ארו�

אלא א� ישנ� , יפיקו תוצאות אופטימיות, יד הבנקאיחדות בערכי שוק ההו� הרלוונטי לאחזקות התאג
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על , בהיעדר התאמות מובנות במודל. עדויות אמינות לכ� שהתאמות נאותות בוצעו בבניית המודל

התאגיד הבנקאי לשלב ניתוח אמפירי של נתוני� זמיני� ע� התאמות המבוססות על מגוו� של גורמי� 

כאשר תאגיד בנקאי בונה מודלי� . מציאותיות ושמרנותכדי לקבל תוצאות המשקפות מידה ראויה של 

הוא יכול , להערכת הפסדי� רבעוניי� פוטנציאליי�) VaR - Value at Risk" (ער� בסיכו�"של 

ער� רבעוניי�  או להמיר נתוני� של תקופת אופק קצר יותר לשווי, להשתמש בנתוני� רבעוניי�

נית� לייש� התאמות אלו באמצעות .  אמפיריותבאמצעות שיטה אנליטית מתאימה הנתמכת בעדויות

. התאמות ייושמו בצורה שמרנית ועקבית לאור� זמ�, ככלל. הלי� חשיבה וניתוח שפותחו ותועדו כראוי

עקב מגבלות , או במקרי� שבה�, כאשר לתאגיד הבנקאי נגישי� נתוני� מוגבלי� בלבד, יתרה מזאת

חייב התאגיד הבנקאי ,  יהיו בעלי איכות בלתי ודאיתאומדני� שיופקו משיטה יחידה כלשהי, טכניות

  .להוסי/ מרווחי ביטחו� המשקפי� את מידת השמרנות הראויה כדי להימנע מאופטימיות יתר

, )variance-covariance(שונות משותפת � כגו� שונות (VaRאי� הנחיה להשתמש בסוג מסוי� של מודל   .ג

ל שישמש את התאגיד הבנקאי חייב לשק/ בצורה המוד, אול�). הדמיה היסטורית או מונטה קרלו

לרבות סיכו� שוק כללי וחשיפת סיכו� , נאותה את כל הסיכוני� המהותיי� המגולמי� בתשואות הו�

מודלי� פנימיי� חייבי� להסביר כיאות שונות מחירי� . ספציפית של תיק המניות של המוסד

ולהיות חסיני� , הריכוזי� הפוטנציאליי�לשק/ ה� את הגודל וה� את השינויי� בהרכב , היסטורית

,  המיוצג בנתוני� המשמשי� לאמידה,הרכב חשיפות הסיכו�. מפני סביבות שוק שליליות) חסרי הטיה(

  .מניות של התאגיד הבנקאיל ות של חשיפלזה, או לפחות בר השוואה, חייב להיות דומה במידה רבה

כדי , כדוגמת ניתוח תרחישי� היסטוריי�, ולתאגידי� בנקאיי� יכולי� להשתמש ג� בטכניקות מיד  .ד

השימוש במודלי� כאלה . לקבוע את דרישות ההו� המזעריות כנגד אחזקות המניות בתיק הבנקאי

מותנה בכ� שהתאגיד הבנקאי יוכל להוכיח למפקח שהמתודולוגיה ותוצאותיה ניתני� לכימות 

  .לעיל) א(כמפורט בסעי/ קט� , במונחי� של אחוזי הפסד

די� בנקאיי� חייבי� להשתמש במודל פנימי שהול� את פרופיל הסיכו� ואת מורכבות תיק תאגי  .ה

תאגיד בעל אחזקות מהותיות בעלות ער� לא ליניארי באופיי� . ההשקעות במניות של התאגיד הבנקאי

חייב להשתמש במודל פנימי שתכנונו נועד לשק/ כראוי את הסיכוני� ) ע המירי�"כגו� נגזרי מניות וני(

  .הנלווי� למכשירי� אלו

מתאמי� של תיק המניות יכולי� להשתלב במדדי הסיכו� הפנימיי� של , בכפו/ לאישור המפקח  .ו

) שונות משותפת/ של שונותVaRכגו� שימוש במודל (השימוש במתאמי� מפורשי� . התאגיד הבנקאי

ות מהמתאמי� נאותות� של ההנחות המשתמע. חייב להיות מתועד במלואו ולהיתמ� בניתוח אמפירי

  . תוער� על ידי המפקח במסגרת סקירת תיעוד המודל וטכניקות האמידה

 צרי� להיות מתקבל על , ולגורמי סיכו�למדדי שווקי�, )proxies(פוזיציות בודדות לקירובי� מיפוי   .ז

התאגיד הבנקאי יתעד את הטכניקות ואת הליכי המיפוי . אינטואיטיבי ובעל תקפות מושגית, הדעת

. לאה ויראה בעזרת עדויות תיאורטיות ואמפיריות כי ה� הולמי� את האחזקות הספציפיותבצורה מ

כאשר מאחדי� חוות דעת מקצועית ע� טכניקות כמותיות לצור� הערכת תנודתיות התשואות של 

חייבת חוות הדעת להביא בחשבו� את המידע הרלוונטי והמהותי שלא נלקח בחשבו� , אחזקה כלשהי

  .ת האחרות שבה� השתמש התאגיד הבנקאיעל ידי הטכניקו

בהתא� לאופיי� של אחזקות , מותר להשתמש במודל שמתבסס על גור� יחיד או על גורמי� רבי�  .ח

התאגיד הבנקאי מצופה להבטיח כי הגורמי� יהיו מספיקי� כדי לשק/ את . התאגיד הבנקאי
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יני שוק ההו� המתאי� גורמי הסיכו� צריכי� להקביל למאפי. הסיכוני� הטבועי� בתיק המניות

שבו התאגיד ) מאפייני� תפעוליי�, מגזרי� בתעשייה�שווי שוק במגזרי� ותתי, פרטי, ציבורי, דוגמאל(

, לתאגידי� בנקאיי� יהיה אמנ� שיקול דעת בבחירת הגורמי�. הבנקאי מחזיק פוזיציות משמעותיות

ובכלל זה להוכיח את , � אלהא� עליה� להוכיח באמצעות ניתוחי� אמפיריי� את התאמת� של גורמי

  .יכולת� לכסות סיכוני� כלליי� וספציפיי� ג� יחד

מידע ושיטות רלוונטיי� , אומדני� של תנודתיות התשואות של השקעות במניות חייבי� לשלב נתוני�  .ט

תאגיד בנקאי יכול להשתמש בנתוני� פנימיי� שעברו סקירה עצמאית או . ומהותיי� הנגישי� לבנק

מספר חשיפות הסיכו� במדג� ותקופת ). בנקאיי��לרבות מאגרי מידע בי�(רות חיצוניי� בנתוני� ממקו

הנתוני� ששימשה לכימות חייבי� להיות מספיקי� כדי לספק לבנק את הביטחו� בדיוק� וביציבות� 

תאגידי� בנקאיי� ינקטו בצעדי� ההולמי� כדי להגביל את הפוטנציאל של הטיה במדג� . של אומדניו

  .בהערכת תנודתיות התשואות) survivorship bias(שרידות והטיית 

הציפייה היא שהבנק יבח� את . תאגיד בנקאי נדרש להכי� תכנית קפדנית ומקיפה של מבחני קיצו�  .י

לתרחישי� היפותטיי� או היסטוריי� , כולל חישובי תנודתיות, המודל הפנימי ואת הליכי האמידה

בהתחשב בפוזיציות המוחזקות על ידי התאגיד הבנקאי , המשקפי� הפסדי� במקרה הגרוע ביותר

צריכי� מבחני הקיצו� לספק מידע על השפעת� של , לכל הפחות. במניות ציבוריות ופרטיות ג� יחד

  .הסמ� שמניחה גישת המודלי� הפנימיי��מעבר לרמת רווח בר, )tail events(אירועי קיצו� 

 )iii(  ובקרות לניהול סיכוני� �  הלי

לותו הכוללת של התאגיד הבנקאי לניהול סיכוני� לצורכי ניהול השקעות בתיק הבנקאי פעי  .528

ביחס לפיתוחו ויישומו של מודל פנימי . צריכה לעלות בקנה אחד ע� הנחיות הוועדה והנחיות המפקח

� נהלי� ובקרות מבוססי� כדי להבטיח את הגינותו של המודל ושל תהלי, יהיו לבנק מדיניות, לצורכי ההו�

  :נהלי� ובקרות אלו צריכי� לכלול את המרכיבי� הבאי�, מדיניות. יישומו לחישוב דרישות ההו�

אינטגרציה מלאה של המודל הפנימי במערכות המידע הניהוליות הכלליות של המוסד ובניהול   .א

המודלי� הפנימיי� צריכי� להיטמע במלוא� בתשתית ניהול הסיכוני� של . ההשקעות בתיק הבנקאי

מדידה והערכה ) ii(; קביעת מחסומי השקעה והערכת השקעות חלופיות) i: (לרבות השימוש ב, המוסד

הקצאת הו� כלכלי כנגד ) iii(וכ� ; )לרבות ביצועי� מותאמי� לסיכוני�(של ביצועי תיק המניות 

המוסד הבנקאי צרי� . השנינדב� האחזקות מניות והערכת הלימות ההו� הכוללת לפי הנדרש במסגרת 

כי תוצאות המודל , פרוטוקולי� של ועדת ההשקעות, דוגמאל, יות מסוגל להראות באמצעותלה

  .ממלאות תפקיד מרכזי בתהלי� ניהול ההשקעות

כדי להבטיח סקירה תקופתית ועצמאית של כל , נהלי� ופונקציות בקרה מבוססות, מערכות ניהול  .ב

 בדיקת תשומות המודל וסקירת ,לרבות אישור שינויי� במודל, מרכיבי התהלי� במודל הפנימי

התאגיד הבנקאי יקדיש תשומת לב מיוחדת . כגו� אימות ישיר של תחשיבי הסיכוני�, תוצאותיו

סקירות אלו יעריכו את . והמיפוי ולרכיבי� קריטיי� נוספי� של המודל) proxy(לטכניקות הקירוב 

לוי והגבלה של טעויות השלמות והנאותות של תשומות המודל ותוצאותיו ויתמקדו בגי, הדיוק

בדיקות אלו יכולות . וכ� בזיהוי חולשות בלתי מוכרות שלו, הקשורות בחולשות מוכרות של המודל
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עצמאית בקרת סיכוני� על ידי יחידת , להתבצע כחלק מתכניות עבודה של ביקורת פנימית או חיצונית

  .או על ידי צד שלישי חיצוני

לות השקעה ואחר החשיפות לסיכוני� הנובעי� מההשקעות מערכות ונהלי� הולמי� למעקב אחר מגב  .ג

  .במניות

היחידות האחראיות לתכנו� המודל וליישומו חייבות להיות בלתי תלויות מבחינה פונקציונלית   .ד

  .ביחידות האחראיות לניהול השקעות בודדות

קצה די ההנהלה ת. הגורמי� האחראי� לכל היבט של תהליכי המודל חייבי� להיות מוסמכי� כיאות  .ה

   .משאבי� מיומני� וכשירי� לפונקציה העוסקת במודל

)iv(  ותיעוד �תיקו  

מוסדות המשתמשי� במודלי� פנימיי� למטרות הו� פיקוחי מצופי� לנהל מערכת יציבה לתיקו/   .529

עליה� לתעד בצורה מלאה את כל המרכיבי� , כמו כ�. הדיוק והעקביות של המודל ושל תשומותיו

תהלי� המידול והמערכות המשמשות לתיקו/ . דלי� הפנימיי� ואת תהלי� המידולהמהותיי� של המו

, תוצאות התיקו/ והממצאי� של בדיקות פנימיות וחיצוניות, לרבות כל התיעוד הנלווה, מודלי� פנימיי�

  .כפופי� לביקורת וסקירה של המפקח

  תיקו�

קביות של המודלי� הפנימיי� ושל בתאגיד בנקאי צרי� שתהיה מערכת יציבה לתיקו/ הדיוק והע  .530

על התאגיד הבנקאי להראות למפקח כי הלי� התיקו/ הפנימי של התאגיד הבנקאי מאפשר . תהליכי המודל

  . לו להערי� באופ� עקבי ובעל משמעות את ביצועיו של המודל הפנימי ושל הליכי המודל

 יחושבו בעזרת נתוני� על רווח אשר(תאגיד בנקאי ישווה בקביעות את ביצועי התשואות בפועל   .531

ויוכל להראות כי התשואות בפועל הנ� בטווח , ע� אומדני המודל) והפסד ממומשי� ובלתי ממומשי�

בהשוואות אלו ישתמש התאגיד הבנקאי בנתוני� . המצופה לתיק ההשקעות ולאחזקות הנפרדות

שתמש התאגיד הבנקאי השיטות והנתוני� שבה� ה. היסטוריי� המכסי� תקופה ארוכה ככל האפשר

התאגיד הבנקאי ידאג לעדכ� את הניתוחי� ואת . לצור� השוואות אלו חייבי� להיות מתועדי� כראוי

  .התיעוד לכל הפחות אחת לשנה

ישתמש התאגיד הבנקאי בכלי� כמותיי� אחרי� לתיקו/ ובהשוואות ע� , בנוס/ לאמור לעיל  .532

יעשות על בסיס מדג� נתוני� תוא� את תיק ההשקעות של הניתוחי� צריכי� לה. מקורות מידע חיצוניי�

הערכות התאגיד הבנקאי לביצועי המודל . מעודכ� תקופתית ומכסה תקופה רלוונטית, התאגיד הבנקאי

, אשר מכסה מגוו� של תנאי� כלכליי�, טווח שלו חייבות להתבסס על מדג� נתוני� היסטוריי� ארו�

  .י� של� אחד לכל הפחותמתייחס למחזור עסק, ובאופ� אידיאלי

שינויי� . תאגיד בנקאי חייב להראות כי שיטות התיקו/ הכמותיות והנתוני� עקביי� לאור� זמ�  .533

יהיו ברורי� ומתועדי� ) ה� לגבי מקורות הנתוני� וה� לגבי תקופת המדג�(בשיטות האמידה ובנתוני� 

  .ביסודיות
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אור� זמ� מספקי� את הבסיס לשכלול מאחר שהערכת הביצועי� בפועל מול התחזיות ל  .534

התאגיד הבנקאי מצופה לקבוע תקני� , והתאמה של המודלי� הפנימיי� של התאגיד הבנקאי באופ� שוט/

תקני� אלה חשובי� במיוחד במצבי� שבה� הסטיות של . פנימיי� מנוסחי� היטב לסקירת המודל שלו

תקני� אלו . בנוגע לתקפות המודל הפנימיהתוצאות בפועל מהציפיות ה� מהותיות וכאשר מתעורר ספק 

צריכי� להביא בחשבו� מחזוריות כלכלית וכל גור� אחר המשפיע באופ� שיטתי על שונות בתשואות 

כל ההתאמות שיתבצעו במודל הפנימי בתגובה לבדיקות המודל חייבות להיות מתועדות היטב . המניות

  . ועקביות ע� תקני התאגיד הבנקאי לסקירת המודל

מוסדות , על בסיס שוט/) backtesting(כדי לאפשר תיקו/ של המודל באמצעות בחינה בדיעבד   .535

המיישמי� את גישת המודלי� הפנימיי� חייבי� לבנות ולתחזק מסדי נתוני� לגבי הביצועי� הרבעוניי� 

וסדות יבצעו המ. כמו ג� מסדי נתוני� של אומדני� שנגזרו ממודלי� פנימיי�, של השקעותיו במניות בפועל

. בחינה בדיעבד ג� לאומדני התנודתיות ששימשו במודלי� הפנימיי� ולנאותות הקירובי� ששימשו במודל

במיוחד , המפקח עשוי לבקש מהתאגידי� הבנקאיי� להתאי� את תחזיותיה� הרבעוניות לאופק זמ� שונה

  .נות בדיעבד על בסיס זהלאחס� את נתוני הביצועי� עבור אופק זמ� זה ולבצע בחי, לאופק קצר יותר

  תיעוד

כי למודל יש כושר חיזוי טוב וכי לא יחול , על התאגיד הבנקאי מוטלת החובה לשכנע את המפקח  .536

יתעד התאגיד הבנקאי באופ� מלא , בהתא� לכ�.  בעקבות השימוש בה�הפיקוחיעיוות בדרישות ההו� 

תאגיד בנקאי חייב לתעד . � בניית המודלוהול� את כל המרכיבי� המהותיי� של מודל פנימי ואת תהלי

התיעוד יוכיח את ציות התאגיד הבנקאי לתקני� . בכתב את מבנה המודל הפנימי ואת פרטי תפעולו

ליי� וצרי� להתייחס לנושאי� כגו� יישו� המודל לפלחי� שוני� בתיק אכמותיי� ואיכותיי� מינימ

אישור המודל ותהליכי סקירת , הליכי המודלאחריות הגורמי� המעורבי� בת, שיטות אמידה, ההשקעות

  :על התיעוד להתייחס לנקודות הבאות, בפרט. המודל

תאגיד בנקאי יתעד את הנימוקי� לבחירתו במתודולוגיה הספציפית למודל הפנימי ויספק ניתוחי�   .א

המראי� כי המודל והליכי השימוש במודל יובילו בסבירות גבוהה לאומדני� אשר מזהי� בצורה 

המודלי� הפנימיי� . ותית את הסיכוני� הנגזרי� מאחזקות המניות של התאגיד הבנקאימשמע

והנהלי� המתייחסי� אליה� יעברו סקירה תקופתית על מנת לקבוע א� ה� עדיי� מתאימי� באופ� 

על התאגיד הבנקאי לתעד היסטוריה של , בנוס/. מלא לתיק ההשקעות הנוכחי ולתנאי� החיצוניי�

 במודל לאור� זמ� ושינויי� שהוכנסו במודל במועד מאוחר מסקירת הפיקוח שינויי� חשובי�

חייב התאגיד , א� נערכו שינויי� במסגרת נוהלי הסקירה הפנימיי� של התאגיד הבנקאי. האחרונה

  . הבנקאי לתעד שינויי� אלה ולהראות התאמה עקבית ביניה� ובי� נהליו הפנימיי� לסקירת המודל

  :על התאגיד הבנקאי, דלי� פנימיי�במסגרת התיעוד של מו  .ב

של , או הבסיס המתמטי והאמפירי של הפרמטרי�/ההנחות ו, לספק תיאור מפורט של התיאוריה •

 ; הנתוני� ששימשו לפיתוח המודל) או מקורות(המשתני� ושל מקור 

למדג� � ומחו-) out-of-time(לזמ� � לרבות מבחני ביצועי� מחו-(להציג תהלי� סטטיסטי קפדני  •

)out-of-sample ((וכ�; לתיקו/ הבחירה במשתני� המסבירי� 

 .לציי� באלו נסיבות יישו� המודל אינו אפקטיבי •
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התאגיד הבנקאי חייב לערו� ולתעד ניתוח קפדני המראה כי , כאשר משתמשי� בקירובי� ובמיפויי�  .ג

 שאליה� כל הקירובי� והמיפויי� מייצגי� במידה מספקת את הסיכוני� הנגזרי� מאחזקות המניות

את הגורמי� הרלוונטיי� , דוגמאל, התיעוד צרי� להראות. מתייחסי� הקירובי� והמיפויי� הללו

ענ/ � ענ/ ותת, התאגידותק , מיקו� גיאוגרפי, מאפייני� מאזניי�, כגו� קווי עסקי�(והמהותיי� 

, �בסיכו� הדברי. ששימשו למיפוי השקעות בודדות לקירובי�) מאפייני� תפעוליי�, התעשייה

  :התאגיד הבנקאי יראה שהקירובי� והמיפויי�

 ;הנ� ברי השוואה לבסיס האחזקה או לתיק ההשקעות •

חושבו באמצעות נתוני תנאי� כלכליי� או תנאי שוק היסטוריי� שהנ� רלוונטיי� ומהותיי�  •

 וכ�; נעשתה התאמה הולמת, ובמקרי� שאי� הדבר כ�, לבסיסי האחזקות

 .� הפוטנציאלי הנגזר מבסיס האחזקההנ� אומדני� יציבי� של הסיכו •

  דרישות גילוי  .12

עליו לעמוד בדרישות הגילוי , IRBעל מנת שתאגיד בנקאי ייחשב כשיר לייש� את גישת   .537

אי עמידה בדרישות אלו תגרו� לשלילת . �IRBאלו ה� דרישות הס/ לשימוש ב. השלישיהמפורטות בנדב� 

  . הרלוונטיתIRBשת כשירותו של התאגיד הבנקאי לייש� את גי
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IV .   סיכו� אשראי	מסגרת עבודה לאיגוח  )Securitization Framework(  

  והגדרות של העסקאות הנכללות במסגרת העבודה לאיגוחתחולה. א

תאגידי� בנקאיי� חייבי� לייש� את מסגרת העבודה לאיגוח לצור� קביעת דרישות הו� פיקוחי   . 538

או ממבני� דומי� הכוללי� מאפייני� המשותפי� לשני סוגי , סורתי וסינטטילחשיפות הנובעות מאיגוח מ

הטיפול ההוני בחשיפת איגוח , מכיוו� שנית� לבנות עסקת איגוח במגוו� דרכי� שונות. האיגוח האמורי�

, באופ� דומה. חייב להיקבע על בסיס המהות הכלכלית של החשיפה ולא על בסיס צורתה המשפטית

יש , על המהות הכלכלית של עסקה כדי לקבוע הא� לצור� קביעת ההו� הפיקוחימפקחי� יסתכלו 

מומל- שתאגידי� בנקאיי� יתייעצו ע� המפקח על הבנקי� בכל מקרה . להכפיפה למסגרת העבודה לאיגוח

  . וודאות לגבי השאלה הא� עסקה מסוימת צריכה להיחשב עסקת איגוח� של אי

זרי� המזומני� הנובע ממאגר של חשיפות בסיס משמש לשירות  הוא מבנה שבו תאיגוח מסורתי  . 539

) stratified risk positions or tranches(של לפחות שתי שכבות שונות של פוזיציות או רבדי סיכו�  

התשלומי� למשקיעי� תלויי� באיכות הביצוע של חשיפות . המשקפות דרגות שונות של סיכו� אשראי

  . שלומי� הנובעי� מהתחייבות של הישות שיצרה את החשיפות הללובניגוד לת, הבסיס הספציפיות

נדחה רגילי� בכ� שרובדי /נבדלי� ממכשירי חוב בכיר, המרובדי� המאפייני� איגוח/המבני� השכבתיי�

יכולי� לספוג הפסדי� מבלי להפריע לתשלומי� חוזיי� לרבדי� בכירי� ) junior tranches(איגוח נחותי� 

(senior tranches)בעוד שנידחות , זאת.  יותר)subordination (היא עניי� של  , נדחה/במבנה של חוב בכיר

  . עדיפות בזכות לתקבולי�  בעת פירוק או פשיטת רגל

 הוא מבנה הכולל לפחות שתי שכבות שונות של פוזיציות או רבדי סיכו� המשקפות איגוח סינטטי  . 540

, לצד שלישי  אשראי של מאגר של חשיפות בסיס מועברכאשר סיכו�, דרגות שונות של סיכו� אשראי

או , )credit linked notesכגו� (באמצעות שימוש בערבויות או בנגזרי אשראי ממומני� , במלואו או בחלקו

. המשמשי� לגידור סיכו� האשראי של המאגר, )credit default swapsכגו� (בנגזרי אשראי לא ממומני� 

. ציאלי שאליו חשופי� המשקיעי� תלוי באיכות הביצוע של מאגר הבסיסהסיכו� הפוטנ, בהתא� לכ�

  .באיגוח סינטטי החשיפות הכלולות במאגר הבסיס אינ� נמחקות ממאז� התאגיד הבנקאי היז�

 securitization(" חשיפות איגוח"חשיפות תאגיד בנקאי לעסקאות איגוח יכונו מעתה   . 541

exposures.( ע מגובי נכסי� "ני: עסקאות כגו�, בי� היתר, כלולחשיפות איגוח יכולות ל)asset-backed 

securities( ,משכנתאות �ע מגובי"ני)mortgage-backed securities( , חיזוק אשראי)credit 

enhancement( , מכשירי נזילות)liquidity facilities( ,נגזרי אשראי, עסקאות החל/ בריביות ובמטבעות ,

כגו� , )reserve accounts(חשבונות רזרבה . 199כמתואר בסעי/ ) tranched cover(� וכיסוי לרובדי סיכו

, י התאגיד הבנקאי היז�"הרשומי� כנכס ע, )cash collateral accounts(חשבונות של בטחונות במזומ� 

  .חייבי� ג� ה� להיות מטופלי� כחשיפות איגוח
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, הלוואות: את הפריטי� הבאי�, � היתרבי, מכשירי הבסיס במאגר שאוגח יכולי� לכלול  . 542

, אגרות חוב של תאגידי�, ניירות ער� מגובי נכסי� ומגובי משכנתאות, )commitments(התחייבויות 

מאגר הבסיס יכול לכלול חשיפה אחת או ). private equity investments( והשקעות הוניות פרטיות, מניות

  . יותר

  הגדרות ומינוחי� כלליי�  .ב

  ) originating bank(גיד בנקאי יז� תא  .1

א� הוא עומד , תאגיד בנקאי ייחשב כיז� בעסקת איגוח מסוימת, למטרות הו� מבוסס סיכו�  . 543

  : באחד מהתנאי� הבאי�

  או; התאגיד הבנקאי יוז� באופ� ישיר או עקי/ חשיפות בסיס שנכללות באיגוח  .א

של נייר מסחרי מגובה נכס ) conduit(העברה של אמצעי ) sponsor(התאגיד הבנקאי משמש כמממ�   .ב

)ABCP - Asset-Backed Commercial Paper( , או של תוכנית דומה שרוכשת חשיפות מישויות שה�

, א� הוא, כיז�, ולפיכ�, בהקשר של תוכניות כאלה תאגיד בנקאי בדר� כלל יחשב כמממ�. צד שלישי

או חיזוקי /יירות ער� בשוק או מספק נזילות ומציב נ, מנהל או מייע- לתוכנית, בפועל או במהות

  .  אשראי

  )Programme Asset-Backed Commercial-Paper (" תכנית של נייר מסחרי מגובה נכס   .2

מנפיקה בעיקר נייר מסחרי בעל תקופת פירעו� ) ABCP(תכנית של נייר מסחרי מגובה נכס   . 544

המוחזקי� על ידי ישות למטרה ,  או בחשיפות אחרות,אשר מגובה בנכסי�, מקורית של שנה אחת או פחות

  ).  bankruptcy remote special purpose entity(המנותקת מהמעביר במקרה של פשיטת רגל , מיוחדת

 ) clean-up call(אופציית רכש ֵמָנָקה   .3

יגוח אופציית רכש מנקה היא אופציה המאפשרת לתאגיד הבנקאי היז� לרכוש בחזרה חשיפות א   .545

במקרה של איגוח . לפני שכל חשיפות הבסיס או חשיפות האיגוח נפרעו) נכסי�� ניירות ער� מגובי, כגו�(

כאשר יתרת המאגר , זאת, הדבר מבוצע בדר� כלל על ידי רכישה חוזרת של יתרת חשיפות האיגוח, מסורתי

אופציית , סקה סינטטיתבמקרה של ע. או יתרת ניירות ער� שהונפקו ירדה מתחת לרמה ספציפית שנקבעה

  . הרכש המנקה יכולה להופיע בצורה של סעי/ המבטל את הגנת האשראי

  )credit enhancement(חיזוק אשראי   .4

, חיזוק אשראי הוא הסדר חוזי שבו תאגיד בנקאי מחזיק או מקבל על עצמו חשיפת איגוח  . 546

  . רבי� בעסקהמספק רמה מסוימת של הגנה נוספת לצדדי� אחרי� המעו, ובמהות
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 ) credit enhancing interest-only strip(רצועת חיזוק אשראי לריבית בלבד   .5

מייצג הערכה של תזרימי ) 1( היא נכס מאזני אשר )I/O(רצועת חיזוק אשראי לריבית בלבד    .547

  ).subordinated(הוא נדחה ) 2 (� עתידיות ו) margin income(מזומני� בקשר להכנסות מרווח 

  ) early amortisation(פירעו� מוקד�   .6 

לפני ) paid out(שהפעלת� מאפשרת למשקיעי� להיפרע , סעיפי פירעו� מוקד� הינ� תנאי�   .548

סעי/ פירעו� מוקד� יכול , למטרות הו� מבוסס סיכו�. המועד המקורי שנקבע בניירות הער� שהונפקו

  ). non-controlled(או לא נשלט ) controlled(להיחשב נשלט 

  :  סעי/ פירעו� מוקד� נשלט חייב לקיי� את כל התנאי� הבאי�

נזילות הולמת כדי להבטיח שבידיו רמה מספקת של הו� /לתאגיד הבנקאי חייבת להיות תכנית הו�  . א

  . ונזילות זמיני� למקרה  של פירעו� מוקד�

קיימת אותה חלוקה יחסית , )amortisation period(לרבות תקופת הפירעו� , לכל אור� תקופת העסקה  . ב

)pro rata (הפסדי� והשבות , הוצאות, קר�, של ריבית)recoveries( , המבוססת על חלק� היחסי של

נכו� לתחילתו של כל ) receivables outstanding(התאגיד הבנקאי והמשקיעי� ביתרות החייבי� 

  . חודש

 90% מספקת להחזר או הכרה בכשל של לפחות התאגיד הבנקאי חייב לקבוע תקופת פירעו� אשר תהיה  .ג

   וכ�  , מיתרת החוב שלא נפרעה בתחילת תקופת הפירעו� המוקד�

קצב החזר התשלומי� לא יהיה מהיר יותר מקצב ההחזר שמותר בפירעו� בקו ישר על פני התקופה   .ד

  . לעיל' שנקבעה בקריטריו�  ג

יטופל כסעי/ , עבור סעי/ פירעו� מוקד� נשלטסעי/ פירעו� מוקד� שאינו מקיי� את התנאי�    .549

  . פירעו� מוקד� לא נשלט

  )excess spread( מרווח עוד�    .7

אשר מתקבלות , כגביות ברוטו של הכנסות מימו� והכנסות אחרות, בדר� כלל, מרווח עוד/ מוגדר  . 550

ריבית שמשולמת בניכוי , )552 ראה הגדרה בסעי/ �  SPE(י הנאמנות או הישות למטרה מיוחדת "ע

והוצאות אחרות ) charges-off(מחיקות של חובות רעי� , עמלות שירות, )certificate interest(למשקיעי� 

  . SPE  �או ל) senior trust(לנאמ� בכיר 

  )implicit support(תמיכה סמויה   .8

החוזית שלו מעבר למחויבות , תמיכה סמויה נוצרת כאשר תאגיד בנקאי מספק תמיכה לאיגוח  . 551

  . שנקבעה מראש
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  )special purpose entity-SPE(ישות למטרה מיוחדת   .9

552 .  SPEפעולותיה מוגבלות , או ישות אחרת אשר הוקמה למטרה ספציפית, נאמנות,  היא חברה

 מסיכו� האשראי �SPEוהמבנה שלה נועד לבודד את ה, �SPEלאלה הנדרשות לצור� הגשמת המטרה של ה

אשר ) financial vehicles( משמשות בדר� כלל ככלי� פיננסיי� SPEs. ל מוכר החשיפותשל היז� או ש

י "בתמורה למזומ� או לנכסי� אחרי� הממומני� ע, באמצעות� חשיפות נמכרות לנאמנות או לישות דומה

  .י הנאמנות"חוב שהונפק ע

  דרישות תפעוליות להכרה בהעברת סיכו�   .ג

ורטות להל� ישימות לאיגוח בגישה הסטנדרטית וג� לאיגוח בגישות הדרישות התפעוליות המפ  . 553

IRBשל מסגרת עבודת האיגוח .  

  דרישות תפעוליות לאיגוחי�  מסורתיי�    .1

רק , תאגיד בנקאי יז� יכול שלא לכלול חשיפות שאוגחו בחישוב הנכסי� המשוקללי� בסיכו�  . 554

 בנקאיי� אשר מקיימי� תנאי� אלה עדיי� חייבי� תאגידי�. א� כל התנאי� המפורטי� להל� מתקיימי�

  ). retained(להחזיק הו� פיקוחי כנגד כל חשיפות האיגוח שה� שומרי� 

  . הקשור לחשיפות שאוגחו הועבר לצדדי� שלישיי�) significant(סיכו� אשראי משמעותי   .א

הנכסי� .  שהועברואינו משמר שליטה אפקטיבית או שליטה עקיפה בחשיפות) transferor(המעביר   .ב

משנה � לדוגמה באמצעות מכירה של נכסי� או באמצעות השתתפות(בודדו משפטית מהמעביר 

)subparticipation(( ,כ� שהחשיפות נמצאות מעבר להישג ידו של המעביר ונושיו ג� במקרה של פירוק ,

 . מוסמ� טי י חוות דעת של יוע- משפ"חובה שתנאי� אלו יתמכו ע. פשיטת רגל או כינוס נכסי�

  : המעביר נחשב כמי שמשמר שליטה אפקטיבית בחשיפות סיכו� האשראי שהועברו א� הוא  

  או ;  את החשיפות שהועברו כדי לממש את ההטבות מה�) transferee(מסוגל לרכוש חזרה מהנעבר     )1  

  . מחויב לשמור אצלו את הסיכו� של החשיפות שהועברו    )2  

לחשיפות לא תיצור בהכרח שליטה עקיפה ) servicing rights( השירות שמירת המעביר על זכויות  

  . בחשיפות

למשקיעי� הרוכשי� את ניירות הער� יש , לפיכ�. ניירות הער� שהונפקו אינ� התחייבויות של המעביר  .ג

  .  א� ורק כלפי המאגר של חשיפות הבסיס) claims have(זכויות 

 יש זכות SPE �ולמשקיעי� בניירות הער� שהנפיקה ה, )SPE(הנעבר הוא ישות למטרה מיוחדת   .ד

  .  לשעבד� או להחליפ� ללא הגבלה

  . 557חייבות לקיי� את התנאי� שנקבעו בסעי/ ) clean-up calls(אופציות רכש מנקות   .ה
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  :האיגוח אינו כולל סעיפי� אשר  .ו

כ� שהממוצע , הבסיסדורשי� מהתאגיד הבנקאי היז� לשנות באופ� סיסטמטי את חשיפות     )1

במחיר , י מכירת נכסי�"למעט א� הדבר מושג ע, המשוקלל של איכות האשראי של המאגר תשופר

  ). unaffiliated(לצדדי� שלישיי� בלתי תלויי� ולא קשורי� , שוק

הגדלות של פוזיציית ההפסד הראשו� שמוחזק על ידי התאגיד , לאחר שהעסקה החלה, מאפשרי�    )2

 או ; ו של חיזוק האשראי המסופק על ידוהבנקאי היז� א

כגו� משקיעי� וצדדי� , מגדילי� את התשואה המשולמת לצדדי� שאינ� התאגיד הבנקאי היז�    )3

  .במקרה של הרעה באיכות האשראי של מאגר הבסיס, שלישיי� המספקי� חיזוקי אשראי

  דרישות תפעוליות לאיגוחי� סינטטיי�   .2

ערבויות ונגזרי , ביטחונות, כלומר (CRMהשימוש בטכניקות , ינטטיותעבור עסקאות איגוח ס  . 555

רק א� , יכול שיוכר למטרות הו� מבוסס סיכו�) underlying exposure(לגידור חשיפת הבסיס ) אשראי

  : מתקיימי� התנאי� המפורטי� להל�

 210 �  109ו בסעיפי� חייבי� לעמוד בדרישות שנקבע) Credit Risk Mitigants(מפחיתי סיכו� האשראי   .א

  . של מסגרת עבודה זו

נית� להכיר ג� בביטחו� כשיר .  יוכרו כביטחונות כשירי��146  ו145רק ביטחונות שפורטו בסעיפי�   .ב

  .  SPEsי "ששועבד ע

 כערבי� כשירי� במסגרת SPEs �תאגידי� בנקאיי� לא יכירו ב. 195ערבי� כשירי� מוגדרי� בסעי/   .ג

 . חהעבודה בנושא איגו

מסיכו� האשראי של חשיפת הבסיס ) significant(תאגידי� בנקאיי� חייבי� להעביר חלק משמעותי   .ד

  . לצדדי� שלישיי�

התניות או תנאי� אשר מגבילי� את היק/  המכשירי� המשמשי� להעברת סיכוני אשראי לא יכללו  .ה

  :כגו� אלו המוצגי� להל�, סיכו� האשראי שהועבר

ספי , לדוגמה(ופ� מהותי את הגנת האשראי או את העברת סיכו� האשראי סעיפי� שמגבילי� בא •

הגנת אשראי נחשבת כלא נכנסת לפעולה ג� א� , שמתחת�, משמעותיי�) triggers(מהותיות 

כאלה המאפשרי� את סיו� ההגנה עקב הרעה באיכות האשראי של , או, התרחש אירוע אשראי

 ; )חשיפות הבסיס

 הבנקאי היז� לשנות את חשיפות הבסיס כדי לשפר את איכות סעיפי� הדורשי� מהתאגיד •

  ;האשראי הממוצעת המשוקללת של המאגר

 ;סעיפי� המייקרי� את עלות הגנת האשראי של תאגיד בנקאי בתגובה להרעה באיכות המאגר •

כגו� משקיעי� , סעיפי� המגדילי� את התשואה המשולמת לצדדי� שאינ� התאגיד הבנקאי היז� •

בתגובה להרעה באיכות האשראי של מאגר , יי� המספקי� חיזוקי אשראיוצדדי� שליש

  וג� ; )reference(ההתייחסות 
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י "הגדלות של פוזיציית ההפסד הראשו� המוחזקת ע, לאחר שהעסקה החלה, סעיפי� המאפשרי� •

  .   התאגיד הבנקאי היז� או הגדלות של חיזוק אשראי אשר סופק על ידו

וע- משפטי מוסמ� המאשרת את יכולת האכיפה של החוזי� בכל שטחי חובה לקבל חוות דעת מי  .ו

  . השיפוט הרלבנטיי�

  . 557חייבות לקיי� את התנאי� שנקבעו בסעי/ ) clean-up calls(אופציות רכש מנקות   .ז

 לגידור חשיפת הבסיס CRMההשפעה של יישו� שיטות , במקרה של עסקאות איגוח סינטטיות  . 556

  . 210 עד �109 מטופלת לפי סעיפי

 דרישת ההו� תיקבע בהתא� לסעיפי�, )maturity mismatch(במקרה של אי התאמה בתקופות לפירעו� 

מועד הפירעו� הרחוק ביותר ייחשב , כאשר לחשיפות שבמאגר הבסיס מועדי פירעו� שוני�. 205 עד 202

, פירעו� יכולות להיווצראי התאמות בתקופות ל, בהתייחס לאיגוח סינטטי. כמועד הפירעו� של המאגר

כאשר תאגיד בנקאי משתמש בנגזרי אשראי כדי להעביר חלק או את כל סיכו� האשראי של מאגר , למשל

המשמעות היא שמועד . העסקה תסתיי�, כאשר נגזרי האשראי פוקעי�. נכסי� ספציפי לצדדי� שלישיי�

  . נה מזה של חשיפות הבסיסהפירעו� האפקטיבי של רובדי עסקת האיגוח הסינטטי עשוי להיות שו

: תאגידי� בנקאיי� שיוזמי� איגוח סינטטי חייבי� לטפל באי התאמה בתקופות לפירעו�  באופ� הבא

חייב להפחית מההו� את כל הפוזיציות שנשמרו על , תאגיד בנקאי המשתמש בגישה הסטנדרטית לאיגוח

לא , כאשר נדרשת הפחתה מההו�, �בהתא� לכ. ידו אשר אינ� מדורגות או שדרוג� נמו� מדרגת השקעה

התאגיד , עבור כל הסוגי� האחרי� של חשיפות איגוח. יילקחו בחשבו� אי התאמות בתקופות לפירעו�

  . 205 עד 202הבנקאי חייב לייש� את הטיפול באי התאמה בתקופות לפירעו� שנקבע בסעיפי� 

  )Clean-up calls(דרישות תפעוליות וטיפול  באופציות רכש מנקות   .3

לא תידרש החזקת הו� בשל קיומה של , עבור עסקאות איגוח הכוללות אופציית רכש מנקה  . 557

  :א� מתקיימי� התנאי� הבאי�, אופציה זו

אלא נתו� לשיקול , או במהות) in form(במפורש , המימוש של אופציית הרכש המנקה לא יהיה  חובה  )1

  ;דעתו של התאגיד הבנקאי היז�

י "ש המנקה לא נבנתה כדי למנוע הקצאת הפסדי� לחיזוקי אשראי המוחזקי� עאופציית הרכ  )2

 וכ�; או כדי לספק חיזוק אשראי, משקיעי� או לפוזיציות המוחזקות על יד�

 או פחות מתיק הבסיס המקורי או 10%אופציית הרכש המנקה ניתנת למימוש רק כאשר נותרו   )3

 או פחות 10%רק כאשר נותר , ת איגוח סינטטיותבמקרה של עסקאו, או, מניירות הער� שהונפקו

  .  מהער� המקורי של תיק ההתייחסות

  עסקאות איגוח הכוללות אופציית רכש מנקה שאינה מקיימת את כל הקריטריוני� שצוינו   . 558

  . י התאגיד הבנקאי היז�"יחייבו הקצאת הו� ע, 557בסעי/ 

אסור , בנוס/. שיפות הבסיס כאילו לא אוגחוחובה לטפל בח, עסקאות איגוח מסורתיותבמקרה של 

  .  לצור� הו� פיקוחי562כפי שהוגדר בסעי/ ) gain-on-sale(לתאגידי� בנקאיי� להכיר בכל רווח ממכירה 
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תאגיד בנקאי אשר רוכש הגנה חייב להחזיק הו� כנגד מלוא סכו� , עסקאות איגוח סינטטיותבמקרה של 

  . ינ� נהנות מכל הגנת אשראיהחשיפות שאוגחו כאילו חשיפות אלו א

אשר באופ� אפקטיבי ) שאיננה אופציית רכש מנקה(א� עסקת איגוח סינטטית כוללת אופציית רכש 

התאגיד הבנקאי חייב לטפל בעסקה , מפסיקה בתארי� מסוי� את העסקה ואת הגנת האשראי שנרכשה

  .205 עד 202 ולסעיפי� 556בהתא� לסעי/ 

יש להתייחס , פציית רכש מנקה מתברר כי היא שימשה כחיזוק אשראיא� בעת המימוש של או  . 559

י התאגיד הבנקאי והיא תטופל "שסופקה ע) implicit support(למימוש האופציה כאל תמיכה סמויה 

  .בהתא� לכללי הפיקוח המסדירי� את עסקאות האיגוח

  טיפול בחשיפות איגוח  .ד

 חישוב דרישות הו�   .1

כולל אלה ,  נדרשי� להחזיק הו� פיקוחי כנגד כל חשיפות האיגוח שלה�תאגידי� בנקאיי�  . 560

החזקה של , נכסי��השקעה בניירות ער� מגובי, העולות מאספקת מפחיתי סיכו� אשראי לעסקת איגוח

. כפי שיפורט בסעיפי� הבאי�, או חיזוק אשראי) liquidity facilities(רובד נדחה ואספקת מכשירי נזילות 

  .י התאגיד הבנקאי כחשיפות איגוח שנשמרו על ידו"לחשיפות איגוח שנרכשו חזרה עיש להתייחס 

)i(  הפחתה 

 �50%  ו1 מרובד 50%יש להפחית , כאשר תאגיד בנקאי נדרש להפחית חשיפת איגוח מהו� פיקוחי  . 561

 הסכו� בניכוי ()I/O (רצועות חיזוק אשראי לריבית בלבד. 562למעט חריג אחד המפורט בסעי/ , 2מרובד 

נית� לחשב את . 2 מרובד �50%  ו1 מרובד 50%יופחתו ) 562 כמפורט בסעי/ 1שיש להפחית מרובד 

  . ההפחתות מההו� הפיקוחי בניכוי כל הפרשה ספציפית שנעשתה כנגד חשיפות האיגוח הרלבנטיות

כגו� , וח כל גידול בהו� מניות הנובע מעסקאות איג1תאגידי� בנקאיי� חייבי� להפחית מרובד   . 562

) gain-on-sale(הנוצרת מרווח ממכירה , )Future margin income - FMI(הכנסת מרווח עתידית צפויה 

למטרת מסגרת עבודת ) gain-on-sale" (רווח ממכירה"גידול כזה בהו� נחשב כ. המוכר כהו� פיקוחי

  . האיגוח

 . בטל  . 563

)ii(   תמיכה סמויה)Implicit support(  

להחזיק הו� כנגד כל , לכל הפחות, הוא חייב, גיד בנקאי מספק תמיכה סמויה לאיגוחכאשר תא  . 564

תאגידי� בנקאיי� לא יורשו להכיר בהו� , כמו כ�. כאילו ה� לא אוגחו, החשיפות הקשורות לעסקת האיגוח
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לתת התאגיד הבנקאי יצטר� , בנוס/. 562כמוגדר בסעי/ , )gain-on-sale(הפיקוחי ברווח כלשהו ממכירה 

 .על ההו� ההשפעה של פעולה זו) ב(� שנת� תמיכה שאינה במסגרת חוזה ו) א(גילוי לציבור לכ� 

 ) external credit assessments(דרישות תפעוליות לשימוש בהערכות אשראי חיצוניות   .2

הדרישות התפעוליות שלהל� מתייחסות לשימוש בהערכות אשראי חיצוניות לפי הגישה   . 565

 : של מסגרת עבודת האיגוחהסטנדרטית

היא חייבת , )risk weighting(על מנת שהערכת אשראי חיצונית תיחשב כשירה למטרות שקלול סיכו�   .א

להביא בחשבו� ולשק/ את מלוא סכו� חשיפת סיכו� האשראי שיש לתאגיד הבנקאי בהתחשב בכל 

ההערכה צריכה להביא , יתא� תאגיד בנקאי זכאי לקבל קר� וריב, לדוגמה. התשלומי� המגיעי� לו

  .בחשבו� ולשק/ את מלוא סיכו� האשראי המיוחס להחזרי� התקופתיי� של הקר� והריבית ג� יחד

י "כשירה המוכרת ע) ECAI(הערכת אשראי חיצונית חייבת להיות של חברת דירוג אשראי חיצונית   .ב

, 91נקודה השלישית בסעי/  בניגוד ל� למעט החריג הבא , 108�90המפקח על הבנקי� בהתא� לסעיפי� 

דירוג חייב להיות מפורס� באופ� , במילי� אחרות. הערכת אשראי כשירה חייבת להיות זמינה לציבור

דירוגי� הזמיני� רק , לכ�. ECAI �של ה) transition matrix(נגיש ולהיכלל במטריצת המעברי� 

 . לצדדי� המעורבי� בעסקה לא ממלאי� דרישה זו

כשירות חייבות להיות בעלות מומחיות מוכחת בהערכה של ) ECAI(שראי חיצוניות חברות דירוג א  .ג

עשויה , )strong market acceptance(קבלה חזקה של הערכות חברת הדירוג בשוק . עסקאות איגוח

 . להוות ראיה למומחיות הנדרשת

כשירות ) ECAI(תאגיד בנקאי חייב להשתמש בהערכות אשראי של חברות דירוג אשראי חיצוניות   .ד

תאגיד בנקאי אינו יכול להשתמש בהערכות אשראי . באופ� עקבי עבור סוג נתו� של חשיפת איגוח

 אחרת עבור פוזיציות אחרות ECAI אחת עבור רובד אחד או יותר ובאלו של ECAIשפורסמו על ידי 

  .  הראשונה�ECAIאשר יתכ� שדורגו על ידי ה, בתו� אותו מבנה איגוח)  בי� א� נרכשו או נשמרו(

כאשר נית� להשתמש בדירוגי� של שתי חברות דירוג אשראי חיצוניות כשירות או יותר וה� מעריכות   

 .98�96יש לייש� את  סעיפי� , את סיכו� האשראי של אותה חשיפת איגוח באופ� שונה

והדבר , 195י ערב כשיר כמוגדר בסעי/ " עSPE � מסופק ישירות ל) CRM(כאשר מפחית סיכו� אשראי   .ה

יש להשתמש במשקל , האיגוח) לחשיפות(משתק/ בהערכת האשראי החיצונית שניתנה לחשיפה 

 CRM �  ב אסורה הכרה נוספת,כדי למנוע ספירה כפולה כלשהי. הסיכו� המיוחס לדירוג חיצוני זה

חס יש להתיי, 195 אינו מוכר כערב כשיר כמוגדר בסעי/ CRM � א� ספק ה.הו�ה לצור� חישוב דרישת

 .לחשיפות האיגוח המכוסות כאילו אינ� מדורגות

א� מפחית סיכו� אשראי מיוש� על חשיפת , SPE �במצב שבו מפחית סיכו� אשראי לא סופק ישירות ל  .ו

, התאגיד הבנקאי יטפל בחשיפה כאילו אינה מדורגת, )ABSלדוגמה רובד (איגוח ספציפית במבנה נתו� 

על מנת להכיר ) II.Dחלק  (210 � 109 המתואר בסעיפי� CRMר ולאחר מכ� ישתמש בטיפול שנקבע עבו

 .בגידור
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 גישה סטנדרטית לחשיפות איגוח  .3

)i(   תחולה 

תאגידי� בנקאיי� המשתמשי� בגישה הסטנדרטית לסיכו� אשראי לסוגי חשיפות הבסיס   . 566

  .חייבי� לעשות שימוש בגישה הסטנדרטית של מסגרת עבודת האיגוח, שאוגחו

 )ii(   משקולות סיכו� 

 הפוזיציהי הכפלה של סכו� "של חשיפת איגוח מחושב ע) RWA(סכו� הנכס המשוקלל לסיכו�   . 567

על , עבור חשיפות חו- מאזניות.  הסיכו� המתאי� שנקבע בהתא� לטבלאות שלהל� במשקל)ערכה המאזני(

ואז לשקלל ) CCF(ראי במקדמי המרה לאש )ערכה הנומינלי(התאגידי� הבנקאיי� להכפיל את החשיפה 

. 100% בשיעור של CCF �יש להכפיל ב, א� חשיפה כזו מדורגת. את סכו� שווה הער� המאזני שהתקבל

-A-3/P או A-1/P-1 ,A-2/P-2 ומטה ודירוג לטווח קצר שאינו B+עבור פוזיציות ע� דירוג ארו� טווח של 

למעט החריג , וזיציות שאינ� מדורגותהפחתה נדרשת ג� לפ. 561נדרשת הפחתה מההו� כמוגדר בסעי/ , 3

  .575�571בנסיבות המתוארות בסעיפי� 

�קטגוריות דירוג לטווח ארו
95

  

  

+Bומטה   
  או

 ללא דירוג

+BB  
  עד

�BB 

+BBB  
  עד

�BBB 

+A  
  עד

�A 

 AAA  
  עד

AA- 

הערכת 
אשראי 
 חיצונית

הפחתה 
 מההו�

 �למשקיע 
350% 

 � ליז� 
הפחתה 
 מההו�

100% 50% 20% � משקל סיכו

 

  

 קצר�קטגוריות דירוג לטווח

  כל שאר הדירוגי�
  או ללא דירוג

A-3/P-3 A-2/P-2 A-1/P-1   הערכת אשראי
  חיצונית

  משקל סיכו� 20% 50%  100%  הפחתה מההו�
      

למפחיתי סיכו� אשראי , למכשירי נזילות, י היז�"הטיפול בהקצאת הו� לפוזיציות שנשמרו ע  . 568

הטיפול באופציית רכש מנקה . מוגדר בנפרד, )revolving exposures(ולאיגוח של חשיפות מתחדשות 

)clean-up call ( 557�559מפורט בסעיפי�.  

                                                 
95

 .חיצונית מסוימת  ה� לצרכי הדגמה בלבד ואינו מציי העדפה כלשהי או תמיכה במערכת הערכהסימו הדירוגי� בטבלאות הבאות  
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  רק משקיעי� יכולי� להכיר בדירוגי� של חשיפות המדורגות מתחת לדירוג השקעה

יכולי� להכיר בהערכות , בניגוד לתאגידי� בנקאיי� המשמשי� כיזמי�, רק משקיעי צד שלישי  . 569

  .לצור� שקלול הסיכו� של חשיפות איגוח, BB– ועד BB+ראי חיצוניות המקבילות לדרוג של אש

  י  יזמי�"הפחתת חשיפות המדורגות מתחת לדירוג השקעה  ע

חייבי� להפחית את כל חשיפות האיגוח , 543כהגדרת� בסעי/ , תאגידי� בנקאיי� יזמי�  . 570

  ).�BBB � חשיפות בדירוג נמו� מ, כלומר(שנשמרו אשר מדורגות מתחת לדרגת השקעה 

)iii(   חריגי� לטיפול הכללי בחשיפות איגוח שאינ� מדורגות  

  : למעט, יש להפחית חשיפות איגוח שאינ� מדורגות, כמפורט בטבלאות לעיל  . 571

  ; החשיפה הבכירה ביותר באיגוח) 1(

 ועונות ABCPגרת תוכניות בפוזיציות טובות יותר במסבפוזיציית הפסד שני או חשיפות הכלולות ) 2(

  ; 574לדרישות המפורטות בסעי/ 

  .)eligible liquidity facilities(מכשירי נזילות כשירי� ) 3(

 . להל�576 עד 572הכל כמפורט בסעיפי� 

   טיפול בחשיפות איגוח בכירות ביותר שאינ� מדורגות

תאגיד בנקאי , נה מדורגתא� החשיפה הבכירה ביותר בעסקת איגוח מסורתית או סינטטית אי  .572

" הסתכלות דר�"י יישו� של שיטת "שמחזיק בחשיפה כזו או ערב לה רשאי לקבוע את משקל הסיכו� ע

)"look through"( ,תאגידי� בנקאיי� לא נדרשי� לקחת . בתנאי שהרכב מאגר הבסיס ידוע בכל עת

בכירה ביותר באיגוח לצור� בחשבו� חוזי החלפת ריבית או מטבע כאשר ה� קובעי� הא� חשיפה היא ה

  ".הסתכלות דר�"יישו� שיטת ה

החשיפה הבכירה ביותר שאינה מדורגת מקבלת את משקל הסיכו� , "הסתכלות דר�"בשיטת ה  .573

כאשר תאגיד בנקאי אינו יכול לקבוע את . בכפו/ לסקירה פיקוחית, הממוצע המשוקלל של חשיפות הבסיס

  .חובה להפחית את הפוזיציה שאיננה מדורגת, בסיסמשקלות הסיכו� שיש לייחס לחשיפות ה

   ABCPהטיפול בחשיפות שבפוזיציית הפסד שני או פוזיציה טובה יותר בתוכניות 

שמספקי� תאגידי� בנקאיי� מממני�  , לא נדרשת הפחתה של חשיפות איגוח שאינ� מדורגות  .  574

  :העומדות בדרישות הבאות, ABCPשל תוכניות 

פוזיציית ההפסד , וכ�, לית החשיפה הינה בפוזיציית הפסד שני או פוזיציה טובה יותרמבחינה כלכ ) א(

  ;הראשו� מספקת הגנת אשראי משמעותית לפוזיציית  ההפסד השני

  וכ�; סיכו� האשראי המשוי� שקול  לדירוג השקעה ומעלה  ) ב(
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 את פוזיציית ההפסד התאגיד הבנקאי המחזיק בחשיפת האיגוח שאינה מדורגת לא משמר או מספק  ) ג(

  . ראשו�

) 2( לבי� 100%) 1(משקל הסיכו� יהיה הגבוה מבי� ,  מתקיימי�574כאשר התנאי� שבסעי/   .575

  ).facility(י המכשיר "משקל הסיכו� הגבוה ביותר שמשוי� לחשיפת בסיס יחידה כלשהי המכוסה ע

  )eligible liquidity facilities ( סיכו� עבור מכשירי  נזילות כשירי� � משקלות 

וכאשר התנאי� לשימוש בהערכות אשראי , 578כהגדרת� בסעי/ , למכשירי נזילות כשירי�  . 576

משקל הסיכו� שמיוש� לסכו� שווה ער� אשראי של ,  אינ� מתקיימי�565חיצוניות כמפורט בסעי/ 

 שמשוי� לחשיפת שווה למשקל הסיכו� הגבוה ביותר, )exposure's credit equivalent amount(החשיפה 

  ).facility(בסיס יחידה כלשהי המכוסה על ידי המכשיר 

)iv(   מקדמי המרה לאשראי)CCF (עבור חשיפות חו� מאזניות 

תאגידי� בנקאיי� חייבי� לקבוע הא� לפי הקריטריוני� המפורטי� , למטרות הו� מבוסס סיכו� .577

או ) eligible liquidity facility" (שירמכשיר נזילות כ"חשיפת איגוח חו- מאזנית תיחשב כ, להל�

). eligible servicer cash advance facility" (מכשיר כשיר למת� מקדמות במזומ� על ידי נות� שירות"כ

  .100% של CCFכל שאר חשיפות האיגוח החו- מאזניות יקבלו 

  )eligible liquidity facilities(מכשירי נזילות כשירי� 

י� רשאי� לטפל בחשיפות איגוח חו- מאזניות כבמכשירי נזילות כשירי� א�  תאגידי� בנקאי.578

  :מתקיימי� התנאי� המינימאליי� הבאי�

סכומי� . מסמכי המכשיר חייבי� לזהות ולהגביל בבירור את הנסיבות שבה� המכשיר נית� לניצול )א (

במלואו מהמימוש שנית� למשו� במסגרת המכשיר חייבי� להיות מוגבלי� לסכו� שסביר שיוחזר 

)liquidation (אסור , בנוס/. של חשיפות הבסיס ושל כל חיזוקי אשראי שסופקו על ידי המוכרי�

או שיהיה בנוי , שהמכשיר יכסה הפסדי� כלשה� שנגרמו במאגר חשיפות הבסיס לפני ביצוע המשיכה

 ;)כותכפי שמשתק/ על ידי משיכות סדירות או מתמש(באופ� המביא לכ� שהמשיכה וודאית 

המונע ממנו לכסות חשיפות ) asset quality test(המכשיר חייב להיות כפו/ למבח� איכות אשראי   )ב(

א� החשיפות שמכשיר הנזילות נדרש , בנוס/. 452�459כמוגדר בסעיפי� ) default(סיכו� אשראי בכשל 

די לממ� ניירות ער� אפשר יהיה לעשות שימוש במכשיר רק כ, לממ� ה� ניירות ער� בעלי דירוג חיצוני

 ;שה� בעלי דירוג השקעה חיצוני בעת המימו�

ברמת העסקה , לדוגמה(המכשיר לא נית� למשיכה לאחר שנוצלו כל חיזוקי האשראי הישימי�   )ג(

 וכ�  ; שמשפרי� את הנזילות) programme-wide � הבודדת וברמת התכנית

כשו בהתא� להסכ� רכישה או הלוואות שניתנו נכסי� שנר, כגו�(החזר של משיכות שנוצלו מהמכשיר   )ד( 

אסור שיהיה נדחה ביחס לזכויות כלשה� של מחזיק כלשהו באיגרת חוב ) בהתא� להסכ� הלוואה

 .ולא יהיה  נתו� לוויתור או לדחייה, )ABCPבתוכנית , לדוגמה(בתוכנית 
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סכו� של מכשירי  ל20% של CCFהתאגיד הבנקאי יכול לייש� , כאשר התנאי� לעיל מתקיימי�  .579

 עבור מכשיר 50% של CCFאו , הנזילות הכשירי� שתקופת הפירעו� המקורית שלה� היא שנה או פחות

א� נעשה שימוש בדירוג חיצוני של המכשיר עצמו , אול�. שתקופת הפירעו� המקורית שלו היא מעל שנה

 .100% של  CCFיש לייש� , הסיכו� של המכשיר� לצור� קביעת משקל

  )market disruption(נזילות כשירי� זמיני� רק למקרה של הפרעת שוק מכשירי  

 עבור מכשירי נזילות כשירי� שזמיני� רק 0% של  CCFתאגידי� בנקאיי� רשאי� לייש�  . 580

לא מסוגלות למחזר , על פני עסקאות שונות, SPEsלמשל כאשר מספר (במקרה של הפרעת שוק כללית 

)roll-over (וחוסר יכולת זו אינה תוצאה של פגימה באיכות האשראי של , ד הפירעו�נייר מסחרי במוע  

טיפול זה אפשרי רק בהתקיי� התנאי� שבסעי/ ).  עצמו או באיכות האשראי של חשיפות הבסיס �SPEה

כגו� נייר (תשלומי� שהתאגיד הבנקאי מעביר על מנת לשל� למחזיקי� במכשירי שוק ההו� , בנוס/. 578

י נכסי הבסיס וחייבי� להיות "חייבי�  להיות מובטחי� ע,  יש הפרעת שוק כלליתכאשר) ער� מסחרי

  . ע� זכויות המחזיקי� במכשירי שוק הו� כאמור" פרי פסו"בדרגת עדיפות של לפחות 

  )Treatment of overlapping exposures(טיפול בחשיפות חופפות 

למשל מכשירי נזילות או (- מאזניי� תאגיד בנקאי יכול לספק מספר סוגי� של מכשירי� חו  .581

שוני� להפעלת מכשירי� ) triggers(בהינת� תנאי� . שנית� למשו� מה� תחת תנאי� שוני�) חיזוקי אשראי

י "המכשירי� הניתני� ע, במילי� אחרות. יתכ� שתאגיד בנקאי מספק כיסוי חופ/ לחשיפות הבסיס, אלה

משיכה ממכשיר ) באופ� חלקי(שיר אחד יכולה למנוע תאגיד בנקאי יכולי� לחפו/ מכיוו� שמשיכה ממכ

התאגיד הבנקאי אינו צרי� להקצות , י אותו תאגיד בנקאי"במקרה של מכשירי� חופפי� שסופקו ע. אחר

עבור הפוזיציה , התאגיד הבנקאי נדרש להחזיק הו� פע� אחת בלבד, במקו� זאת. הו� נוס/ בגי� החפיפה

כאשר המכשירי� ). י� א� ה� מכשירי נזילות או חיזוקי אשראיב(י המכשירי� החופפי� "המכוסה ע

התאגיד הבנקאי חייב ליחס את החלק החופ/ למכשיר ע� מקד� , החופפי� כפופי� למקדמי המרה שוני�

כל תאגיד בנקאי , י תאגידי� בנקאיי� שוני�"א� מכשירי� חופפי� סופקו ע, אול�. ההמרה הגבוה יותר

  .ו� המירבי של  המכשירחייב להחזיק הו� עבור הסכ

  )eligible servicer cash advance facilities(י נות� שירות "מכשירי� כשירי� למקדמות מזומ� ע

 בהתקיי� כל 0% של CCFיקבל , אשר נקבע בחוזה, מכשיר מקדמות במזומ� של נות� שירות  .  582

  :התנאי� הבאי�

  . מתקיימי� במלוא�578כל התנאי� שבסעי/   .א

 .� לביטול ללא תנאי וללא הודעה מוקדמתהמכשיר נית  .ב

 .לנות� השירות יש זכות לקבל שיפוי מלא בגי� מקדמות שניתנו מהמכשיר  .ג

החזרי� לסכומי� שנמשכו מהמכשיר ה� בכירי� ביחס לכל תביעה אחרת ביחס לתזרי� המזומני�   .ד

 .הנובע מהחשיפות שאוגחו



  )12/08]  (1[  הוראת שעה :הפיקוח על הבנקי�

  מסגרת עבודה למדידה והלימות הו�

 

 

144'עמ

)v(   טיפול בהפחתת סיכו� אשראי)Credit Risk Mitigation (לחשיפות איגוח 

מפחיתי . הטיפול להל� מתייחס לתאגיד בנקאי המחזיק במפחית סיכו� אשראי על חשיפת איגוח  . 583

בהקשר , המונח ביטחו�. ביטחונות וקיזוז פריטי� מאזניי�, נגזרי אשראי, ערבויות: סיכו� אשראי כוללי�

ולא לביטחו� המשמש , פת האיגוחמתייחס לביטחו� שבו נעשה שימוש לגידור סיכו� האשראי בחשי, זה

 .לגידור סיכו� האשראי בחשיפות הבסיס של עסקת האיגוח

הוא , מספק הגנת אשראי לחשיפת איגוח, שאינו התאגיד הבנקאי היז�, כאשר תאגיד בנקאי  .584

א� תאגיד בנקאי נות� הגנה . כאילו היה משקיע באיגוח, חייב לחשב דרישת הו� על החשיפה המכוסה

הוא חייב להתייחס להגנת האשראי שסיפק כאילו הוא עצמו מחזיק ישירות , אשראי שאינו מדורגלחיזוק 

  .בחיזוק האשראי שאינו מדורג

  

 ביטחו� 

נית� ). 146�145סעיפי�  (CRM �ביטחו� כשיר מוגבל לכזה המ9ָ?ר בהתא� לגישה הסטנדרטית ל  .  585

  . SPEsלהכיר בביטחו� ששעבדו 

  ראיערבויות ונגזרי אש

 SPEs.  יכולות להיחשב מוכרות195י ישויות המנויות בסעי/ "ערבויות ונגזרי אשראי שסופקו ע   .586

  .לא יכולות להיות מוכרות כערבי� כשירי�

 המפורטי� בסעיפי� כאשר ערבויות או נגזרי אשראי עומדי� בתנאי� התפעוליי� המינימאליי�  .587

יא בחשבו� הגנות אשראי כאלה בחישוב דרישת ההו� בגי� תאגידי� בנקאיי� יכולי� להב, 194 עד 189

  .חשיפות איגוח

 בגישה הסטנדרטית כמפורט CRM � ערבות תחושב בהתא� ל/דרישת הו� עבור חלק שקיבל הגנה  . 588

  .201 עד 196בסעיפי� 

  )maturity mismatch(אי התאמה של תקופות לפירעו� 

   202רישת ההו� הפיקוחי תקבע בהתא� לסעיפי� במצב של אי התאמה בתקופות לפירעו� ד  .  589

יש לעשות שימוש במועד הפירעו� המאוחר , כאשר לחשיפות המגודרות מספר מועדי פירעו� שוני�. 205עד 

  . מביניה�
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)vi(   דרישת הו� עבור סעיפי פירעו� מוקד�)early amortization (  

  תחולה

חזיק הו� כנגד כל או חלק מהזכויות של משקיע תאגיד בנקאי יז� נדרש לה, כפי שיפורט להל�  .590

 :כאשר, )כלומר ה� כנגד היתרות שנמשכו וה� כנגד אלה שלא נמשכו המתייחסות לחשיפות שאוגחו(

 וכ�; הוא מוכר חשיפות למבנה איגוח המכיל סעי/ פירעו� מוקד�  )א(

פות בה� הלווה רשאי לשנות כלומר חשי, )revolving nature(החשיפות שנמכרו ה� בעלות אופי מתחדש   )ב(

לדוגמא חייבי� (את הסכו� המנוצל ואת ההחזרי� בכפו/ למגבלה שהוסכמה בהתא� לקו האשראי 

 ).בכרטיסי אשראי והתחייבויות למת� הלוואות לתאגידי�

  .דרישת ההו� צריכה לשק/ את סוג המנגנו� המפעיל את סעי/ הפירעו� המוקד�  .591

וה� ) revolving exposures(אגר הבסיס כולל ה� חשיפות מתחדשות עבור מבני איגוח שבה� מ  .592

כמתואר להל� (תאגיד בנקאי חייב לייש� את הטיפול הרלבנטי בפירעו� מוקד� , חשיפות לזמ� קצוב

  .לגבי אותו חלק של מאגר הבסיס שכולל חשיפות מתחדשות, )605 עד 594בסעיפי� 

  

 :דרישות הו� בגי� פירעו� מוקד� במצבי� הבאי�תאגידי� בנקאיי� אינ� נדרשי� לחשב   . 593

בה� חשיפות הבסיס אינ� מתחדשות , של איגוח) replenishment structure" (מבני� מתמלאי�"  )א(

)revolve( , והפירעו� המוקד�)early amortization ( /מביא לסיו� היכולת של התאגיד הבנקאי לצר

  ;חשיפות חדשות

ומחקות מבני איגוח של נכסי� , המכילות רכיבי פירעו� מוקד�,  מתחדשי�עסקאות איגוח של נכסי�  )ב(

 ).זאת אומרת שהסיכו� של מכשירי הבסיס אינו חוזר לתאגיד הבנקאי היז�(לזמ� קצוב 

והמשקיעי� נותרי� חשופי� באופ� מלא , מבני� שבה� תאגיד בנקאי מאגח קו אשראי אחד או יותר  )ג(

 .ג� לאחר שהאירוע של פירעו� מוקד� התרחשי הלווי� "למשיכות עתידיות ע

י אירועי� שאינ� קשורי� לביצועי� של הנכסי� שאוגחו "כאשר סעי/ הפירעו� המוקד� מופעל רק ע  )ד(

 . כגו� שינויי� מהותיי� בחוקי� או בתקנות מס, או לתאגיד הבנקאי המוכר

  דרישת הו� מירבית

ס� כל דרישת הו� לכל הפוזיציות שלו תהיה , קד�לתאגיד בנקאי הכפו/ לטיפול של פירעו� מו  . 594

או , זו הנדרשת בגי� חשיפות איגוח שנשמרו) 1: (השווה לגבוהה מבי�) לתקרה(נתונה לדרישת הו� מירבית 

  . דרישת הו� שהייתה חלה א� החשיפות לא היו מאוגחות) 2(

-any gain-on( ממכירה תאגידי� בנקאיי� חייבי� להפחית מההו� את הסכו� של רווח כלשהו, בנוס/

sale ( ואת רצועות החיזוק לריבית בלבד)I/O (563 עד 561בהתא� לסעיפי� , הנובעי� מעסקאות איגוח.  
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  מכניז�

  ; זכות המשקיע) א: (דרישת הו� מתאגיד בנקאי יז� עבור זכות המשקיע נקבעת כמכפלה של  .  595

כאילו החשיפה ,  המתאי� לסוג חשיפת הבסיסמשקל הסיכו�) ג (� ו; )כמפורט להל�( המתאי� �CCF ה) ב(

 הא� התשלו� למשקיעי� הוא �  תלויי� בסוג הפירעו� המוקד� CCFs �ה, כפי שמתואר להל�. לא אוגחה

הא� מדובר :  נקבעי� ג� בהתא� לסוג החשיפות שאוגחוCCFs � ה. באמצעות מנגנו� נשלט או לא נשלט

או בקווי , )למשל חייבי� בכרטיסי אשראי() uncommitted(בקווי אשראי קמעונאיי� ניתני� לביטול 

א� התאגיד " נית� לביטול"קו אשראי נחשב ).  לתאגידי�למשל מכשירי� מתחדשי�(אשראי אחרי� 

  .הבנקאי רשאי לבטלו ללא תנאי וללא הודעה מוקדמת

)vii(   קביעתCCFsפירעו� מוקד� נשלט �לסעי   

  .548מתקיימת ההגדרה המפורטת בסעי/ סעי/  פירעו� מוקד� נחשב נשלט כאשר   . 596

  חשיפות קמעונאיות ניתנות לביטול

 באיגוח הכולל) חייבי� בכרטיסי אשראי, לדוגמה(בקווי אשראי קמעונאיי� הניתני� לביטול   .  597

) 550המוגדר בסעי/ (תאגידי� בנקאיי� חייבי� להשוות את המרווח העוד/ , מאפייני פירעו� מוקד� נשלט

מרווח עוד/ בהתא� לתנאי ) trap(שה חודשי� לנקודה שבה התאגיד הבנקאי נדרש ללכוד הממוצע לשלו

  ).�excess spread trapping point נקודת לכידת המרווח העוד/ �להל� (מבנה האיגוח 

נקודת לכידת המרווח העוד/ תהיה  , במקרי� שבה� עסקה כזו לא דורשת ללכוד מרווח עוד/  .598

  .ח העוד/ המפעילה את מנגנו� הפירעו� המוקד� מעל לרמת המרוו4.5%

בנקודת לכידת , )ממוצע של שלושה חודשי�(על התאגיד הבנקאי לחלק את רמת המרווח העוד/   .599

 :כדי להקצות את מקדמי ההמרה המתאימי� בהתא�  למפורט בטבלה הבאה, המרווח העוד/ של העסקה

 מאפייני פירעו� מוקד� נשלט

  

לא ניתני� 

לביטול 

)Committed( 

  

  )Uncommitted(קווי אשראי ניתני� לביטול 

 

  חודשי��3 למרווח עוד� ממוצע ל) CCF( מקד� המרה לאשראי 

  � מנקודת הלכידה או יותר 133.33%

CCF 0% 

  

CCF 90%  

 

   � מנקודת הלכידה 100% ומעל 133.33% � פחות מ

CCF 1% 

קווי אשראי 

 קמעונאי�
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  �נקודת הלכידה  מ75% ומעל 100% � פחות מ

CCF 2% 

   � מנקודת הלכידה 50% ומעל 75% � פחות מ

CCF 10% 

  � מנקודת הלכידה 25% ומעל 50% � פחות מ

CCF 20% 

   � 25% � פחות מ

CCF 40% 

  

CCF 90%  

 

  

CCF 90%  

 

קווי אשראי 
לא 

 קמעונאיי�

 

ה לעיל למנגנוני� תאגידי� בנקאיי� נדרשי� לייש� את מקדמי ההמרה המפורטי� בטבל  . 600

  .595נשלטי� עבור זכות המשקיע שהוזכרה בסעי/ 

  

  חשיפות אחרות

אלו שאינ� ניתנות לביטול ואלו שאינ� , כלומר(על כל שאר החשיפות המתחדשות שאוגחו   . 601

  .כנגד החשיפה החו- מאזנית, 90% של CCFע� מאפייני פירעו� מוקד� נשלט יחול ) קמעונאיות

)viii(   קביעתCCFsעבור סעיפי פירעו� מוקד� לא נשלט   

 548סעיפי פירעו� מוקד� שאינ� מקיימי� את ההגדרה של פירעו� מוקד� נשלט כמפורט בסעי/     .602

 .יחשבו כלא נשלטי� ויטופלו כמפורט להל�

  )Uncommitted(חשיפות אשראי קמעונאיות הניתנות לביטול 

 באיגוח הכולל) חייבי� בכרטיסי אשראי, כגו�(ול עבור קווי אשראי קמעונאיי� הניתני� לביט  . 603

  תאגידי� בנקאיי� חייבי� לבצע את ההשוואה המתוארת בסעיפי� , מאפייני פירעו� מוקד� לא נשלט

598�597.  

התאגיד הבנקאי חייב לחלק את רמת המרווח העוד/ בנקודת לכידת המרווח העוד/ של העסקה   .  604

  :ימי� כמפורט בטבלה הבאהכדי להקצות את מקדמי ההמרה המתא

  



  )12/08]  (1[  הוראת שעה :הפיקוח על הבנקי�

  מסגרת עבודה למדידה והלימות הו�

 

 

148'עמ

  נשלט� מאפייני פירעו� מוקד� לא

לא ניתני� 

 לביטול

  קווי אשראי ניתני� לביטול

  חודשי��3 למרווח עוד� ממוצע ל) CCF( מקד� המרה לאשראי 

  � מנקודת הלכידה או יותר 133.33%

CCF 0%  

  �דת הלכידה  מנקו100% ומעל 133.33% � פחות מ

CCF 5%  

  � מנקודת הלכידה 75% ומעל 100% � פחות מ

CCF 15%  

  � מנקודת הלכידה 50% ומעל 75% � פחות מ

CCF 50%  

CCF 100% 

  � מנקודת הלכידה 50% � פחות מ

CCF 100%  

קווי 
אשראי 

קמעונאיי�

CCF 100% CCF 100%  קווי
אשראי לא 
קמעונאיי�

 

  

 חשיפות אחרות

מר אלו שאינ� ניתנות לביטול וכל אלו שאינ� כלו(כל שאר חשיפות האיגוח המתחדשות   . 605

  . נגד חשיפות חו- מאזניות100% של CCFנשלט יהיו נתונות ל� ע� מאפייני פירעו� מוקד� לא) קמעונאיות
  

  .96בטל. 643 �  606

                                                 
 .  בטל 96
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V.  סיכו� תפעולי 

  הגדרת סיכו� תפעולי  .א

, תהליכי� פנימיי�סיכו� תפעולי מוגדר כסיכו� להפסד כתוצאה מאי נאותות או מכשל של   .644

א� אינה כוללת סיכו� , 97הגדרה זו כוללת סיכו� משפטי. אנשי� ומערכות או כתוצאה מאירועי� חיצוניי�

  .(reputational) תדמיתיאסטרטגי וסיכו� 

   המדידהגישות  .ב

 לחישוב דרישות ההו� בגי� סיכו� תפעולי לפי גישות שתי המתוארת להל� מציגה  העבודהמסגרת  .645

  הגישה הסטנדרטיתBIA( ;(ii) ( גישת האינדיקטור הבסיסי(i): עולה של תחכו� ורגישות לסיכו�סדר 

)TSA.( 

 על ידי פיתוחאפשריות הגישות בי� ה תאגידי� בנקאיי� להתקד� הפיקוח על הבנקי� מעודד  .646

ת של הגישה כשירוהקריטריוני .  יותר למדידת סיכו� תפעולימותמתוחכ) practices( ופרקטיקותמערכות 

  .  להל�י�הסטנדרטית מוצג

ל ותאגידי� בנקאיי� שלה� "תאגידי� בנקאיי� פעילי� ברמה הבינהפיקוח על הבנקי� מצפה מ  .647

לעשות שימוש בגישה מתוחכמת יותר מגישת האינדיקטור הבסיסי , חשיפה משמעותית לסיכו� תפעולי

  . 98מתאימה לפרופיל הסיכו� שלה�הו

: שאי לייש� את גישת האינדיקטור הבסיסי א� הוא מקיי� את שני התנאי� הבאי�תאגיד בנקאי יהיה ר

והיחס בי� , ל לבי� ס� הנכסי�"היחס בי� יתרת הנכסי� בחוו ,@ מיליארדי 4 � ההו� העצמי שלו קט� מ

שאינו עומד בתנאי�  תאגיד בנקאי ;10% � קט� מ, י� ס� ההכנסה השנתיתל לב"ההכנסה השנתית מחו

  . שני� מתארי� היישו� לראשונה3  עדלייש� את גישת האינדיקטור הבסיסי לתקופה שליורשה , אלה

סטנדרטית הבגישה ויורשה להשתמש בגישת האינדיקטור הבסיסי עבור חלק מפעילותו לא תאגיד בנקאי 

  .על בסיס מאוחד,  כלל זה יחול ג� ברמת הקבוצה הבנקאית. עבור פעילויות אחרות

לא ) AIRB, FIRB(צה הו� בגי� סיכוני אשראי באמצעות גישות מתקדמות המקתאגיד בנקאי   .א647

  .יורשה להקצות הו� בגי� הסיכו� התפעולי באמצעות גישת האינדיקטור הבסיסי
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 punitive(צעדי עונשי כתוצאה מפעילות פיקוחית  או (fines, penalties)א� אינו מוגבל לחשיפה לקנסות , סיכו משפטי כולל   
damages( , מהסדרי� פרטניי� כמו ג�)private settlements(.  

 

98
  אובי א� גישת אינדיקטור בסיסי (התאגיד הבנקאיהמפקח יסקור את דרישות ההו שהתקבלו לפי גישת הסיכו התפעולי בה השתמש    

ישקול , במקרה של חוסר אמינות. ))Peer(באותה קבוצת ייחוס ובמיוחד בהשוואה לתאגידי� ,  אמינות כלליתלביסוסגישה סטנדרטית 
  . מתאימה במסגרת הנדב� השניהמפקח פעולה 
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לחזור לגישה פשוטה יותר אחרי שאושרה לו , ללא אישור המפקח, תאגיד בנקאי לא יהיה רשאי  .648

שתאגיד בנקאי שעושה שימוש בגישה מתקדמת אינו מקיי� א� המפקח קובע , אול�. גישה מתקדמת יותר

הוא יוכל לחייב את התאגיד הבנקאי לחזור לגישה פשוטה יותר , גישה זולעוד את קריטריוני הכשירות 

  .עד אשר יעמוד בתנאי� שפירט המפקח לחזרה לגישה מתקדמת יותר, עבור חלק או עבור כל פעילויותיו

  (The Basic Indicator Approach)גישת האינדיקטור הבסיסי   .1

תאגידי� בנקאיי� המשתמשי� בגישת האינדיקטור הבסיסי חייבי� להחזיק הו� בגי� סיכו�   .649

של הכנסה שנתית גולמית חיובית ממוצעת לשלוש השני� ) המסומ� אלפא(תפעולי השווה לאחוז קבוע 

ה� שלילית או שווה לאפס לא ייכללו סכומי� עבור כל שנה שבה ההכנסה השנתית הגולמית היא . הקודמות

  :הדרישה תתבטא כדלהל�. 99במכנה לצור� חישוב הממוצעה� במונה ו

  KBIA= [∑ (GI1…n×α)] /n  
  

  :כאשר

  KBIA=דרישת ההו� לפי גישת האינדיקטור הבסיסי.    

GI       =בשלוש השני� האחרונות, כאשר היא חיובית, הכנסה שנתית גולמית.  

N       =  השני� מתו� שלוש השני� הקודמות שבה� ההכנסה הגולמית היא חיוביתמספר.  

   α     =15%,קושר בי� רמת ההו� הנדרשת לבי� האינדיקטור  , י וועדת באזל" שנקבע עGI.   

הכנסה גולמית ממוצעת של שלוש השני� האחרונות תחושב על בסיס הדוחות הכספיי� 

יורשו , הסקורי� אינ� זמיני�/כאשר הדוחות המבוקרי�.  הרביעי� האחרוני��12 הסקורי� ב/המבוקרי�

  .באישור מראש של המפקח, התאגידי� הבנקאיי� לעשות שימוש באומדני�

  :BIA � דוגמא לחישוב ההכנסה הגולמית לפי גישת ה

 . הרביעי� הראשוני�8 � ח בכל רביע מ" ש25הכנסה גולמית חיובית של  •

 . הרביעי� האחרוני�4 �  מח בכל רביע" ש5הכנסה גולמית שלילית של  •

 הרביעי� �8 ס� ההכנסה החיובית ב(ח " ש�200 מחושבת כ, ח" ש100הכנסה גולמית ממוצעת תהיה  •

  ).כדי להתאימה לחישוב שנתי (�4 רביעי� חיוביי� ומוכפלת ב�8 מחולקת ל) הראשוני�

כוונה ה. 100הכנסה גולמית מוגדרת כהכנסת ריבית נטו בתוספת הכנסה נטו שלא מריבית  .650

  :שממדיד זה

 (i)   עבור ריבית שטר� שולמה: לדוגמא(לא ינוכו הפרשות כלשה�( ;  

(ii)   תשלומי� לרבות , לא ינוכו הוצאות תפעוליות)Fees(-101 ששולמו לספקי שירותי מיקור חו ;  
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   המפקח ישקול פעולה פיקוחית מתאימה במסגרת הנדב� , א� הכנסה גולמית שלילית מעוותת את דרישות ההו לפי הנדב� הראשו
 .השני

100
  .י תקני חשבונאות בכל מדינה"או ע/י המפקחי� ו"כפי שהוגדרו ע   

  

101
 שהעניקו שירותי מיקור חו� ייכללו תאגידי� בנקאיי�י " שהתקבלו עתקבולי�,  חו� ששולמו עבור שירותי מיקורלתשלומי�בניגוד    

  .גולמיתבהגדרת הכנסה 
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  (iii)  102ע מהתיק הבנקאי"הפסדי� שהוכרו ממכירת ני/לא ייכללו רווחי�) securities in the banking 

book( ;ו �   

(iv)    לא ייכללו פריטי� מיוחדי� או לא רגילי�extraordinary or irregular) ( וג� הכנסות הנובעות

  .מביטוח

  .א8 בנספחראה אופ� חישוב ההכנסה הגולמית 

פרקטיקה ראויה לניהול " בדבר 2003הנחיות וועדת באזל מפברואר תאגיד בנקאי נדרש לעמוד ב  .651

, (Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk)" ו� תפעוליולפיקוח על סיכ

  .וזאת ללא קשר לגישה בה התאגיד הבנקאי משתמש לצור� הקצאת הו� בגי� סיכו� תפעולי

  נמכרה/  פעילות שנרכשה ופעילות שהופסקה.א651

על ידי הוספת הנתוני� ההיסטוריי� של  הקצאת הו� בגי� פעילות שנרכשה תבוצע � שנרכשה פעילות

 הרביעי� �12ההכנסה הגולמית מהפעילות שנרכשה לנתוני� ההיסטוריי� של ההכנסה הגולמית ב

סקורי� /כאשר דוחות מבוקרי�. סקורי�/בהסתמ� על דוחות מבוקרי�, האחרוני� של התאגיד הבנקאי

  . המפקח מראש שלבאישור, באומדני�יורשו התאגידי� הבנקאיי� לעשות שימוש ,  אינ� זמיני�כאמור

   אי� להפחית הכנסה גולמית היסטורית מחישוב ממוצע ההכנסה הגולמית �  נמכרה/ פעילות שהופסקה

כלומר יש לכלול הכנסה מהפעילות ברביעי� . נמכרה/ הרביעי� האחרוני� בגי� הפעילות שהופסקה�12 ב

/ ת הכנסה נוספת מהפעילות לאחר הפסקתהיובהר שבמידה ומתקבל. הקודמי� בחישוב ההכנסה הגולמית

  .תיכלל הכנסה זו בחישוב ההכנסה הגולמית, מכירתה

 (The Standardized Approach)הגישה הסטנדרטית   . 2
103,104

  

מימו� : לפי הגישה הסטנדרטית פעילויות תאגידי� בנקאיי� מחולקות לשמונה קווי עסקי�  .652

, )retail banking (בנקאות קמעונאית, )trading & sales(כירות סחר ומ, )corporate finance(תאגידי� 

שירותי סוכנות , )payment & settlement (תשלומי� וסילוקי�, )commercial banking(בנקאות מסחרית 

)agency services( , ניהול נכסי�)asset management( ,ותיוו� קמעונאי) retail brokerage .( קווי

  .8בפירוט בנספח מוגדרי� העסקי� 

להיק/ של ) proxy(קירוב אומד הכנסה גולמית היא אינדיקטור המשמש כ, בכל קו עסקי�  .653

פעולי בכל אחד מקווי החשיפה לסיכו� ת) likely scale(פעילות עסקית ולכ� ג� כאומד� סביר להיק/ 

) אהמסומ� בט(גור� ב י הכפלת הכנסה גולמית"דרישת ההו� עבור כל קו עסקי� מחושבת ע. עסקי� אלו

 בי� ההפסד מסיכו� ,)industry-wide( משמשת כקרוב ליחס לרוחב הענ/ אבט. המוקצה לקו עסקי� זה

                                                 
למשל (שבדר� כלל מהווי� פריטי� של התיק הבנקאי , "זמיני� למכירה""ו" מוחזקי� לפדיו"ע שסווגו כ"הפסדי� שהוכרו מני/רווחי�   102

  .לא ייכללו בהגדרת הכנסה גולמיתג� ה� , )לפי סטנדרטי� חשבונאיי� מסוימי�
הוועדה מתכוונת לשקול שנית את הכיול של גישת האינדיקטור הבסיסי והגישה הסטנדרטית כאשר נתוני� נוספי� הרגישי� לסיכו יהיו    103

תפעולי של הנדב� כל כיול חוזר מעי זה אינו מיועד להשפיע משמעותית על הכיול הכוללני של רכיב הסיכו ה. זמיני� כדי לבצע כיול
 . הראשו לצור� דרישת ההו

  .א663 ראה סעי# " (The Alternative Standardised Approach)הגישה הסטנדרטית האלטרנטיבית     104
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יש לציי� כי . הרמה הכוללת של הכנסה גולמית עבור קו עסקי� זהבי� קו עסקי� נתו� ושבו התנסו בתפעולי 

במימו� , לדוגמא,  עבור התאגיד כולוולא, בגישה הסטנדרטית הכנסה גולמית נמדדת עבור כל קו עסקי�

  .האינדיקטור הוא ההכנסה הגולמית שנוצרה בקו העסקי� של מימו� תאגידי�, תאגידי�

ס� כל דרישת ההו� מחושבת כממוצע של שלוש שני� של חיבור פשוט של דרישות ההו� הפיקוחי   .654

הנובעות מהכנסה גולמית (ליליות דרישות הו� ש, בכל שנה נתונה. עבור כל אחד מקווי העסקי� בכל שנה

כאשר ,  אול�105.בכל קו עסקי� יוכלו לקזז דרישות הו� חיוביות בקווי עסקי� אחרי� ללא הגבלה) שלילית

אזי יירש� אפס במונה בגי� שנה , דרישת ההו� הכוללת עבור כל קווי העסקי� בשנה נתונה הינה שלילית

  : ס� דרישת ההו� תבוטא כדלהל�106.זו
  

KTSA ={ ∑years 1-3 max[Σ (GI1-8×β1-8), 0]}/3  
    

  :כאשר

KTSA  =  דרישת ההו� לפי הגישה הסטנדרטית.  
  

GI1-8  =  עבור כל , כפי שהוגדרה לעיל בגישת האינדיקטור הבסיסי, הכנסה גולמית שנתית בשנה נתונה

  .אחד משמונת קווי העסקי�
  

 β1-8 =  ההו� הנדרש לרמה של הכנסה גולמית לכל הקושר את רמת, י וועדת באזל"אחוז קבוע שנקבע ע 

  .  מפורטי� להל�אערכי הבט. אחד משמונת קווי העסקי�
  

 אגורמי בט  קווי עסקי�
 18% (β1)מימו� תאגידי� 

 18% (β2)סחר ומכירות 

 12% (β3)בנקאות קמעונאית 

 15% (β4)בנקאות מסחרית 

 18% (β5)תשלומי� וסילוקי� 

 15% (β6)שרותי סוכנות 

 12% (β7)יהול נכסי� נ

 12% (β8)תוו� קמעונאי 

  

הכנסה גולמית ממוצעת של שלוש השני� האחרונות תחושב על בסיס הדוחות הכספיי� 

יורשו התאגידי� , כאשר הדוחות המבוקרי� אינ� זמיני�.  הרביעי� האחרוני��12 הסקורי� ב/המבוקרי�

  .באישור מראש של המפקח, הבנקאיי� וחברות כרטיסי האשראי לעשות שימוש באומדני�

  .א8 בנספחראה אופ� חישוב ההכנסה הגולמית 

  .לעילא 651בסעי/ תטופל כאמור , נמכרה/ פעילות שנרכשה ופעילות שהופסקה
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, דרטית לפי הגישה הסטנ הנדב� הראשולפי ההו דרישת שלילית מעוותת את גולמיתא� הכנסה , כמו בגישת האינדיקטור הבסיסי   106

 .מתאימה במסגרת הנדב� השניפיקוחית המפקח ישקול פעולה 
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  :דוגמא לחישוב הקצאת ההו� לפי הגישה הסטנדרטית

הכנסה גולמית  בטא  קווי עסקי�
� לרבעו

�  דרישת הו
  

  16.2 90  18% מימו� תאגידי� 
  14.4 80  18% ר ומכירות סח

  12.0 100  12% בנקאות קמעונאית 
  �3.0 �20  15% בנקאות מסחרית 

  9.0 50  18% תשלומי� וסילוקי� 
  6.3 42  15% שרותי סוכנות 

  7.2 60  12% ניהול נכסי� 
  8.4 70  12% תוו� קמעונאי 

  70.5      כ"סה

  .� 10 � וברבעו� נוס/ ל,  בכל אחד60 �  רבעוני� הסתכמה ל10כ דרישת ההו� ליתר "סה

  :ס� דרישת ההו� תסתכ� ל

[(70.5+10×60+0)/12]×4=223.5 

  . בטל  659 – 655

  קריטריוני כשירות  .ג

הגישה הסטנדרטית  .1
107

  

  :תאגיד בנקאי חייב להוכיח למפקח שלפחות, כדי להיות כשיר לשימוש בגישה הסטנדרטית  .660

מעורבי� באופ� פעיל בפיקוח על מסגרת תהלי� ניהול , לפי העניי�, וההנהלה הבכירה שלוהדירקטוריו�  •

 ;הסיכו� התפעולי

; (integrity) באופ� מלאומיושמת המושתתת על עקרונות איתני� יש לו מערכת ניהול סיכו� תפעולי  •

 וג�

יש לו מספיק משאבי� לצור� השימוש בגישה זו בקווי עסקי� עיקריי� כמו ג� בתחומי הבקרה  •

 .והביקורת

קח רשאי לעמוד על כ� שתהיה תקופת ניטור התחלתית לגישה הסטנדרטית לפני שייעשה המפ  .661

  .בה שימוש לצורכי הו� פיקוחי

תאגיד בנקאי חייב לפתח מדיניות ספציפית ושיהיו לו קריטריוני� מתועדי� למיפוי הכנסה   .662

את הקריטריוני� חובה לסקור . גולמית עבור קווי עסקי� ופעילויות קיימי� למסגרת הסטנדרטית

העקרונות למיפוי קווי עסקי� .  לפי הצור�, ולהתאי� אות� לשינויי� או לפעילויות עסקיות חדשות

  .8מובאי� בנספח 
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  :108המפורטי� להל� בקריטריוני�  יעמודהמשתמש בגישה הסטנדרטיתתאגיד בנקאי   .663

ברורי� תחומי אחריות � הקצאת תו, תפעוליי�לתאגיד בנקאי חייבת להיות מערכת ניהול סיכוני�   .א

פונקצית ניהול הסיכו� התפעולי אחראית לפיתוח אסטרטגיות . לפונקצית ניהול הסיכו� התפעולי

של סיכו� ) control/mitigate(הפחתה /ובקרה) monitor(ניטור , )assess(הערכה , )identify(לזיהוי 

 הבנקאי כולו הקשורי� לניהול ובקרה  מדיניות ונהלי� ברמת התאגיד(codifying)להסדיר ; תפעולי

 וליישו� ולתכנו�; לתכנו� וליישו� של מתודולוגית ההערכה של הסיכו� התפעולי; של הסיכו� התפעולי

  .של מערכת דיווח סיכוני� לסיכו� תפעולי
  

התאגיד הבנקאי חייב , כחלק מהמערכת הפנימית להערכת הסיכו� התפעולי של התאגיד הבנקאי  .ב

לרבות הפסדי� מהותיי� לפי קו , באופ� שיטתי אחר נתוני� רלבנטיי� של סיכו� תפעולי) track(לעקוב 

 מערכת הערכת הסיכו� התפעולי חייבת להיות משולבת באופ� הדוק בתהלי� ניהול הסיכוני�. עסקי�

 פרופיל הסיכו� תתהלי� ניטור ובקרמ שלה חייב להיות חלק בלתי נפרד הפלט. בתאגיד הבנקאי

דיווח , למידע זה חייב להיות חלק חשוב בדיווח סיכוני�, לדוגמא.  של התאגיד הבנקאיהתפעולי

חובה שלתאגיד בנקאי תהיינה טכניקות ליצירת תמריצי� לשיפור הניהול של . הנהלה וניתוח סיכוני�ל

  .הסיכו� התפעולי בתאגיד הבנקאי כולו

, לרבות הפסדי� תפעוליי� מהותיי�, פעולי של חשיפות לסיכו� ת(regular)חייב להיות דיווח שגרתי   .ג

חובה שלתאגיד בנקאי יהיו . להנהלה הבכירה ולחברי הדירקטוריו�, להנהלות של יחידות עסקיות

  .נהלי� לנקיטת פעולה נאותה בהתא� למידע שנכלל בדוחות להנהלה

תאגיד בנקאי חובה של. חובה שמערכת ניהול הסיכו� התפעולי של תאגיד בנקאי תהיה מתועדת היטב  .ד

לבקרות ולנהלי� הקשורי� , יהיה נוהל שגרתי להבטחת הציות לקוב- המתועד של המדיניות הפנימית

  .ציות�וחובה שיכלול מדיניות לטיפול בסוגיות של אי, למערכת ניהול הסיכו� התפעולי

תיקו/ חובה שתהליכי הניהול ומערכת ההערכה של הסיכו� התפעולי בתאגיד בנקאי יהיו נתוני� ל  .ה

חובה שסקירות אלו יכללו את הפעולות ה� של היחידות העסקיות וה� . ולסקירה שוטפת ובלתי תלויה

  .  התפעולישל פונקצית ניהול הסיכו�
  

תהיה ) לרבות תהליכי התיקו/ הפנימיי�(שמערכת הערכת הסיכו� התפעולי של תאגיד בנקאי  חובה  .ו

  ). external auditors(� נתונה לסקירה שגרתית של רואי חשבו� חיצוניי

  

  .8ראה בנספח פירוט נוס/ של עקרונות מיפוי לקווי עסקי� 
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 (Alternative Standardized Approach)  הגישה הסטנדרטית האלטרנטיבית. ד

  :דרישת ההו� לסיכו� תפעולי תחושב כדלקמ�, )ASA( הגישה הסטנדרטית האלטרנטיבית לפי   .א663

 את ה מחליפ–3.5% � מוכפלת ב– הלוואות ומקדמות  יתרת�מעונאית עבור קו העסקי� בנקאות ק  .א

  .בדומה לגישה הסטנדרטית, 12% �אומד� הכנסה זה יוכפל ב .ההכנסה הגולמית כאינדיקטור החשיפה

 מחליפה את � 3.5% �  מוכפלת ב�  יתרת הלוואות ומקדמות � עבור קו העסקי� בנקאות מסחרית   .ב

   . בדומה לגישה הסטנדרטית15% �אומד� הכנסה זה יוכפל ב. פהההכנסה הגולמית כאינדיקטור החשי

על ידי סכימת סעיפי רווח והפסד ,  תחושב במשות/שאר ששת קווי העסקי�בההכנסה הגולמית   .ג

  .�18% הכנסה זו תוכפל ב. שאינ� קשורי� לקווי העסקי� של בנקאות קמעונאית ומסחרית

לא (ממוצע של  ס� ההלוואות והמקדמות י� זה כתחושב לעני) LA(יתרת ההלוואות והמקדמות   .ב663

  . הרביעי� האחרוני�12 � ב, )משוקללי סיכו� ולפני ניכוי הפרשות

ס� ההלוואות והמקדמות בקו העסקי� בנקאות קמעונאית מורכב מס� הסכומי� שנמשכו בתיקי האשראי 

חייבי� קמעונאיי�  המטופלות כקמעונאיות ו(SMEs)יישויות קטנות ובינוניות , קמעונאות: הבאי�

: ס� ההלוואות והמקדמות מורכב מסכומי� שנמשכו בתיקי האשראי הבאי�, בבנקאות מסחרית. שנרכשו

יישויות קטנות ובינוניות המטופלות , הלוואות מיוחדות, תאגידי� בנקאיי�, ריבונויות, תאגידי�

כמו כ� ייכלל  הער� בספרי� . )(purchased corporate receivables(כתאגידי� וחובות תאגידיי� שנרכשו 

  .של ניירות ער� המוחזקי� בתיק הבנקאי

 כסיכו� פשוט של דרישות ההו� תמחושב, ASA  גישתס� דרישת ההו� לפי, כמו בגישה הסטנדרטית

  .הפיקוחי עבור כל אחד משמונת קווי העסקי�

  .גישה הסטנדרטיתהכנסה גולמית שלילית תטופל כמפורט ב

הוא לא יוכל לחזור ולהשתמש , קאי להשתמש בגישה הסטנדרטית האלטרנטיביתכאשר הותר לתאגיד בנ

  .  המפקח מראש שלבגישה הסטנדרטית ללא אישור

  .א8הגולמית בנספח ראה אופ� חישוב ההכנסה 

  קריטריוני כשירות לגישה הסטנדרטית האלטרנטיבית  . ג663

יפנה מראש למפקח לצור� קבלת , תאגיד בנקאי המבקש לייש� את הגישה הסטנדרטית האלטרנטיבית

  :ויוכיח, היתר 

  ;עמידה בקריטריוני הכשירות של הגישה הסטנדרטית  .א

 מהכנסותיו נובעות 90%כ� שלפחות , שהוא פעיל בעיקר בתחומי הבנקאות הקמעונאית והמסחרית  .ב

  ;מפעילויות אלו

השווה , )PD(כו� גבוה לכשל חלק משמעותי מהפעילות הקמעונאית והמסחרית מורכב מהלוואות בעלות סי  .ג

  .ושאומד� הסיכו� התפעולי לפי הגישה הסטנדרטית האלטרנטיבית יהיה נכו� יותר, �3.5%או גבוה מ

   110 109. בטל683 �  664
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VI.   סיכו� שוק  

�למדידת סיכוהעבודה מסגרת   . א  

(i)683.  בעי� משינויי� סיכו� שוק מוגדר כסיכו� להפסדי� על פוזיציות מאזניות וחו- מאזניות הנו

  :הסיכוני� שעליה� חלה דרישה זו ה�. במחירי השוק

 ;מניות בתיק למסחרלהסיכוני� הנובעי� ממכשירי� הקשורי� לריבית ו •

 . אי כולו הבנקבתאגידסיכו� שער חליפי�  •

  היק� וכיסוי של דרישות ההו�  .1

(ii)683.   ולו על פריטי התיק למסחר  יח,מניותולקשורי� לשיעורי ריבית הדרישות ההו� בגי� מכשירי�

התיק "ת הגדר.  להל�701 עד 685 בהתא� לסעיפי� בנקאיהתאגיד העל ידי בזהירות הנוכחיי� שהוערכו 

  . להל�689(iii) עד 685 מופיעה בסעיפי� "למסחר

דרישות ההו� בגי� מכשירי� הקשורי� לשיעורי ריביות ולמניות לא יחולו בהתקיי� התנאי� המפורטי� 

  :  להל�

  . עסקי התאגיד מס� 5%כ "בדעוברי� לא ) trading book business (התיק למסחרקי עס  .א

  .ח" שיליוני מ120כ "בדעוברות  לא  התיק למסחרס� הפוזיציות של   .ב

וס� הפוזיציות של התיק למסחר לא עוברי� , מס� עסקי התאגיד 6% למסחר לא עוברי�תיק עסקי ה  .ג

 . ח" שיליוני מ160

ציות של עסקי התיק למסחר ביחס לס� עסקי התאגיד יש לסכו� ה� את העסקי� בכדי לחשב את הפרופור

איגרות חוב ילקחו על פי ער� השוק שלה� או לפי : למטרה זו. מאזניי�� המאזניי� וה� את העסקי� החו-

ונגזרי� בהתא� לער� השוק או לער� , מניות ילקחו בחשבו� לפי ער� השוק שלה�, הער� הנקוב שלה�

 . פוזיציות בלונג ופוזיציות בשורט יסוכמו ללא התחשבות בסימני� שלה�. סי הבסיס שלה�הנקוב של נכ

או ,  ימי עסקי��10 ליותר מ' וב' במצב בו התאגיד הבנקאי חורג מאחת מהמגבלות המפורטות בסעיפי� א

  .עליו לדווח על כ� לפיקוח', מהמגבלה המפורטת בסעי/ ג

(iii)683.  התאגיד הבנקאימטבע של הכל פוזיציות ס� ר חליפי� יחולו על דרישות ההו� בגי� סיכו� שע ,

 structural foreign exchange(חליפי� שער מבניות על פוזיציות  שלא לכלולבכפו/ לשיקול דעת מסוי� 

position( .להיות  עשויחלק�אול� ,  לפי שווי שוקיוערכוועל כ� , מוב� כי חלק מפוזיציות אלה ידווחו 

  .ספרי�ב �שווילפי  �מדווח ומוער

תאגיד בנקאי . על התאגיד הבנקאי חל איסור לקיחת פוזיציה בסיכו� סחורות על חשבו� הנוסטרו שלו

רשאי לקנות ולמכור מכשירי� פיננסיי� נגזרי� על מחירי סחורות עבור לקוחותיו במסגרת פעילות תיוו� 

  . בלבד
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(iv)683.   בטל.  

(v)683. מאוחד כלל דרישות ההו� בגי� סיכו� שוק יחולו על בסיס , איבדומה להנחיה באשר לסיכו� אשר

יותר , עולמי על בסיס מוער� ושהונה ,מאוחדחות על בסיס עולמי "דוקבוצה המנהלת ב. )worldwide (עולמי

 מניות,  כגו� מטבעות(באותו מכשיר בדיוק ) long(ויתר ) short(לדווח על פוזיציות חסר לתאגיד בנקאי 

)equity(נית� להחיל על בסיס , זאת ועוד .111היכ� נרשמוביא בחשבו� מבלי לה, על בסיס נטו) יגרות חוב או א

  . מאוחד ג� את כללי הקיזוז המפורטי� בפרק זה

 או קיזוזמערכת המדידה מבלי יכללו בפוזיציות יחידות ש ידרוש המפקחתהיינה נסיבות שבה� , זאתע� 

כאשר ישנ� , לדוגמה, פעולה זו עשויה להידרש. קבוצהחרות בחברות א נטו כנגד פוזיציות של התחשבנות

 קשיי� משפטיי� או ישנ�או כאשר , ל"בחו מהירה של רווחי� מחברה בת עברהמכשולי� לה

  . זמ�ניהול סיכוני� על בסיס מאוחד בל פרוצדוראליי�

בסיס א על שלזכות להמשי� לעקוב אחר סיכוני שוק של ישויות בודדות  המפקח ישמור על ה, בנוס/

תאגידי�  כדי להבטיח שוכ�, א יחמוק מפיקוחל שחוסר איזו� משמעותי בתו� קבוצה כדי להבטיח, מאוחד

  .ת�מדידבדר� שתמנע את  פוזיציות בתאריכי הדיווח מעבירי� לא בנקאיי�

  )נמחק(  .684

רה כוונת מסחר או במטע� תיק למסחר מורכב מפוזיציות במכשירי� פיננסיי� המוחזקות ה  .685

 תיק של דרישות ההו� שלשמכשיר פיננסי יהיה כשיר לטיפול  כדי. תיק למסחרשל הלגדר רכיבי� אחרי� 

.  אפשרות לגדרו באופ� מלאקיימת את סחירותו או שה המגבילי כלשהאמנהעליו להיות חופשי מ, למסחר

  .והתיק ינוהל באופ� פעיל,  ומדויקכו/ באופ� תינוהלו ויוערכוהפוזיציות , בנוס/

התחייבות פיננסית או מכשיר ה� ו, נכס פיננסי לישות אחתה� מכשיר פיננסי הוא כל חוזה שיוצר   .686

וה� ) או מכשירי מזומ�( ה� מכשירי� פיננסיי� ראשוניי� י�מכשירי� פיננסיי� כולל.  לישות אחרתניהו

; ומ� או נכס פיננסי אחרהזכות לקבל מז,  מזומ� שהואנכס פיננסי הוא כל נכס. מכשירי� פיננסיי� נגזרי�

. )equity (מניות או מכשיר ,או הזכות החוזית להחלי/ נכסי� פיננסיי� בתנאי� עדיפי� פוטנציאלית

מזומ� או נכס פיננסי אחר או להחלי/ התחייבויות העביר התחייבות פיננסית היא ההתחייבות החוזית ל

  . עדיפי� פוטנציאליתלאפיננסיות בתנאי� 

מסחר ה� אלה המוחזקות במתכוו� לצור� מכירה חוזרת בטווח זמ� קצר לוחזקות פוזיציות המ  .687

וה� ', או צפויי� בטווח קצר או ללכוד רווחי ארביטרזאו מתו� כוונה להרוויח משינויי מחירי� ממשיי� /ו

גו� כ) (client servicing(פוזיציות הנובעות משירות ללקוח , פוזיציות קנייניות, לדוגמה, עשויות לכלול

matched principal broking (ועשיית שוק.  

(i)687.  אילו חשיפות לכלול בתיק למסחר לקביעת יהיו מדיניות ונהלי� ברורי� בנקאיהתאגיד חובה של 

 להבטיח עמידה בקריטריוני� בנוגע לתיק כדי ,ו שלפיקוחי למטרות חישוב ההו� הלהוציא ממנוואילו 

                                                 
  .תהיינה כפופות לעקרונות חשבונאות מקובלי� במדינה שבה החברה הא� מפוקחת, פוזיציות של חברות בנות שאינ בבעלות מלאה   111
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.  לניהול סיכוני�התאגיד הבנקאישל בפרקטיקות ות ביכולות ולמסחר המפורטי� בפרק זה ותו� התחשב

  .ת לביקורת פנימית תקופתינתו�יתועד באופ� מלא ויהיה אלו הציות למדיניות ולנהלי� 

(ii)687.  הרשימה . לשיקולי� הכלליי� המפורטי� להל�, לכל הפחות, יתייחסו, כאמור, מדיניות ונהלי�

 שיהיו כדי ,לעמוד בה�מוצר או קבוצת מוצרי� קשורי� חייבי� להל� לא נועדה לספק סדרת בדיקות ש

אליה� חייבי�  נקודות עיקריות מינימאלית שלרשימה הרשימה היא . כשירי� להיכלל בתיק למסחר

  :תאגיד במסגרת המדיניות והנהלי� לניהול כולל של התיק למסחר של הלהתייחס

אה בה� חלק מהתיק למסחר למטרות הו� פעילויות מסחר ורוכ מחשיב תאגיד בנקאיהפעילויות ש •

 ;פיקוחי

 , התייחסות לשוק פעילעל ידי) marked-to-market (מחירי שוקליומית חשיפה שער� המידה שבה נית� ל •

 ;כיווני�דוונזיל 

 :יכול התאגיד הבנקאיהמידה שבה , )marked-to-model( מודלשוערכות לפי לחשיפות שמ •

)i( חשיפהלזהות את הסיכוני� המהותיי� של ה; 

)ii(  נזיל, למכשירי גידור קיי� שוק פעילבה הסיכוני� המהותיי� של החשיפה והמידה את לגדר 

 ;דו כיווניו

)iii( ההנחות והפרמטרי� העיקריי� המשמשי� במודלמהימני� שלאומדני� הגיע לל . 

 ו/ חיצוניקית לנותשנית, חשיפהה הערכות של מסוגל ונדרש להפיק התאגיד הבנקאיהמידה שבה  •

 ;ביבאופ� עק

התאגיד המידה שבה מגבלות משפטיות או דרישות תפעוליות אחרות עשויות להכשיל את יכולתו של  •

 ;את החשיפה מיידיתלהנזיל  הבנקאי

 החשיפה באופ� פעיל במסגרת פעולות �לנהל את סיכו, ומסוגל,  נדרשהתאגיד הבנקאיהמידה שבה  •

 וכ�; המסחר שלו

תיק למסחר ובי� ה איתיק הבנקהיכו� או חשיפות בי�  עשוי להעביר סהתאגיד הבנקאיהמידה שבה  •

 .והקריטריוני� להעברות כאלה

 תיק שללהל� הדרישות הבסיסיות החלות על פוזיציות שתהיינה כשירות לטיפול בדרישות הו�   .688

  .למסחר

 על ידי ושאושר, המכשיר או התיקי�/ עבור הפוזיציהבבהירותקיומה של אסטרטגיית מסחר מתועדת  •

 ).אופק אחזקה צפוי, שתכלול(לה הבכירה ההנה

 : שחייבי� לכלול, קיומ� של מדיניות ונהלי� ברורי� לניהול פעיל של הפוזיציה •

 ;הפוזיציות מנוהלות בדסק מסחר � 

 ; עוקב אחר הלימות�איבנקתאגיד ה לפוזיציות והמגבלותנקבעו  � 

 ובהתא� הוסכמומגבלות שבמסגרת ה לנהל את הפוזיציה/ להיכנסאוטונומיה יש לסחרני�  � 

 ;שהוסכמהלאסטרטגיה 

-marked-to(ובמקרה של שערו� למודל , ל בסיס יומיעלפחות משוערכות למחירי שוק הפוזיציות  � 

model (על בסיס יומייוערכוהפרמטרי�  שחובה ; 
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 וכ�;  ניהול הסיכוני� של המוסדכילהנהלה הבכירה כחלק בלתי נפרד מתהלימדווחות פוזיציות ה � 

 את יש להערי�(יל אחר הפוזיציות תו� התייחסות למקורות של מידע שוק מתנהל מעקב פע � 

 המעקב ). תיקהסיכו� של הפרופילי את פוזיציות או  את הנזילות השוק או את היכולת לגדר

רמת המחזור ,  האמידהכי מהשוק לתהלי)input(הקלט נתוני  הערכה של איכות וזמינות יכלול

)turnover (ות הנסחרות בשוק וכדיציגודל� של הפוז, בשוק'. 

התאגיד למעקב אחר פוזיציות כנגד אסטרטגיית המסחר של הירות מדיניות ונהלי� מוגדרי� בב •

התאגיד  למסחר של בתיק  (stale positions)מוקפאותופוזיציות  מחזורניטור הלרבות , הבנקאי

 .הבנקאי

  )נמחק(  .689

(i)689.   שנרש�  באמצעות נגזר אשראי הבנקאיאי בתיק  מגדר חשיפה לסיכו� אשרתאגיד בנקאיכאשר 

חשיפה שגודרה כ הבנקאי איננה נחשבתהחשיפה בתיק , )גידור פנימיעושה שימוש ב, דהיינו(בתיק למסחר 

נגזר אשראי , ספק הגנה כשירצד שלישי שהוא מ,  רכשהתאגיד הבנקאיאלא א� , לצורכי דרישות הו�

כאשר הגנה כזאת נרכשת מצד שלישי . אישיפה בתיק הבנק בנוגע לח191סעי/ של דרישות קיי� את ההמ

אי� לכלול בתיק למסחר למטרות הו� , איחשיפה בתיק הבנקשל  כגידור פיקוחימוכרת למטרות הו� היא ו

  . המגדר הפנימיאוי את נגזר האשראי החיצוני פיקוח

(ii)689.  פוזיציות .  מהו�נוכי�מעצמו  התאגיד הבנקאי הכשירי� של פיקוחיפוזיציות במכשירי ההו� ה

 )securities firms ( ער�חברות ניירות של ,  אחרי�תאגידי� בנקאיי� כשירי� של פיקוחיבמכשירי הו� 

 המפקח בנוגע לאות�  שקבעדר�ביטופלו , כמו ג� נכסי� בלתי מוחשיי�, ושל ישויות פיננסיות אחרות

 מוכיח כי הוא תאגיד בנקאיכאשר . מהו� הוא ניכויאשר במקרי� רבי� , אינכסי� המוחזקי� בתיק הבנק

חזקות של מכשירי הו� של לה) dealer exception(סחר� של לקבוע חריג יכול מפקח ה, פעיל' עושה שוק'

תאגיד כדי ש. של חברות ניירות ער� ושל ישויות פיננסיות אחרות בתיק למסחר,  אחרי�תאגידי� בנקאיי�

 פיקוחייי� מערכות ובקרות נאותות בנוגע למסחר במכשירי הו� עליו לק, סחר� לש יהא כשיר לחריג איבנק

  .כשירי� של מוסדות פיננסיי�

(iii)689.  חוזר רכש מסוג עסקאות)repo-style (המוגבלות בזמ�) term-trading ( ונרשמות על ידי התאגיד

 ובלבד ,יפיקוח למטרות הו� התאגיד הבנקאי להיכלל בתיק למסחר של יכולות, איהבנקאי בתיק הבנק

מסוג עסקאות , למטרה זו.  חוזראלה מסוג רכשעסקאות הה יכלול בתיק למסחר את כל תאגיד הבנקאישה

 ושבה� �688 ו687מוגדרות רק כאות� עסקאות העומדות בדרישות סעיפי�  רכש חוזר הקשורות למסחר

לא קשר לתיק שבו ב.  בתיק למסחרשנית� לכלול אות� בצורת מזומני� או ניירות ער� �י הרגליי� התש

צד נגדי בתיק  אשראי של  בגי� סיכו�ותת הו� החלורכש חוזר כפופות לדרישמסוג עסקאות הכל , נרשמו

  .איהבנק
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  מושכלתהנחיה לאמידה .  2

.  הנחיות באשר לאמידה זהירה של הפוזיציות בתיק למסחרתאגידי� בנקאיי�פרק זה מספק ל  .690

רק בשל א/ שלא יוצאו מ� התיק למסחר ,  אשרציות נזילות פחות פוזילגביחשובות במיוחד אלה הנחיות 

  .הבנוגע לאמידה זהירמעלות דאגה פיקוחית , נזילות נמוכה

 : אמידה זהירה צריכה לכלול לפחות את הפריטי� הבאי�העבודה לפרקטיקתמסגרת   .691

(i).  מערכות ובקרות  

הנ� מספיקות כדי להקנות שות  מערכות ובקרות נאותחייב להקי� ולתחזק תאגיד בנקאי  .692

להיות חייבות מערכות ה.  זהירי� ואמיני�התאגיד הבנקאילהנהלה ולפיקוח את הביטחו� בכ� שאומדני 

 :לכלולחייבות מערכות אלו ). אשראיכגו� ניתוח ( הארגו� בתו�משולבות במערכות ניהול הסיכוני� 

 של  בבהירות תחומי אחריות מוגדרי�אלה כוללי�. הערכת שווילתהלי�  י�מתועדמדיניות ונהלי�   .א

תדירות ביצוע� ,  הלימות�סקירה שלמקורות של מידע שוק ו,  באמידהתחומי� השוני� המעורבי�ה

נהלי� להתאמת , )timing of closing prices (סגירההעיתוי מחירי , ות בלתי תלויהערכות שווישל 

 וכ�; )הוק� דא(נוהלי אימות בסו/ החודש או לפי דרישה , הערכות שווי

 למחלקה האחראית לתהלי� ) בלתי תלויי� במשרד הקדמי,דהיינו(ערוצי דיווח ברורי� ובלתי תלויי�   .ב

 .)main board executive director(לחבר הנהלה  בסופו גיעערו- הדיווח צרי� לה. הערכת השווי

(ii).  שיטות להערכת שווי  

  )Marking-to-market(  מחירי שוקשערו� ל

 פוזיציות לפי הערכת שווי בתדירות שאינה פחותה מתדירות יומית שלא י המחירי שוקו� לשער  .693

 ותדוגמאות למחירי סגירה זמיני� כולל. זמיני� ממקורות בלתי תלויי�שהינ� ) close out(סגירה מחירי 

לי בעוברוקרי� בלתי תלויי� מספר  ציטוטי� של או, )screen price (מחירי מס�, מחירי מטבע חו-

  .מוניטי�

צד יש להשתמש ב.  לבצע שערו� למחיר שוק בתדירות גבוהה ככל האפשרחייב תאגיד בנקאי  .694

 הוא עושה שוק משמעותי תאגיד הבנקאיאלא א� ה, )bid/offer(מכירה מחיר /הזהיר יותר של מחיר קנייה

 ).mid-market(ק בשובמחיר האמצע ) close-out(בסוג פוזיציה ספציפי ויכול לסגור את הפוזיציה 

  שערו� לפי מודל

, )mark-to-model( רשאי לשער� לפי מודל תאגיד בנקאי, כאשר אי� אפשרות לשער� למחיר שוק  .695

 כלשהי באמצעות בסיס הערכהשערו� לפי מודל מוגדר כ. זהירותנעשה בתהלי� הש להראות אפשרכל עוד 

.  שוק באמצעות נתוני קלט שלחושבת המבשיטה אחרתאקסטרפולציה או , )benchmark(תייחסות ה



  )12/08]  (1[  הוראת שעה :הפיקוח על הבנקי�

  מסגרת עבודה למדידה והלימות הו�

 

 

161'עמ

רשויות פיקוח ישקלו את הגורמי� הבאי� . שמרנות יתרהברמת ראוי לנקוט ,  לפי מודלמשערכי�כאשר 

 :ה באופ� זהירמודל נעשפי שערו� להא� הבבוא� להערי� 

 על ידי שערו� לפי נערכתההנהלה הבכירה צריכה להיות מודעת למרכיבי התיק למסחר שאמידת�   .א

הביצוע של /�הסיכועל בדיווח  שנוצר  חוסר הודאות מידת המהותיות שלועליה להבי� את , מודל

 .העסק

יש לבחו� ). כאמור לעיל( מתוא� במידת האפשר למחירי שוק שיהיה שוק צרי� קלט שלנתוני להמקור   .ב

  . המשוערכת השוק לפוזיציה הספציפית קלט שלנתוני הנאותות   אתבאופ� סדיר

 . מקובלות למוצרי� ספציפיי�הערכת שווישתמש ככל שנית� במתודולוגיות יש לה, כשקיי�  .ג

שהוערכו , הוא חייב להתבסס על הנחות הולמות,  עצמותאגיד הבנקאיכאשר המודל מפותח על ידי ה  .ד

 בלתיהמודל יפותח או יאושר באופ� . תהלי� הפיתוחב בלתי תלויי� מקצועיי� על ידי גורמי� נבחנוו

של , קה תיקו/ של המתמטייכללובדיקות אלה  . עליו לעבור בדיקות בלתי תלויות.תלוי במשרד הקדמי

 .ההנחות ושל יישו� התוכנה

 לבקרת שינויי� ויש להחזיק עותק מאובטח של המודל שישמש לבדיקת �יליאפורמנדרשי� נהלי�   .ה

 . על בסיס תקופתיהערכות השווי

 לתת לה� ביטוי וכיצד שבה� עושי� שימוש  המודלי� של מודע לחולשות חייב להיותני�מנהל הסיכו  .ו

 .הערכת השוויתוצאות בבצורה מיטבית 

 ההערכ, לדוגמה (את הדיוק של הביצועי� שלו לסקירה תקופתית על מנת לקבוע נתו�המודל יהיה   .ז

 close(השוואת ערכי הסגירה ,  גורמי סיכו�לעומתניתוח רווח והפסד , הלימות ההנחותנמשכת של 

out (אות המודלבפועל לתוצ.( 

 על חוסר הוודאות כסותכדי ל,  לדוגמה, לפי הצור�ות המתקבל השווייש להתאי� את הערכות  .ח

 ).701  עד698 בסעיפי� של ההערכותראה ג� התאמות ( המודל הערכות שלב
  

  אימות מחירי� בלתי תלוי

 .ק או לפי מודללשיערו� יומי לפי מחירי שובנוס/ אימות מחירי� בלתי תלוי תאגיד בנקאי יבצע   .696

בעוד . המודל מאומתי� בקביעות כדי לבחו� את דייקנות� של קלטנתוני תהלי� שבו מחירי שוק או הזהו 

מודל של ה נתוני קלטאימות של מחירי שוק או של , ששערו� יומי למחיר שוק יכול להתבצע על ידי סחרני�

בתדירות , או(של אחת לחודש לפחות בתדירות , צרי� להתבצע בידי יחידה שאינה תלויה בחדר העסקאות

 כמו  בתדירות גבוההאימות מחירי�אי� צור� לבצע ). פעילות המסחר/בהתא� לאופי השוק, גבוהה יותר

הערכת של , הבלתי תלויה, כלומר, מאחר שהאמידה האובייקטיבית,  שערו� יומי למחיר שוקשמבצעי�

  .לא מדויקות הערכות יומיות  למנוע וכ�,  בתמחורהטעות או הטיכל הפוזיציות אמורה לחשו/ 

 נתוני קלטשמחירי שוק או זה מוב�  גבוה יותר ב דיוק סטנדרטנדרשאימות מחירי� בלתי תלוי ל  .697

לתקופה בזמ� ששערו� יומי משמש בעיקר לדיווח להנהלה , המודל משמשי� לקביעת נתוני רווח והפסדשל 

מקורות תמחור בלתי תלויי� אינ� זמיני� או  כאשר ,אימות מחירי� בלתי תלויב. בי� תאריכי דיווחש

 ייתכ� שמ� )של ברוקר אחד בלבדזמי� מחיר מצוטט יש , לדוגמה(מקורות התמחור סובייקטיביי� יותר ש

  .הערכות שוויהתאמות לביצוע הראוי לנקוט אמצעי זהירות כמו 
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(iii).  או רזרבותלהערכות שווי  ותהתאמ  

  סטנדרטי� כלליי�

 הפרשת/ התאמותבה� יפורטו השיקולי� לביצוע נהלי� חייב ליסד ולתחזק בנקאיתאגיד   .698

  צד שלישי לשקולעושה שימוש בהערכות שווי של התאגיד בנקאי מהמפקח מצפה. הערכות שוויל רזרבות

  .אלו חיוניי� ג� כאשר מבצעי� שערו� לפי מודלכשיקולי� . הערכות שווילהתאמות יש צור� לבצע  הא�

הרזרבות /התאמותה יביא בחשבו� באופ� פורמאלי לפחות את שהתאגיד הבנקאי ח מצפההמפק  .699

עלויות , )unearned credit spreads(מומשו אשראי שלא מרווחי : פריטי� הבאי�להערכות שווי בגי�  ה

, ו�עלויות השקעה ומימ, )early termination (סיו� מוקד�, סיכוני� תפעוליי�, )close-out costs( סגירה

  .סיכו� מודל, רלוונטיכאשר וכ� , אדמיניסטרטיביות עתידיותועלויות 

  סטנדרטי� לפוזיציות פחות נזילות

יכולת של הלא תמיד עולה בקנה אחד ע� ) ג ( (Lxxvi)718הימי� בסעי/ 10הנחת מאחר ו  .700

כלפי  התאמותבצע  חייב לתאגיד בנקאי,  למכור או לגדר פוזיציות בתנאי שוק רגילי�התאגיד הבנקאי

  .  באופ� שוט/ את המש� הלימות�סקורול, פוזיציות פחות נזילות אלול להפריש רזרבות/מטה של ההערכות

יש לשקול את מחירי הסגירה , בנוס/. עשויה להיות תוצאה של אירועי שוקשל פוזיציות הפחתת נזילות 

)close-out ( הרזרבות להערכות שווי/תוהתאמהעת או פוזיציות מוקפאות בעת קבי/וריכוזיות של פוזיציות.   

הרזרבות /תוהתאמה לקבוע את נאותות ו לשקול את כל הגורמי� הרלוונטיי� בבוא חייבתאגיד בנקאי

 מש� הזמ� שיידרש לגדר את, בי� היתר, גורמי� אלה עשויי� לכלול.  פוזיציות פחות נזילותשל להערכות

מכירה /ת הממוצעת של מרווחי מחירי קנייההתנודתיו, תו� הפוזיציהמהסיכוני� /את הפוזיציה

)bid/offer( , זמינות של ציטוטי מחירי� בלתי תלויי�) הממוצע והתנודתיות של , )עושי השוקוזהות מספר

 הערכת השוויבה שהמידה , )aging of positions (התיישנות הפוזיציות, שוקות בריכוזי, היקפי המסחר

  . אחרי�של סיכוני מודל השפעהוה, שערו� לפי מודלנשענת על 

ההו� הפיקוחי  חייבות להשפיע על 700המתבצעות על פי סעי/ להערכות שווי  רזרבות/התאמות  .701

  . חשבונאיי� פיננסיי�� תקנילפי מאלו שנעשות  יותרוה� עשויות להיות גבוהות, 1רובד  לפי

  שיטות למדידת סיכוני שוק  .3

(i)701.   המתוארות (רשאי לבחור בי� שתי מתודולוגיות כלליות  היהי  יתאגיד בנקא, במדידת סיכוני שוק

חלופה אחת . המפקחבכפו/ לאישור , ) בהתאמה(xcix)718 עד (Lxx)�718 ו(Lxix)718 עד 709בסעיפי� 

תו� שימוש במסגרות המדידה המתוארות בסעיפי� , תסטנדרטיה לפי הגישהתהיה למדוד את הסיכוני� 

דהיינו ,  הסיכוני� המטופלי� בפרק זהשלושת עוסקי� ב(Lv)718 עד 709פי� סעי.  להל�(Lxix)718 עד 709

 קובעי� מספר שיטות (Lxix)718 עד (Lvi)718 סעיפי� .שער חליפי� ו מניותתפוזיצי, שיעור הריבית
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דרישת ההו� על פי שיטת המדידה הסטנדרטית . אפשריות למדידת סיכו� המחיר באופציות מכל הסוגי�

  .(Lxix)718 עד 709סעיפי� לפי הסיכו�  מדידותיתמטי של תהיה הסכו� האר

(ii)701.  הכפופה להתמלאות� של תנאי� מסוימי� ועל כ� השימוש בה מותנה , המתודולוגיה החלופית

מתודולוגיה זו . (xcix)718 עד (Lxx)718מפורטת בסעיפי� , באישור מפורש של רשות הפיקוח על הבנקי�

 התאגיד הבנקאי סיכו� שנגזרו ממודלי� פנימיי� של אומדני תמש ב להשתאגידי� בנקאיי�מתירה ל

  :של תנאי�סטי�  הבכפו/ לשבע, לניהול סיכוני�

 ;קריטריוני� כלליי� מסוימי� בנוגע להלימות המערכת לניהול סיכוני� •

 ;בעיקר על ידי ההנהלה, השימוש במודלי�ל לפיקוח פנימי עסטנדרטי� איכותיי�  •

ריביות ומחירי� בשוק המשפיעי� על , דהיינו(של גורמי סיכו� שוק ט הול� סקווי� מנחי� להגדרת  •

 ;)התאגידי� הבנקאיי�ערכ� של פוזיציות 

שכיחי� למדידת ינימאליי� כמותיי� המגדירי� את השימוש בפרמטרי� סטטיסטיי� מסטנדרטי�  •

 ;סיכו�

  ; )stress testing(קיצו� מבחני הנחיות ל •

 ;השימוש במודלי�ת של חיצוניבחינה  לתיקו/נוהלי  •

 .גישה הסטנדרטיתושל השילוב של מודלי� שתמשי� ב המתאגידי� בנקאיי�כללי� ל •

(iii)701.  סיכו� ספציפי וסיכו� שוק בהש, "אבני יסוד" ה שלהמתודולוגיה הסטנדרטית משתמשת בגיש 

די� בחשיפות מרבית המודלי� הפנימיי� מתמק. ניות מחושבי� בנפרדמכללי הנובעי� מפוזיציות חוב ו

, דהיינו(את המדידה של סיכו� ספציפי במרבית המקרי� ומותירי� ,  לסיכו� שוק כלליהתאגיד הבנקאי

 אמצעותב) debt securities or equity(112 ( או מניותניירות ער� חוב� ספציפיי� של חשיפות למנפיקי

ודלי� יחולו דרישות הו� בגי�  שמיישמי� מתאגידי� בנקאיי�על . � אשראימערכות נפרדות למדידת סיכו

דרישת הו� נפרדת בגי� סיכו� , תחול, באותו אופ�. הסיכו� הספציפי שאינו נלכד על ידי המודלי� שלה�

דרישת ההו� .  שמייש� מודל במידה שהמודל אינו לוכד סיכו� ספציפיתאגיד בנקאיספציפי על כל 

 עד (Lxxxvii)718מפורטת בסעיפי� , יפיי� המיישמי� מודלי� להערכת סיכוני� ספצתאגידי� בנקאיי�ל

718(xcvii)113. זו עבודה במסגרת  

(iv)701.  התאגיד הבנקאיכאשר לרשות , בעת מדידת סיכו� המחיר באופציות לפי הגישה הסטנדרטית 

יחילו רשויות , )(Lxix)718 עד (Lvi)718ראה סעיפי� (עומדות מספר חלופות ברמות שונות של תחכו� 

כ� מתודולוגית המדידה שלו , מרבה לעסוק בכתיבת אופציותתאגיד בנקאי לל שלפיו ככל ש את הכהפיקוח

 המנהלי� מסחר משמעותי באופציות תאגידי� בנקאיי� ממצופה, בטווח הארו�. תהיה מתוחכמת יותר

                                                 
ר� של נייר ער� חוב או מניה מסוימי� ישתנה יותר או פחות מער� השוק הכללי במסחר יומיומי סיכו ספציפי כולל את הסיכו שהע   112

 באופ חרי# יחסית כאשר המחיר של נייר ער� חוב או מניה מסוימי� משתנה(וסיכו אירוע ) כולל תקופות שבה השוק כולו תנודתי(

 )). default" (כשל" אירועי� כאלה כוללי� ג� את הסיכו ל ;כגו בעקבות הצעת השתלטות או זעזוע אחר כלשהו, לשוק הכללי
  . בטל     113
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 התקני� האיכותיי� לכלולציית ) VaR() value-at-risk (סיכו�במקיפי� של ער� נתו�  לעבור למודלי�

  .(xcix)718 עד (Lxx)718מותיי� הקבועי� בסעיפי� והכ

(v)701.  לעקוב אחר רמת ,  שחלה עליו דרישת הו� בגי� סיכו� שוקתאגיד בנקאיכל המפקח מצפה מ

  : תהיההתאגיד הבנקאידרישת ההו� המזערית הכוללת של . הסיכו� כנגדה חלה דרישת ההו� ולדווח עליה

א� ,  ומניות בתיק למסחרניירות ער� חוב ות לא כולל, גרת זוהדרישות בגי� סיכו� אשראי שנקבעו במס  )א(

בי� א� בתיק למסחר או  )OTC" (מעבר לדלפק"צד הנגדי על כל נגזרי אשראי של ה סיכו� ותכולל

  ובנוס/; בתיק הבנק

  ובנוס/; למסגרת זו 683עד  644דרישות ההו� בגי� סיכו� תפעולי המתוארות בסעיפי�   )ב(

 או; (Lxix)718עד  709 ההו� המתוארות בסעיפי� סכו� אריתמטי של דרישות  )ג(

 או; (xcix)718 עד (Lxx)718כמפורט בסעיפי� , סיכו� שוק הנגזר מגישת המודלי�אומד�   )ד(

 ).ד(� ו) ג(שילוב של סכו� אריתמטי של   )ה(

(vi)701.  אקדמה של חוזי לרבות מכירות ורכישות , כל העסקאות)forward( , ייכללו בחישוב דרישות ההו�

, )לרביעאחת , ברוב המדינות (אחת לתקופהיתבצע בעיקרו� שגרתי א/ שדיווח . תארי� שבו נחתמולמ� ה

באופ� כזה שדרישות ההו� יתמלאו על שלו  שינהל את סיכו� השוק בתיק למסחר תאגיד בנקאייש לצפות מ

� לרשות� של רשויות הפיקוח עומדי� מספר אמצעי. בסגירת כל יו� עסקי�, דהיינו, בסיס שוט/

על ידי הצגת פוזיציות ) window dressing(תמונה את ה ה לא ייפהתאגיד הבנקאיאפקטיביי� להבטיח ש

 מערכות תחזקג� ל, תאגיד בנקאייש לצפות משמוב� . סיכו� שוק נמוכות משמעותית בתאריכי הדיווח

 נכשל בציות יתאגיד בנקאא� . במהל� היו� שאי� חריגה בחשיפות כדי להבטיחקפדניות לניהול סיכוני� 

  . ינקוט צעדי� מידיי� לתיקו� המצבהתאגיד הבנקאיבטיח שרשות הפיקוח ת, לדרישות ההו�

  בתיק למסחרנגדי צד  ל שטיפול בסיכו� אשראי  .4

� מעבר עבור נגזרי צד הנגדישל ה יידרש לחשב את דרישת ההו� בגי� סיכו� אשראי תאגיד בנקאי  .702

בנפרד מדרישת ההו� , מות בתיק למסחרוזר ועסקאות אחרות הרשרכש חומסוג עסקאות , )OTC (לדלפק

   114.בגי� סיכו� שוק כללי וסיכו� ספציפי

 חישוב לדרישות ההו� בתיק שבה� נעשהמשקלות הסיכו� שישמשו בחישוב זה חייבות להתאי� לאלו 

 הסיכו�  ישתמש במשקלותאי את הגישה הסטנדרטית בתיק הבנק� המיישתאגיד בנקאי, לפיכ�. איהבנק

  .של הגישה הסטנדרטית בתיק למסחר

רכש מסוג כל המכשירי� הכלולי� בתיק למסחר יכולי� לשמש ביטחונות כשירי� לעסקאות   .703

מקד� חול י איביטחו� כשיר לתיק הבנקהגדרת ב נכללי�על אות� מכשירי� שאינ� . בתיק למסחרש חוזר

כאמור (רסות מוכרות ואינ� נכללות במדד הראשי  בשיעור החל על מניות הרשומות בבו)haircut(ביטחו� 

                                                 
114    .88מפורט בסעי# ) unsettled(שטר� נסלקו , ומסחר בניירות ער�  הטיפול בעסקאות שער חליפי
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, איא� לא בתיק הבנק, למכשירי� הנחשבי� ביטחונות כשירי� בתיק למסחר, כתוצאה מכ�). 151 בסעי/

  .  לכל נייר ער� בנפרדמקדמי הביטחו�יש לחשב את 

,  לדלפק מעבר מובטחות�עסקאות נגזרישל חישוב דרישת ההו� בגי� סיכו� אשראי לצד הנגדי ב  .704

  .אי לכללי� הקבועי� לעסקאות מסוג זה הרשומות בתיק הבנקזהה

 באמצעות הכללי� ער�רכש חוזר ימסוג חישוב דרישת ההו� בגי� סיכו� לצד הנגדי בעסקאות   .705

   .(i)181 עד 147הקבועי� בסעיפי� 

   אשראיינגזר

  )נמחק(  .706

,  בתיק למסחרsingle name אשראי יקאות נגזרדרישת ההו� בגי� סיכו� אשראי לצד הנגדי עבור עס  .707

  :הבאי� לחשיפה פוטנציאלית עתידיתתו� שימוש במקדמי התוספת יחושבו 

 מוכר הגנה קונה הגנה 

  )(TRS Total Return Swapהחל� תשואה כוללת 

  " כשירה"התחייבות 

 " בלתי כשירה"התחייבות 

  

5%  

10% 

  

5%  

10% 

   CDS (Credit Default Swap)החל� כשל אשראי 

  " כשירה"התחייבות 

  " בלתי כשירה"התחייבות 

  

5%  

10% 

  

5%**  

10%** 

  

  . לפירעו�התלוי ביתרת תקופה שנותרה הבדללא יהיה 

 (i)711 המדידה הסטנדרטית בסעיפי  שיטתטיפול בסיכו� ספציפי על פי ל" כשיר" הקטגוריה תזהה להגדר" כשיר"ההגדרה של 

  .(ii)711!ו

) close out( הוא נתו� לסגירה  כאשר(add-on factor)וספת מקד  התלרק  יהיה כפו# החל# כשל אשראיסקת עבמוכר ההגנה ** 

  . סכו  הפרמיות שלא שולמוסכו  התוספת תהיה תקרת. בר פירעו� עדיי�בשעה שהבסיס חדל פירעו� קונה ההגנה כאשר 

  

, )first to default(יכו� של כשל השייכת לרובד הראשו� הנתו� לסכאשר נגזר האשראי היא עסקה   .708

ישנ� פריטי� בלתי בסל א� , דהיינו,  הבסיסייקבע לפי איכות האשראי הנמוכה ביותר בסלהתוספת  סכו�

לעסקאות השייכות לרובד . חל על ההתחייבות הבלתי כשירהסכו� התוספת שיש להשתמש ב, כשירי�

, דהיינו,  שלה�� להתבצע לפי איכות האשראיהבסיס תמשי הקצאת נכסי, השני הנתו� לסיכו� כשל ומעלה

עבור עסקה השייכת לרובד השני הנתו� לסיכו� סכו� התוספת איכות האשראי הנמוכה השנייה תקבע את 

  . הלאהוכ� , כשל
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  הסדרי מעבר  .5

(i)708.  מדידה שיטת  יהיו חופשיי� להשתמש בשילוב של תאגידי� בנקאיי�, בתקופת המעבר

צרי� לכסות " חלקי"כל מודל , כללכ. ודלי� הפנימיי� למדידת סיכוני שוקסטנדרטית ע� גישת המ

 שיטות לשלב שתי יותרדהיינו לא , )כגו� סיכו� ריבית או סיכו� שער חליפי�(קטגוריית סיכו� מלאה 

עדיי� מצויי� בתהלי� במועד זה  התאגידי� הבנקאיי�מאחר שרוב ,  אול�115. אחתקטגוריית סיכו�ל

הוועדה מאמינה שיש להעניק לתאגידי� בנקאיי� , ר של מודלי� פנימיי� לניהול סיכוני�שיפוהטמעה או 

כלל עולמי  כל פעולותיה� על בסיס בהכללת גמישות מסוימת – קטגוריות סיכו� תו� אותה אפילו ב–

)worldwide( ;הוועדה בעתיד יסקר על ידי גמישות זו תהיה כפופה לאישור הרשויות באותה מדינה ות

בי� הגישה ") cherry-picking“ ("בחירה סלקטיבית"ויות הפיקוח ינקטו באמצעי זהירות נגד רש(

 מתאגידי� בנקאיי� מצפי�). ת המודלי� בתו� קטגוריה של גור� סיכו� מסוי�והסטנדרטית וגיש

, את כל פעולותיה�יכללו  הזמ� שבחלו/המאמצי� את חלופת המודלי� לקטגוריית סיכו� יחידה כלשהי 

מודל אשר לוכד את כל , דהיינו(ולהתקד� לקראת מודל מקי/ ,  המוזכרות להל�החרגותו/ לבכפ

 חזורל, למעט בנסיבות חריגות,  שיאמצו מודל לא יורשותאגידי� בנקאיי�). הקטגוריות של סיכו� שוק

עושי� שימוש  התאגידי� בנקאיי�אפילו , על א/ עקרונות כלליי� אלה. חזרה אל הגישה הסטנדרטית

 ות נלכד�שאינ,  סיכו� שוק עדיי� עשויי� להיות חשופי� לסיכוני� בפוזיציותוד למד כדימודלי� מקיפי�ב

במטבעות זניחי� או , במקומות מרוחקי�, לדוגמה; על ידי המודלי� הפנימיי� לניהול סיכוני מסחר

דווחו באמצעות שאינ� נכללי� במודל יימדדו בנפרד וימסוג זה  סיכוני� 116.זניחי� בתחומי� עסקיי�

  . להל�(xviii)718 עד 709 המתוארות בסעיפי� שימוש במתודולוגיות

  דרישת ההו�  . ב

   הגדרה של הו�  .1

(ii)708.   49 למטרות סיכו� שוק נקבעה בסעיפי� שייעשה בה שימושהו� הההגדרה של(xiii)�48 ו(xiv) 

  . זו עבודהבמסגרת

(iii)708. התאגיד הבנקאיב תחילה את דרישת ההו� המזערית של יהיה צור� לחש, בעת חישוב הו� כשיר 

על מנת לקבוע כמה , ורק לאחר מכ� לחשב את הדרישה בגי� סיכו� שוק, בגי� סיכו� אשראי וסיכו� תפעולי

של  1רובד ההו� הכשיר יהיה הסכו� של כל הו� . סיכו� שוקהקצאה בגי�  זמי� ל2רובד  והו� 1רובד הו� מ

.  זו עבודה במסגרת(iii)49בהתא� למגבלות המפורטות בסעי/ , שלו 2רובד הו�  ועוד כל, התאגיד הבנקאי

 ייחשב כשיר רק א� נית� להשתמש בו לכיסוי סיכוני שוק לפי התנאי� הקבועי� בסעיפי� 3רובד הו� 

49(xxi)�49 ו(xxii) יחס ההו� המצוטט ייצג אפוא את כמות ההו� הזמינה לכיסוי סיכו� אשראי. לעיל ,

, (xxi)49במגבלות המפורטות בסעי/ , 3רובד  הו� לתאגיד הבנקאי ישכאשר . תפעולי וסיכו� שוקסיכו� 

                                                 
  .המתודולוגיה הסטנדרטיתעיבוד המשמשות לפישוט החישוב ואשר על תוצאותיה חלה "על טכניקות טרו�, ע� זאת, כלל זה אינו חל    115
  . בטל    116
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 3רובד  לדווח על העוד/ הזה כהו� התאגיד הבנקאירשאי , סיכוני שוקגי� עת הנוכחית במוקצה בשאינו 

  .לצד יחס ההו� הסטנדרטי, בלתי מנוצל א� כשיר

   המדידה הסטנדרטיתשיטת –סיכו� שוק   .ג

  סיכו� שיעור ריבית  .1

  )נמחק(  .709

(i)709.   הסטנדרטית למדידת הסיכו� הנלווה לאחזקה או לקיחה של העבודה פרק זה מתאר את מסגרת

. מכשירי� אחרי� הקשורי� לשיעור הריבית בתיק למסחרבו) debt securities(חוב ניירות ער� פוזיציות ב

ומכשירי� , משתנהריבית קבועה וריבית י  בעלניירות ער� חובהמכשירי� המכוסי� כוללי� את כל 

, )convertible bonds( איגרות חוב המירות .117לרבות מניות בכורה בלתי המירות, �בדומה לההמתנהגי� 

למניות , במחיר נקוב, הניתנות להמרה או מניות בכורה )debt issues (דהיינו הנפקות של איגרות חוב

ויטופלו , חובניירות ער� א� ה� נסחרות כ) debt securities (ת ער� חובכניירויטופלו , רגילות של המנפיק

  .  כמניותא� ה� נסחרות) equities(כמניות 

 נסחרת התאגיד הבנקאי יפרט במסמ� המדיניות שלו ובנהליו באיזה אופ� יקבע הא� איגרת החוב ההמירה

 . כנייר ער� חוב או א� היא נסחרת כמניה

  . להל�(xvii)718 עד (ix)718גזרי� יידו� בסעיפי�  במוצרי� נלטיפולהבסיס 

(ii)709.  האחד חל על : דרישת ההו� המזערית מבוטאת במונחי� של שני חיובי� המחושבי� בנפרד

והאחר חל על סיכו� הריבית , בי� א� מדובר בפוזיצית חסר או ביתר,  של כל נייר ער�"הסיכו� הספציפי"

או   ע"נישל ,  יכול להתבצע קיזוז בי� פוזיציות ביתר או בחסרמסגרתובש, )"סיכו� שוק כללי" נקרא(בתיק 

  .מכשירי� שוני�

(i)  ספציפי �  סיכו

(iii)709.  יחידדרישת ההו� בגי� סיכו� ספציפי מיועדת לספק הגנה מפני שינוי לרעה במחירו של נייר ער� 

) matched(ל לפוזיציות מנוגדות גבהיה מוהקיזוז י, במדידת הסיכו�. היחידעקב גורמי� הקשורי� למנפיק 

 בי� הנפקות שונות מאחר קיזוז תרלא יו, אפילו א� המנפיק זהה). לרבות פוזיציות בנגזרות(בהנפקה זהה 

� ותמשמע' וכד) call features (פירעו� המוקד�במאפייני ה, בנזילות, שההבדלי� בשיעור תלוש הריבית

  .בטווח קצרעשויי� להשתנות שמחירי� 

                                                 
 ומוצרי� נגזרי� על משכנתאות ה� בעלי מאפייני� ייחודיי� בשל )traded mortgage securities(ניירות ער� סחירי� של משכנתאות     117

נייר ער� .  דעת לאומיוה� יטופלו בהתא� לשיקול, לא יחול טיפול משות# לניירות ער� אלה, בינתיי�, לפיכ�. הסיכו של סילוק מוקד�
הוא יטופל כמו , דהיינו, תחת הסכ� של רכישה חוזרת או הסכ� השאלת ניירות יטופל כאילו הוא עדיי בבעלות משאיל נייר הער�

  . פוזיציות אחרות בניירות ער�
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   הו� בגי� סיכו� ספציפי עבור סיכו� מנפיקדרישות

  :תהיינה כדלקמ�" אחר"ו" ממשלתי"דרישות ההו� החדשות לקטגוריות   .710

  

הערכת אשראי  קטגוריות

 חיצונית

 דרישת הו� לסיכו� ספציפי

 -AA עד AAA ממשלתי

A+ עד BBB-  

  

  

  

  

  

BB+ עד B-  

  -B � מתחת ל

  ללא דירוג

0%  

א י סופי ההתקופה שנותרה לפירעו� (0.25%

  ) חודשי� או פחות6

התקופה שנותרה לפירעו� סופי היא  (1.00%

  )כולל,  חודשי�24 חודשי� ועד 6מעל 

התקופה שנותרה לפירעו� סופי היא  (1.60%

  ) חודשי�24מעל 

8.00% 

12.00% 

8.00% 

 

התקופה שנותרה לפירעו� סופי היא  (0.25%  כשיר

  ) חודשי� או פחות6

 לפירעו� סופי היא התקופה שנותרה (1.00%

  )כולל,  חודשי�24 חודשי� ועד 6מעל 

התקופה שנותרה לפירעו� סופי היא  (1.60%

  ) חודשי�24מעל 

לווה תאגידי שאינו  של דומה לדרישות הו� לסיכו� אשראיב אחר

לפי הגישה הסטנדרטית לסיכו� אשראי , בדירוג השקעהמדורג 

  . זו עבודהבמסגרת

  

BB+ עד BB-             8.00%  

  BB-           12.00% � מתחת ל

  8.00%ללא דירוג                  

  

(i)710.    לרבות איגרות חוב  118 ממשלתיי�ירות ער�של ניהסוגי� תכלול את כל " ממשלתי"הקטגוריה

)bonds( , שטרי אוצר)treasury bills(ומכשירי� אחרי� קצרי טווח .  

                                                 
  . בטל   118
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הנקובי� , יירות ער� של ממשלת ישראל ושל בנק ישראל לנ0%נית� להחיל משקל סיכו� של   .711

  . ח"וממומני� בש

, כאשר רשות פיקוח במדינה אחרת קבעה משקל סיכו� מופחת לניירות ער� של הריבונות באותה המדינה

, נית� להחיל אותו משקל סיכו� לשקלול ניירות הער� של הריבונות אשר הונפקו ומומנו במטבע המקומי

  .  או דירוג עדי/ מזה-A ומדורגת בדירוג �OECDחברה בובלבד שהמדינה 

(i)711.   כשיר"הקטגוריה"   

   :כוללת

ואשר הונפקו על ידי או שהינ� ,  תחת הגישה הסטנדרטית לסיכוני אשראי119ח שדורגו בדירוג השקעה"אג

  :בערבות של

  .57 כהגדרתה בסעי/, ישות סקטור ציבורי •

  . 59 כהגדרתו בסעי/,  בנק רב צדדי לפיתוח •

  . ע המשמש כמכשיר הוני לתאגיד המנפיק"למעט ני, 60כהגדרתו בסעי/ , תאגיד בנקאי •

  .ע המשמש כמכשיר הוני לתאגיד המנפיק"למעט ני, 65כהגדרתה בסעי/ , חברת ניירות ער� •

 ,לפחות על ידי שתי סוכנויות לדירוג אשראי מוכרות על ידי הרשות המפקחת, ח שדורגו בדירוג השקעה"אג

דורגו בדירוג השקעה על ידי סוכנות לדירוג אשראי מוכרת אחת וכ� דורגו בדירוג השקעה על ידי שאו 

  . סוכנות לדירוג אשראי נוספת

 (ii)711.  בטל.  

120בטל  .712
  

  כשירי�כללי� לסיכו� ספציפי למנפיקי� שאינ� 

(i)712.  לסיכו� ספציפי החלה תחול אותה דרישת הו� , כשירכשירי� שהונפקו על ידי מנפיק שאינו על מ

  . זו עבודהלפי הגישה הסטנדרטית לסיכו� אשראי במסגרת, בדירוג השקעהמדורג על לווה תאגידי שאינו 

(ii)712.  חסר משמעותית של הסיכו� � להערכתזה עלול להביא מאחר שבמקרי� מסוימי� דבר , אול�

המפקח שומר , חוב ממשלתיותהספציפי בגי� מכשירי חוב בעלי תשואה גבוהה לפדיו� יחסית לאיגרות 

  : לפי שיקול דעתו, לעצמו את הזכות

 או/ו;  סיכו� ספציפי במכשירי� כאלהבשללהטיל דרישת הו� גבוהה יותר  •

 .מכשירי חוב אחרי�לבי� בי� מכשירי� אלה , סיכו� שוק הכללית למטרת הגדר, לאסור קיזוז •
  

 האיגוח המפורטת במסמ� זה  עבודת פי מסגרת ניכוי עלשל עליה� טיפול שיוחלחשיפות איגוח , במוב� זה

לא  ג� חשיפות איגוח שה� קווי נזילות כמו, ))equity tranches(ראשוני הנושאי� סיכו�   �כגו� רבדי(

                                                 
 .    בטל 119
  . בטל    120
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  עבודתתהיינה כפופות לדרישת הו� שאינה נמוכה מהדרישה שנקבעה במסגרת,  או כתבי אשראימדורגי�

  .האיגוח

  פוזיציות מגודרות על ידי נגזרי אשראילי דרישות הו� בגי� סיכו� ספציפ

נעי� תמיד בכיוו� ) ביתר ובחסר, דהיינו(רגליי�  ה של שתי �ערכיה כאשרוכר ימלא קיזוז   .713

  :זה יהיה המקרה במצבי� הבאי�.  המידה באותה)broadly( ובדר� כלל, ההפו�

  או, שתי הרגליי� מורכבות ממכשירי� זהי� לחלוטי�  )א(

ומתקיימת ) או להפ� ()total rate of return swap( TRS  עסקת מזומני� ביתר מגודרת על ידיפוזיציית  )ב( 

, דהיינו(הבסיס נכס  חשיפת ובי�) reference obligation ( המתייחסתהתאמה מדויקת בי� ההתחייבות

  121).פוזיציית המזומני�

  .יציהלא תחול דרישת הו� לסיכו� ספציפי על שני צדי הפוז, במקרי� אלה  

נעי� תמיד בכיוו� ) ביתר ובחסר, דהיינו( של שתי רגליי� �ערכיה כאשר 80%יוכר קיזוז של   .714

 CDSמצב כאשר פוזיציית מזומני� ביתר מגודרת על ידי עסקת הזה . המידה באותה א� לא תמיד , ההפו�

credit default swap) (עסקה או CLN (credit linked note) )ת התאמה מדויקת ומתקיימ, )או להפ�

ובמטבע , ושל נגזר האשראיהקשורה במועד הפירעו� של ההתחייבות ,  להתייחסותהתחייבותה � שלבתנאי

הגדרות אירועי , לדוגמה(מאפייני� מרכזיי� של חוזה נגזר האשראי , בנוס/. הבסיסנכס של חשיפת 

מחיר של פוזיציית ב נויי� לסטות מהותית משימחיר נגזר האשראי ללא יגרמו )  סליקהמנגנוני, אשראי

גו� תשלומי�  כשלו�ת בתנאי� מגבילי בהתחשב, דהיינו(העסקה מעבירה סיכו� בה במידה ש. המזומני�

 בגי� סיכו� ספציפי על צד העסקה ע� דרישת ההו� הגבוהה 80%יוחל קיזוז של , )קבועי� וספי מהותיות

  .ני תהיה אפסואילו הדרישה בגי� סיכו� ספציפי שתחול על הצד הש, יותר

נעי� בדר� כלל בכיוו� ) ביתר ובחסר, דהיינו(רגליי� ה של שתי �ערכיהוכר כאשר י חלקי קיזוז  .715

  :זה יהיה המקרה במצבי� הבאי�. ההפו�

אול� קיימת אי התאמה בנכסי� בי� ההתחייבות , )ב(713הפוזיציה תואמת את האמור בסעי/   )א(

  ).ז( 191 בסעי/  המפורטותהפוזיציה עומדת בדרישות , פי כ�א/ על . הבסיסנכס  ובי� חשיפת הקשורה

 בי� 122הפירעו�ד אול� קיימת אי התאמה במטבע או במוע, 714או ) ב(713 סעי/ נכללת לפיהפוזיציה   )ב(

  . הגנת האשראי לנכס הבסיס

בי� נגזר אול� קיימת אי התאמה בנכסי� בי� פוזיציית המזומני� ו, 714  סעי/נכללת לפיהפוזיציה   )ג(

 נגזר תיעוד שלב) deliverable � ת המסירהובר(נכס הבסיס נכלל בהתחייבויות , וע� זאת. האשראי

  .האשראי

במקו� להוסי/ דרישות . יחול הכלל הבא, 715 עד 713בסעיפי� ש אלובכל אחד מ� המקרי� ה  .716

תחול רק הגבוהה מבי� , )סיסהגנת האשראי ונכס הב, דהיינו(הו� בגי� סיכו� ספציפי לכל אחד מצדי העסקה 

  .שתי דרישות ההו�

                                                 
  .מזה של חשיפת נכס הבסיסמועד הפירעו של עסקת ההחל# עצמה עשוי להיות שונה      121
122       .אי התאמת מטבע תיכלל בדיווח הרגיל על סיכו שער חליפי
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שני  כנגד דרישת ההו� בגי� סיכו� ספציפי תיקבע, 715עד  713 בסעיפי� נכללי�במקרי� שאינ�   .717

  .צדי הפוזיציה

 first to default and(והשני לסיכו� של כשל � הבנקאיי� השייכי� לרובד הראשו� מוצריעל ה  .718

second to default(תאגידי� . איתיק הבנקה שפותחו עבור הרעיונות הבסיסיי� יחולו ,ק למסחר בתי

) basket credit linked notesקוני� של , לדוגמה(בנקאיי� המחזיקי� פוזיציות ביתר במוצרי� אלה 

ויידרשו להוסי/ את דרישות ההו� בגי� סיכו� ספציפי או להשתמש בדירוג , יטופלו כאילו היו מוכרי הגנה

ולכ� יורשו לקזז סיכו� ,  יטופלו כאילו היו קוני הגנהאלו (notes)שטרות מנפיקי� של . זמי� א� ,חיצוני

  .דהיינו הנכס בעל דרישת הו� לסיכו� ספציפי הנמוכה ביותר, ספציפי עבור אחד מהבסיסי�

(ii)  שוק כללי �  סיכו

(i)718.   נובע משינויי� בשיעורי ה ו� להפסד את הסיכנועדו לכלולדרישות ההו� בגי� סיכו� שוק כללי

" תקופה לפירעו� "שיטת: למדידת סיכו�  עיקריותשיטות בי� שתי  תאגיד בנקאי יוכל לבחור.ריבית שוק

)“maturity(" ,חיי� ממוצעמש� "ושיטת ) "“duration” .(דרישת ההו� היא סכו�, שיטות אחת מהבכל 

   : ארבעה מרכיבי�דרישות ההו� בגי�

 ; כולובתיק למסחר, ו בחסרביתר א, הפוזיציה נטו •

 ;)" קיזוז אנכי�אי "(חסי מהפוזיציות המנוגדות בכל רצועת זמ� יחלק קט�  •

 )"קיזוז אופקיאי " ( פוזיציות המנוגדות בי� רצועות זמ� שונותהחלק גדול יותר יחסי מ •

 ;)(Lxix)718 עד (Lxvi)718ראה סעיפי� (לפי המקרה , דרישת הו� נטו בגי� פוזיציות באופציות •

(ii)718.  פירעו� סולמות ייעשה שימוש ב)maturity ladders (ודרישות הו� יחושבו לכל ,  לכל מטבענפרדי�

  . כי� הפוני� קיזוז פוזיציות בעלות סימבלי לאחר מכ� יסוכמו . מטבע בנפרד

  צמוד למדד ולא צמוד תחושב על פי סול� פירעו�� דרישת ההו� בגי� סיכו� הריבית במגזרי� השקליי� 

את ההו� כנגד הסיכו� הגלו� ,  במסגרת הנדב� השני, על התאגיד הבנקאי להביא בחשבו�, אול�. אחד

 . בהשתנות שיעורי הריביות במגזרי� השקליי�

(iii)718.   718ראה סעי/  מש� החיי� הממוצעלשיטת  (שיטת התקופה לפירעו�לפי(vii)( , פוזיציות ביתר

, כולל מכשירי� נגזרי�, מקורות אחרי� של חשיפות לשיעורי ריביתוב) debt securities(חוב  באגרותאו 

עשרה רצועות זמ� � או חמש(עשרה רצועות זמ� �משובצות לתו� סול� תקופות לפירעו� המורכב משלוש

שנותרה  בהתא� לתקופה מוינומכשירי� בריבית קבועה י). במקרה של מכשירי� בעלי תלוש ריבית נמו�

פוזיציות הפוכות .  לתארי� התמחור מחדששנותרה ת משתנה בהתא� לתקופה ומכשירי� בריבי, לפירעו�

)opposite ( בסכו� זהה באות� הנפקות)בי� א� בפועל או רעיונית , )א� לא בהנפקות שונות של אותו מנפיק

)notional( , עבודה של שיעורי ריבית מסגרת המנית� להשמיט) שיטת התקופה לפירעו� לחשיפות לשיעורי

 עסקות אקדמה, )closely matched(מנוגדות שה� קרובות לוכ� ג� בנוגע לעסקאות החל/ , )ריבית
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)forwards( , חוזי� עתידיי�)futures ( על שיעורי ריבית ועסקאות אקדמה)FRAs( ,אחר הממלאי� 

  . להל�(xiv)�718 ו(xiii)718התנאי� האמורי� בסעיפי� 

(iv)718.  שק/ את שנועד ל הפוזיציות בכל רצועת זמ� במקד� השלב הראשו� בחישוב הוא לשקלל את

המשקלות לכל רצועת זמ� . בשיעורי הריביתהמשוערי� שינויי� לרגישות המחיר של אות� פוזיציות 

-deep (עמוקואיגרות חוב בניכיו� ) zero coupon(איגרות חוב ללא תלוש ריבית . להל�שמוצגות בטבלה 

discount) (ישובצו לרצועות הזמ� המופיעות ) �3%  ריבית הנמו� מלות תלושהמוגדרות כאיגרות חוב בע

     .בעמודה השנייה של הטבלה

  רצועות זמ� ומשקלות : לפירעו� תקופההשיטת 

שינויי הנחת  משקל סיכו�  3%!תלוש הנמו  מ  ויותר3%תלוש של 

 תשואה 

 1.00 0.00% חודש אחד או פחות חודש אחד או פחות

 1.00 0.20%  חודשי�3מעל חודש אחד ועד   שי� חוד3מעל חודש אחד ועד 

 1.00 0.40%  חודשי�6 חודשי� ועד 3מעל   חודשי�6 חודשי� ועד 3מעל 

 1.00 0.70%  חודשי�12 עד 6מעל   חודשי�12 חודשי� ועד 6מעל 

    

 0.90 1.25%  שני�1.9מעל שנה ועד  מעל שנה ועד שנתיי�

 0.80 1.75%  שני�2.8 עד 1.9מעל   שני�3מעל שנתיי� ועד 

 0.75 2.25%  שני�3.6 עד 2.8מעל   שני�4 שני� ועד 3מעל 

    

 0.75 2.75%  שני�4.3 שני� ועד 3.6מעל   שני�5 שני� ועד 4מעל 

 0.70 3.25%  שני�5.7 שני� ועד 4.3מעל   שני�7 שני� ועד 5מעל 

 0.65 3.75%  שני�7.3 שני� ועד 5.7מעל   שני�10 שני� ועד 7מעל 

 0.60 4.50%  שני�9.3 שני� ועד 7.3מעל   שני�15 שני� ועד 10מעל 

 0.60 5.25%  שני�10.6 שני� ועד 9.3מעל   שני�20 שני� ועד 15מעל 

 0.60 6.00%  שני�12 שני� ועד 10.6מעל   שני�20מעל 

 0.60 8.00%   שני�20 שני� ועד 12מעל   

  0.60 12.50%   שני�20מעל   

  

(v)718.  כל שבכ� , בא בחישוב הוא לקזז את הפוזיציות המשוקללות ביתר ובחסר בכל רצועת זמ�השלב ה

 מכשירי� שוני� ותקופות כוללתמאחר שכל רצועה , אול�.  פוזיציה יחידה בחסר או ביתרתתקבלמרצועה 

 מבי� ה על הנמוכ)gap (וסיכו� פער כדי לשק/ סיכו� בסיס 10%תוטל דרישת הו� של , שונות לפירעו�

א� סכו� הפוזיציות המשוקללות ביתר , וכ�. בי� א� ביתר ובי� בחסר,  המתקזזות המשוקללותפוזיציותה

קיזוז ה�אי,  דולר� מיליו90וסכו� הפוזיציות המשוקללות בחסר הוא ,  דולר� מיליו100ברצועת זמ� הוא 

  ). דולר� מיליו9.0, כלומר( דולר ו� מילי�90  מ10%לאותה רצועת זמ� יהיה האנכי 
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(vi)718.  פוזיציות ,  החישובי� לעיל היא שמתקבלות שתי קבוצות של פוזיציות משוקללותה שלתוצאה

שאי� , האנכיי�קיזוזי� ה� איו) בדוגמה לעיל,  דולר ביתר� מיליו10(נטו ביתר או בחסר בכל רצועת זמ� 

בי� הפוזיציות , אשו�הר,  יורשו לנהל שני סיבובי� של קיזוז אופקיתאגידי� בנקאיי�, בנוס/. לה� סימ�

 ולאחר מכ� 123,)שנה עד ארבע שני� וארבע שני� ומעלה, אפס עד שנה(נטו בכל אחד משלושת אזורי הזמ� 

 )המבוטא כשבר(קיזוזי� � איהקיזוז יהיה כפו/ לסול� . בי� הפוזיציות נטו של שלושת אזורי הזמ� השוני�

הפוזיציות המשוקללות ביתר ובחסר בכל . באה שמוצג בטבלה הכפי, )matched(הפוזיציות המנוגדות  על

קיזוז על הפוזיציות המנוגדות � שיופעל מקד� איבכפו/ לכ�, אחד משלושת האזורי� ניתנות לקיזוז

את שארית הפוזיציה נטו בכל אזור זמ� נית� להעביר לאזור הזמ� הבא ולקזז . המהווה חלק מדרישת ההו�

  .קיזוז� אי בכפו/ לסדרה שנייה של מקדמי, כנגד פוזיציות הפוכות באזורי זמ� אחרי�

   קיזוזי" אופקיי"!אי

אזורי זמ�
בתו  אזור  רצועת זמ� 124

 הזמ�

בי� אזורי זמ� 

 סמוכי"

 1בי� אזור זמ� 

 3! ו

   חודשי�1 – 0  1אזור זמ� 

   חודשי�3 – 1

   חודשי�6 – 3

  חודשי�12 – 6

  

40% 

  � שני2 – 1 2אזור זמ� 

   שני�3 – 2

  שני�4 – 3

  

30% 

   שני�5 – 4  3אזור זמ� 

   שני�7 – 5

   שני�10 – 7

   שנה15 – 10

   שנה20 – 15

  שנה�20למעלה מ

  

30% 

  

  

  

40%  

  

  

  

  

  

40% 

  

  

  

  

  

  

100% 

  

(vii)718.   ממוצעחיי"מש   (מ"מחשיטת הלפי ) (duration method(בעלי תאגידי� בנקאיי�,  החלופית 

שיטה מדויקת יותר למדידת כל סיכו� השוק ב שימושעשות ל, רשאי� בהסכמת המפקח, היכולת הנדרשת

לבחור חייבי�  נקאיי�בתאגידי� . מחיר של כל פוזיציה בנפרדה על ידי חישוב רגישות ה�הכללי של

ויהיו כפופי� לבקרה של , )המפקחאלא א� שינוי בשיטה אושר על ידי (/ יולהשתמש בשיטה זו על בסיס רצ

  : שיטה זו מיושמת באופ� הבא. שהפיקוח אחר המערכות בה� נעשה שימו

השינוי בשיעורי הריבית בטווח של � של תחילה מחשבי� את הרגישות למחיר של כל מכשיר במונחי •

  ;)ראה טבלה להל�( של המכשיר  למש� החיי� הממוצעבהתא� ,  נקודות האחוז1.0 עד 0.6

                                                 
  . שני� ומעלה3.6"ו,  שני�3.6 עד 1,  שנה1 עד 0 ה� 3%"האזורי� לתלושי� נמוכי� מ    123
  . שני� ומעלה3.6"ו,  שני�3.6 עד 1,  שנה1 עד 0 ה� 3%"האזורי� לתלושי� נמוכי� מ    124
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עשרה רצועות �משהמכיל ח, מ"מחהרגישות לתו� סול� המבוסס על תוצאות מדידת משבצי� את  •

 ;כמפורט בטבלה להל�

 ללכוד סיכו� שנועד,  על הפוזיציות ביתר ובחסר5%קיזוז אנכי בשיעור של �אימחילי� , בכל רצועת זמ� •

 ;בסיס

� מקדמי איבכפו/ ל, את הפוזיציות נטו בכל רצועת זמ� מעבירי� לתקופה הבאה לצור� קיזוז אופקי •

 .ל לעי(vi)718 בטבלה בסעי/ י�המפורטקיזוז 

   בריביתי"שינויהנחת רצועות זמ� ו: מ"מחשיטת 

 משוער בריביתשינוי   משוער בריבית שינוי   

   3אזור זמ�   1אזור זמ� 

 0.75  שני�4.3 עד 3.6 1.00 חודש או פחות

 0.70  שני�5.7 עד 4.3 1.00  חודשי�3 עד 1

 0.65  שני�7.3 עד 5.7 1.00  חודשי�6 עד 3

 0.60  שני�9.3 עד 7.3 1.00  חודשי�12 עד 6

 0.60  שני�10.6 עד 9.3   

 0.60  שנה12 עד 10.6  2אזור זמ� 

 0.60   שנה20 עד 12 0.90  שני�1.9 עד 1.0

 0.60  שנה20מעל  0.80  שני�2.8 עד 1.9

   0.75  שני�3.9 עד 2.8

 

(viii)718.  בטל.  

(iii)  ריביתינגזר   

(ix)718.  בתיק למסחר המגיבי� לשינויי� חו- מאזניי�ת ומכשירי� ריבי ישיטת המדידה תכלול כל נגזר 

ח "עתידיות אג, עסקאות אקדמה אחרות, )(FRA שיעורי ריביתעסקת אקדמה על , לדוגמה(בשיעורי ריבית 

)bond futures( ,אפשר לטפל). ח"פוזיציות בעסקאות אקדמה במטח ו"עסקאות החל/ ריבית או מט 

 י הכללי� לטיפול בנגזרתמצית.  להל�(Lxix)718 עד (Lvi)718סעיפי� כמתואר ב,  דרכי�במגוו�באופציות 

   .  להל�(xviii)718 בסעי/ תמובאריבית 

  חישוב פוזיציות

(x)718.  בסיס נכס הב לפוזיציות י�יש להמיר את הנגזר)underlying ( הרלוונטי ולהטיל עליה� דרישות

כדי לחשב את הנוסחה הסטנדרטית המתוארת . הו� בגי� סיכו� ספציפי וסיכו� שוק כללי כמתואר לעיל
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הבסיס נכס הבסיס או של נכס הסכומי� המדווחי� צריכי� להיות שווי השוק של סכו� הקר� של , לעיל

  125. לעיל701 עד 690בהתא� להנחיות סעיפי� ,  זהירהאמידההנגזר מ) notional underlying(הרעיוני 

   על שיעורי הריבית אקדמה  עסקאותלרבות, ועסקות אקדמה� עתידיי� חוזי

(xi)718.   בנייר ער� ממשלתי רעיונימכשירי� אלה מטופלי� כשילוב של פוזיצית יתר וחסר) notional 

government security( . עסקת אקדמה על שיעורי ריבית התקופה לפירעו� של חוזה עתידי או(FRA) תהיה 

  . הבסיס  חיי מכשיר–  לפי המקרה–פלוס ,  או מימוש החוזההעברההתקופה עד ל

 יתר תתדווח כפוזיצי) שנלקחה באפריל(יתר בחוזה ריבית עתידי לשלושה חודשי� ליוני ת פוזיצי, לדוגמה

וכפוזיצית חסר בנייר ער� ממשלתי בעל , בנייר ער� ממשלתי בעל תקופת פירעו� של חמישה חודשי�

כדי למלא את ) deliverable(מסירה � יר בכאשר נית� לספק מגוו� של מכשירי�. תקופת פירעו� של חודשיי�

מסירה יוכנס לסול� התקופות לפירעו� או לסול� � יש לבנק את הגמישות לבחור איזה נייר ער� בר, החוזה

במקרה של חוזה עתידי על . להתחשב בגור� המרה כלשהו המוגדר על ידי שער החליפי�א� עליו , מ"מחה

  .ללו בער� השוק של תיק הבסיס הרעיוני של ניירות הער�הפוזיציות ייכ, מדד איגרות חוב תאגידיות

  ) swaps(עסקאות החל� 

(xii)718.  ע ממשלתיי� ע� מועדי פירעו� רלוונטיי�" החל/ יטופלו כשתי פוזיציות רעיוניות בניסקאותע .

שלפיה התאגיד הבנקאי מקבל ריבית משתנה ומשל� ) interest rate swap(ריבית עסקת החל/ , לדוגמה

ער� לתקופה שנותרה �תטופל כפוזיצית יתר במכשיר ריבית משתנה לפי תקופת פירעו� שוות, בית קבועהרי

ער� לשארית �וכפוזיצית חסר במכשיר ריבית קבועה בעל תקופת פירעו� שוות, עד לקביעת הריבית הבאה

גד מחיר במקרה של עסקאות החל/ המשלמות או מקבלות ריבית קבועה או ניידת כנ. חיי עסקת ההחל/

 מרכיב שיעור הריבית ישוב- לתו� קטגוריית הפירעו� המתאימה, כגו� מדד מניות, התייחסות אחר כלשהו

הרגליי� הנפרדות של חוזי החל/ בי� . ומרכיב המניות ייכלל במסגרת כללי המניות, של תמחור מחדש

  .ידווחו בסולמות הפירעו� הרלוונטיי� עבור המטבעות המעורבי� בעסקה, מטבעות

  חישוב דרישות הו� לנגזרות במתודולוגיה הסטנדרטית

  )matched(קיזוז מותר של פוזיציות מנוגדות 

(xiii)718. ה� לגבי ( רשאי להוציא לגמרי ממסגרת שיטת התקופה לפירעו� לשיעורי ריבית תאגיד בנקאי

במכשירי� זהי� ) וניותה� בפועל וה� רעי(פוזיציות ביתר ובחסר ) סיכו� ספציפי וה� לגבי סיכו� שוק כללי

נית� לקזז באופ� . מטבע זהה ומועדי פירעו� זהי�, ושהנ� בעלי תלוש זהה, אותו מנפיקשהונפקו על ידי 

 ,126הבסיס התוא� שלה�נכס ובי� בעסקת אקדמה בחוזה עתידי או ) matched(מלא ג� בי� פוזיציה מנוגדת 

�יר מכילי� מגוו� של מכשירי� בסקת אקדמהע כאשר חוזה עתידי או .ולפיכ� נית� להוציא� מהחישוב

הבסיס שלה� יהיה מותר רק נכס  ובי� בעסקת  אקדמהקיזוז בי� הפוזיציות בחוזה העתידי או , מסירה

 אשר יניב את הרווח הגבוה ביותר לסוחר ,מזוהה בנקלובסיס המהווה נכס במקרי� שבה� קיי� נייר ער� 

                                                 
  .על התאגידי� הבנקאיי� להשתמש בסכו� הרעיוני האפקטיבי, למכשירי� שבה� הסכו� הרעיוני שונה מהסכו� הרעיוני האפקטיבי    125
  .אול� יש לדווח על הרגל המייצגת את הזמ שנותר לפקיעת החוזה העתידי    126
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 ,"cheapest-to-deliver“הנקרא לעתי� , של נייר ער� זהמחירו . חסר למסירהבשיש ברשותו פוזיצית 

  . יתקרבו זה לזה,  במקרי� כאלהעסקת אקדמהומחירו של החוזה העתידי או 

הרגליי� הנפרדות של עסקאות החל/ בי� ;  לא יורשה לקזז בי� פוזיציות במטבעות שוני�התאגיד הבנקאי

 חליפי� יטופלו כפוזיציות רעיוניות במכשירי�  בשעריאקדמהאו של עסקאות ) cross-currency(מטבעות 

  .הרלוונטיי� וייכללו בחישוב המתאי� לכל מטבע

(xiv)718.  /הפוכות פוזיציות , בנוס)opposite (יכולות בנסיבות מסוימות 127 קטגוריית מכשירי�באותה 

וזיציות תהיינה כדי שפ.  לקזז ביניה� באופ� מלא יהיה ונית�) matched(מנוגדות להיחשב כפוזיציות 

להיות בעלות אותו ער� נומינלי , בסיסהמהווי� נכס  � לאות� מכשיריייחסעליה� להת, כשירות לטיפול זה

  : בנוס/128.ונקובות באותו המטבע

(i)  "בסיס שאליה� מתייחסי� � המהווי� נכסי או במכשירירעיוניות קיזוז פוזיציות :בחוזי" עתידיי 

ת במוצרי� זהי� ומועד הפירעו� שלה� צרי� להיות בטווח של שבעה החוזי� העתידיי� חייב להיעשו

  ;ימי� זה מזה

(ii)   על שיעורי הריבית ועסקאות אקדמהבעסקאות החל� )FRAs:( הריבית להתייחסות ) לפוזיציות

  וכ�; ) נקודות בסיס15בטווח של , דהיינו(חייבת להיות זהה והתלוש דומה מאוד ) ריבית משתנהב

(iii) על שיעורי הריבית אות אקדמה עסק,  החל�בעסקאות)FRAs (תארי� קביעת :ועסקאות אקדמה 

התקופה שנותרה , עסקאות אקדמהאו במקרה של פוזיציות ע� תלוש ריבית קבוע או , הריבית הבא

  :להתאי� למגבלות הבאות חייבת לפירעו�

 ;אותו היו�: פחות מחודש מאותה נקודת זמ� •

 ;בתו� שבעה ימי�: דת זמ�בי� חודש לשנה אחת מאותה נקו •

 .בתו� שלושי� יו�: למעלה משנה מאותה נקודת זמ� •

(xv)718.  בטל.  

  סיכו� ספציפי

(xvi)718. -על שיעורי הריבית אקדמה  תעסק, עסקאות החל/ המבוססות על שיעור הריבית או מטבע חו

)FRAs( ,שת הו� בגי� סיכו� ספציפילא יהיו כפופי� לדרי, חוזי שער חליפי� עתידיי� וחוזי ריבית עתידיי� .

במקרה של חוזי� עתידיי� שבה� , אול�). LIBORכגו� (ריבית מדדי פטור זה חל ג� על חוזי� עתידיי� על 

תחול דרישת הו� , ניירות ער� חובאו מדד המייצג סל של ) debt security (נייר ער� חובהבסיס הוא 

  . לעיל718 עד (iii)709בהתא� לסיכו� האשראי של המנפיק כמפורט בסעיפי� 

                                                 
המתקבלי� מהטיפול , ער� דלתא של הרגליי�"� בי שווינית לקזז ג, לפי כללי סעי# זה. ער� דלתא של שווי אופציות"בכ� נכלל שווה    127

  . (Lx)718בגבולות העליוני� והתחתוני� כמפורט בסעי# 
  .בכפו# לאות� תנאי�, )matched(הרגליי� הנפרדות של חוזי החלפה שוני� יכולי� ג� ה� להיחשב כפוזיציות מנוגדות     128
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  סיכו� שוק כללי

(xvii)718.  פוזיציות סיכו� שוק כללי חל על פוזיציות בכל המוצרי� הנגזרי� באותו האופ� שבו הוא חל על

באופ� מלא או כמעט מלא במכשירי� ) matched(לפוזיציות מנוגדות למעט פטור , )cash positons (מזומני�

 המכשירי� השונות ישובצו בסול� הפירעו� קטגוריות. (xiv)�718 ו(xiii)718כמוגדר בסעיפי� , זהי�

  .ויטופלו בהתא� לכללי� שפורטו קוד�

(xviii)718.  למטרות סיכו� שוק, י בנגזרות ריביתפיקוחהטבלה להל� מציגה סיכו� של הטיפול ה.  

  ריביתשיעורי סיכו" הטיפול בנגזרות 

דרישת הו� לסיכו�  מכשיר

ספציפי
129 

 לסיכו� שוק כללידרישת הו� 

 בבורסהחוזה עתידי סחיר 

)Exchange traded future( 

  

 כשתי פוזיציות, כ� 130כ�    איגרת חוב ממשלתית

 כשתי פוזיציות, כ� כ� איגרת חוב תאגידית

כגו� (מדד שיעורי ריבית 

LIBOR(  

 כשתי פוזיציות, כ� לא

 מעבר לדלפק עסקת אקדמה

)OTC(  

  

 כשתי פוזיציות, כ� �130כ איגרת חוב ממשלתית

 כשתי פוזיציות, כ� כ� איגרת חוב תאגידית

 כשתי פוזיציות, כ� לא מדד שיעורי ריבית

 על שיעורי ת אקדמהעיסק

עסקאות , )FRA(הריבית 

  החל�

 כשתי פוזיציות, כ� לא

כפוזיציה אחת בכל אחד , כ� לא עסקה עתידית על שער חליפי�

 מהמטבעות

    

 :שתי האפשרויות הבאותאחת מ  אופציות

יחד ע� ת הפוזיציה הוצא) א( 130כ�  איגרת חוב ממשלתית

  פוזיציות הגידור הקשורות

   גישה פשוטה� 

                                                 
נותרת דרישת הו נפרדת בגי סיכו לצד , לפי כללי סיכו האשראי הקיימי�. יק המכשירזוהי דרישת ההו לסיכו ספציפי הקשורה למנפ    129

  .הנגדי
  ).(i)710" ו710ראה סעיפי�  (-AAדרישת ההו לסיכו ספציפי חלה רק על איגרות חוב ממשלתיות בעלות דירוג נמו� מאשר    130
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דרישת הו� לסיכו�  מכשיר

ספציפי
129 

 לסיכו� שוק כללידרישת הו� 

   ניתוח תרחישי�� 

  )'חלק ב( מודלי� פנימיי� � 

 כ�  של חברה איגרת חוב 

 לא  מדד שיעורי ריבית

עסקה עתידית על שיעורי 

  חוזי החלפה, )FRAs(הריבית 

 לא

דרישת הו� בגי� סיכו� שוק ) ב(

פלוס � כללי לפי שיטת דלתא

גמא  כנגד דרישות הו� נפרדות(

 )וגהו

  סיכו� פוזיציה במניות   . 2

(xix)718.   פרק זה קובע תק� הו� מזערי לכיסוי הסיכו� של אחזקה או לקיחה של פוזיציות במניות בתיק

אול� , תנהגות שוק דומה לזו של מניותהוא חל על פוזיציות ביתר ובחסר בכל המכשירי� בעלי ה. למסחר

עד  709כמתואר בסעיפי� , שעליה� חלות הדרישות לגבי סיכו� ריבית(לא למניות בכורה שאינ� המירות 

718(xviii) .(המכשירי� המכוסי� . על פוזיציות ביתר ובחסר באותה הנפקה נית� לדווח על בסיס נטו

והתחייבויות ,  כמניותהמתנהגי� ניירות ער� המירי� ,ע� או ללא זכות הצבעה, כוללי� מניות רגילות

על ' במדדי מניות ובארביטרז,  במוצרי� נגזרי�הטיפול). equity securities(למכור מניות לקנות או 

  . להל�(xxix)718 עד (xxii)718מתואר בסעיפי� , מדדי�

(i)  שוק כללי �  סיכו� ספציפי וסיכו

(xx)718.   חוב אגרותכמו במקרה של )debt securities( , תק� ההו� המזערי למניות)equities ( מבוטא

הגלו� באחזקת פוזיצית יתר או " הסיכו� הספציפי"במונחי� של שתי דרישות הו� מחושבות בנפרד עבור 

. הגלו� באחזקת פוזיצית יתר או בחסר בשוק בכללותו" סיכו� השוק הכללי"עבור ו, בחסר במניה בודדת

הסכו� של כל הפוזיציות ביתר , דהיינו( של התאגיד הבנקאי במניות ברוטוכפוזיציות סיכו� ספציפי מוגדר 

וסיכו� שוק כללי מוגדר כהפרש שבי� סכו� הפוזיציות ביתר , )ושל כל הפוזיציות בחסר במניות, במניות

וק יתר או בחסר בשבהפוזיצית ). הפוזיציה הכוללת נטו בשוק המניות, דהיינו(וסכו� הפוזיציות בחסר 

יש לערו� חישוב נפרד לכל שוק לאומי שבו , דהיינו, )market-by-market(על בסיס כל שוק ושוק יחושבו 

  . מניות הבנקאימחזיק התאגיד

(xxi)718.   ובמקרה זה , אלא א� התיק נזיל ובעל פיזור גבוה, 8% תעמוד על ספציפידרישת ההו� בגי� סיכו�

  . 4%הדרישה תעמוד על 

יזור גבוה מאופיי� בכ� שהרגישות שלו לשינויי� במחיר של מניה מסוימת או במחיר של תיק נזיל ובעל פ

 של ער� התיק לא תישלט על ידי התנודתיות). limited(בתיק הינה מוגבלת קבוצת מניות דומות המוחזקות 

  . התנודתיות של מניה מסוימת או של קבוצת מניות מענ/ תעשיה מסוי� או מגזר כלכלי מסוי�

, במדד ראשיעליה להיכלל " נזילה"כדי שמניה ספציפית תיחשב כ". נזילות"נזיל יורכב ממניות תיק 

  . 146בסעי/ כהגדרתו 
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 :תיק של מניות נזילות ייחשב כמפוזר היטב א� הדרישות שיפורטו להל� יתקיימו

תיק המניות הנסחרות בשוק של מדינה ) ברוטו( משווי �10% מניה מסוימת אינה מהווה יותר מ •

   ).country portfolio(מסוימת 

 .ע או יותר שאינ� מרוכזי� בסקטור מסוי�" ני�15התיק מורכב מ •

  

  .8% תהיה סיכו� שוק כלליהדרישה בגי� 

(ii).  מניותנגזרי� על   

 (xxii)718.  718המטופלות בסעיפי� , למעט במקרה של אופציות(Lvi) 718 עד(Lxix) , מניות נגזרי� על

במערכת ייכללו  131. המושפעות משינויי� במחירי המניות ייכללו במערכת המדידהותחו- מאזניופוזיציות 

בנכס  יומרו לפוזיציות הנגזרי�. חוזי� עתידיי� וחוזי החל/ על מניות בודדות ועל מדדי מניות ג� יחד

  . להל�(xxix)718מניות מסוכ� בסעי/ בנגזרי� על הטיפול . בסיס הרלוונטיה

  חישוב פוזיציות

(xxiii)718.  יש להמיר , על מנת לחשב את הנוסחה הסטנדרטית לסיכו� ספציפי ולסיכו� שוק כללי

  :במניות) notional (רעיוניותלפוזיציות י� פוזיציות בנגזר

, בעיקרו�, הקשורי� למניות ספציפיות ידווחו) forwards( אקדמה עסקאותו) futures(עתידיי� חוזי�  •

 ;שוטפי�לפי מחירי שוק 

תיק המניות של ) marked-to-market(מניות ידווחו לפי ער� השוק יי� המתייחסי� למדדי חוזי� עתיד •

 ;) notional underlying ( בסיסנכס המשמש כהרעיוני 

 132; פוזיציות רעיוניותיטופלו כשתי) equity swaps(במניות עסקאות החל/  •
  

נכסי הבסיס  יחד ע� ")carved out("מדדי מניות יוצאו מ� החישוב על מניות ואופציות על אופציות  •

המתואר בפרק זה בהתא� לשיטת , כלליהשוק הסיכו� � של ייכללו בחישובישאו , המשויכי� אליה�

 ".פלוס� דלתה"

                                                 
כל חשיפה לריבית או לשער , )כמות המניות שתתקבל או תימסר(ציה מחוזה עתידי או מאופ, מעסקת אקדמהכאשר מניות ה חלק     131

  .(xLii)718עד  (xxx)718 ובסעיפי� (xviii)718 עד 709חליפי מהרגל האחרת של החוזה תדווח בהתא� למפורט בסעיפי� 
132 

מסוימת או של מדד מניות שלפיה התאגיד הבנקאי מקבל סכו� בהתבסס על השינוי בערכה של מניה , עסקת החל# מניות, לדוגמה   
כאשר אחת משתי הרגליי� של . תטופל כפוזיצית יתר במקרה הראשו וכפוזיצית חסר במקרה השני, מסוי� ומשל� לפי מדד שונה

ההולמת למכשירי� , יש לשב� חשיפה זו לרצועת הזמ לתמחור, תשלומי� של ריבית קבועה או ניידת/העסקה כרוכה בתקבולי�

  . מדד המניות יכוסה על ידי הטיפול במניות.(xvii)718 עד 709כמפורט בסעיפי� , יביתהקשורי� לשיעורי ר
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�  חישוב דרישות ההו

  מדידת סיכו� ספציפי וסיכו� שוק כללי

(xxiv)718. רשאי לקזז באופ� מלא בי� פוזיציות מנוגדות תאגיד בנקאי )matched (כל מניה זהה או בי� ב

שעליה , בחסר או ביתר, כתוצאה מכ� תתקבל פוזיציה נטו יחידה. פוזיציות מנוגדות במדדי מניות בכל שוק

חוזה עתידי במניה נתונה יקוזז , לדוגמה. סיכו� שוק כלליויש להחיל את דרישות ההו� בגי� סיכו� ספציפי 

  133.ניהבאותה המ) opposite(כנגד פוזיציית מזומני� הפוכה 

  סיכו� ביחס למדד

(xxv)718. חסר או ביתר הנטו ב על פוזיצית 2%תחול דרישת הו� נוספת בשיעור , בנוס/ לסיכו� שוק כללי

דרישת הו� זו נועדה לכסות כנגד גורמי� כמו ). diversified(מדד המורכב מתיק מניות מגוו� על בחוזה 

הוא כל אחד מהמדדי� המוגדרי� " מניות מגוו�מדד המורכב מתיק ").execution risk(סיכו� ביצוע 

  .  146בהתא� לסעי/ , "מדד ראשי"כ

  'ארביטרז

(xxvi)718. התאגיד רשאי , כמתואר להל�, הקשורות לחוזי� עתידיי�' במקרה של אסטרטגיות ארביטרז

ציה ואילו הפוזי,  הנזכרת לעיל א� ורק על מדד אחד2% להחיל את דרישת ההו� הנוספת בשיעור הבנקאי

  :האסטרטגיות ה�. ההפוכה תהא פטורה מדרישת הו�

כאשר התאגיד הבנקאי לוקח פוזיציה הפוכה באותו מדד בדיוק בתאריכי� שוני� או במרכזי שוק  •

 ;שוני�

 בעליפוזיציה הפוכה בחוזי� בעלי תארי� זהה במדדי� שוני� א� בכאשר התאגיד הבנקאי מחזיק  •

כי המרכיבי� המשותפי� בשני המדדי� מצדיקי� קבע הפיקוח ובכפו/ לכ� ש, מאפייני� דומי�

 ;קיזוז

(xxvii)718.  מדד על  חוזה עתידי שבמסגרתה, מכוונת'  מנהל אסטרטגית ארביטרזתאגיד בנקאיכאשר

את שתי הפוזיציות ) carve out( להוציא התאגיד הבנקאייורשה , כנגד סל מניותמוחזק בסיס � רחב

  :כל עוד נתמלאו התנאי� הבאי�, מחישובי המתודולוגיה הסטנדרטית
  

 ;התאגיד הבנקאי נכנס לעסקה באופ� מכוו� ומנהל אחריה בקרה נפרדת •

  . מ� המדד כאשר מפרקי� את המדד לרכיביו הרעיוניי�90%הרכב סל המניות מייצג לכל הפחות  •

 

נת לשק/ על מ)  בכל צדברוטו משווי הפוזיציות 2%, דהיינו (4%ההו� הנדרש המזערי יהיה , במקרה כזה

דרישה זו חלה ג� במקרה שכל המניות המרכיבות את המדד . וסיכוני ביצוע) divergence(מהמדד סטייה 

                                                 
  .(xviii)718 עד 709לפי האמור בסעיפי� , לעומת זאת, סיכו הריבית הגלו� בחוזה העתידי ידווח    133
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, כל עוד/ בשווי המניות הכלולות בסל מעל ער� החוזה העתידי. ליתאמוחזקות בחלקי� זהי� פרופורציונ

  .ו בחסריטופל כפוזיציה פתוחה ביתר א, או עוד/ בשווי החוזה העתידי מעל ער� הסל

(xxviii)718.  ב לוקח פוזיציה תאגיד בנקאיכאשר- ""depository receipts  כנגד פוזיציה הפוכה במניית

לא תחול עליה דרישת , דהיינו(הוא רשאי לקזז את הפוזיציה , בסיס או במניות זהות בשווקי� שוני�נכס 

  134. במלוא� נלקחו בחשבו�המרה העלויות כל אול� רק בתנאי ש) הו�

(xxix)718. מניות למטרות אמידת סיכו� שוקי בנגזרפיקוחיהטבלה הבאה מסכמת את הטיפול ה .  

   מניותיהטיפול בנגזרתמצית 

סיכו� ספציפי מכשיר
 סיכו� שוק כללי 135

חוזה עתידי סחיר על שער 

  )Exchange-traded(חליפי� 

או חוזה עתידי מעבר לדלפק 

)OTC(  

  

 יסבסנכס כ, כ� כ�  מניה יחידה� 

 בסיסנכס כ, כ� 2%  מדד� 

     

   אופציות

  :אחת משתי האפשרויות הבאות כ�   מניה יחידה� 

 יחד ע� ת הפוזיציההוצא) א(

  פוזיציות הגידור הקשורות

   גישה פשוטה� 

   ניתוח תרחישי�� 

  )'חלק ב( מודלי� פנימיי� � 

   

 2%   מדד� 

   

דרישת הו� בגי� סיכו� שוק ) ב(

פלוס �כללי לפי שיטת דלתה

� נפרדות כנגד גמה דרישות הו(

 )ווגה
  

                                                 
  .(xLvii)718 עד (xxx)718כל סיכו שער חליפי הגלו� בפוזיציות אלו ידווח בהתא� לאמור בסעיפי�    134
נותרת דרישת הו נפרדת בגי סיכו לצד , לפי כללי סיכו האשראי הקיימי�.  לסיכו ספציפי הקשורה למנפיק המכשירההוזוהי דרישת     135

                     .הנגדי



  )12/08]  (1[  הוראת שעה :הפיקוח על הבנקי�

  מסגרת עבודה למדידה והלימות הו�

 

 

182'עמ

  סיכו� שער חליפי�  . 3

(xxx)718.   לרבות , אחזקה או לקיחה של פוזיציות במטבע חו-סיכו� פרק זה קובע תק� הו� מזערי כנגד

  136.זהב

אול� על התאגיד הבנקאי להביא , לא תידרש הקצאת הו� כנגד סיכו� אינפלציה במסגרת הנדב� הראשו�

  . את ההו� כנגד סיכו� האינפלציה,  במסגרת הנדב� השני, בחשבו�

(xxxi)718.  הראשו� הוא מדידת . חישוב דרישת ההו� בגי� סיכו� שער חליפי� כרו� בשני תהליכי�

השני הוא מדידת הסיכוני� הגלומי� בתמהיל הפוזיציות ביתר . החשיפה הגלומה בפוזיציה של מטבע יחיד

  .בעות שוני� במטהתאגיד הבנקאיובחסר של 

(i).  מדידת החשיפה במטבע יחיד  

(xxxii)718. בכל מטבע תחושב על ידי חיבור הפריטי� התאגיד הבנקאיפוזיציה הפתוחה נטו של ה 

  :הבאי�

ס� כל פריטי הנכסי� פחות , כלומר) (net spot position(במכשירי� פיננסיי� מיידיי� נטו הפוזיציה  •

  ;)נקוב במטבע הרלוונטי, יבית צבורהלרבות ר, ס� כל פריטי ההתחייבויות

כל הסכומי� לקבל פחות כל , כלומר)  (net forward position (עסקאות אקדמההפוזיציה נטו ב •

לרבות עסקאות עתידיות של שערי חליפי� ,  שער חליפי� אקדמה על הסכומי� לשל� במסגרת עסקאות

 ; )יי� מידיי�ח שאינ� כלולות בפוזיציה במכשירי� פיננס"ועסקאות החל/ מט

 are likely to be, וכ� ( שיש ודאות לכ� שימומשו)ומכשירי� פיננסיי� דומי�(ערבויות  •

irrecoverable( . 

התאגיד לפי שיקול דעתו של ( אול� גודרו במלוא� נצברוהכנסות או הוצאות עתידיות נטו שעדיי� לא  •

 ;) המדווחהבנקאי

 ;צג רווח או הפסד במטבעות זרי�כל פריט אחר המיי, כללי� החשבונאיי�בהתא� ל •

 137.ער� הדלתה נטו של מכלול האופציות על שערי חליפי��שווה •

(xxxiii)718.  פוזיציות ביחידות מטבע משולבות)composite currencies(אול� לצורכי ,  ידווחו בנפרד

 עצמ� או נית� לטפל ביחידות הללו כמטבעות בזכות, התאגיד הבנקאימדידת הפוזיציות הפתוחות של 

.(xLix)718פוזיציות בזהב ימדדו באותו האופ� כמתואר בסעי/ . לחלק אות� למרכיביה� על בסיס עקבי
138  

                                                 
של מחירו ובדר� שתאגידי� ח יותר מאשר לסחורות בתנודתיות "ח ולא בסחורות מכיוו שהוא דומה למט"זהב יטופל כפוזיציה במט   136

  .בנקאיי� מטפלי� בו
אופציות ונכסי הבסיס , או לחלופי; (Lxii)718 עד (Lix)718בכפו# לכ� שדרישת ההו בגי גמה ווגה תחושב בנפרד כמתואר בסעיפי�     137

  . (Lxix)718 עד (Lvi)718הקשורי� אליה יחושבו לפי אחת מהשיטות הנוספות המתוארות בסעיפי� 
מ הרגל השנייה של  ח"כל חשיפה לשיעורי ריבית או למט, )כמות זהב לקבל או למסור(במקרי� שבה� זהב הוא חלק מעסקת אקדמה    138

  . לעיל(xxxii)718" ו(xviii)718 עד 709החוזה תדווח בהתא� לאמור בסעיפי� 
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(xxxiv)718./מדידת ; הטיפול בריבית ובהכנסות והוצאות אחרות:  שלושה היבטי� מחייבי� פירוט נוס

   ).structural" (מבניות"והטיפול בפוזיציות ; במטבעות ובזהב) forward(פוזיציות אקדמה 

  ובהכנסות והוצאות אחרות, הטיפול בריבית

(xxxv)718.  תיכלל בחישוב כפוזיציה) ריבית שהצטברה אול� עדיי� לא שולמה, דהיינו(ריבית צבורה .

ריבית עתידית שלא הצטברה א� צפויה להתקבל והוצאות צפויות מראש לא . הוצאות נצברות ייכללו ג� ה�

 כולל תאגיד בנקאיכאשר . אות� לגדר בחרמקרה שמדובר בסכומי� ודאיי� והבנק אלא ב, ייכללו בחישוב

הוא נדרש לעשות זאת על בסיס עקבי ולא יורשה לבחור רק את , בחישוביו הכנסות או הוצאות עתידיות

  .התאגיד הבנקאיאות� תזרימי� עתידיי� צפויי� שיביאו להקטנת הפוזיציה של 

   במטבעות ובזהבעסקאות אקדמה מדידת פוזיציות 

(xxxvi)718.  ח ספוט בשוק למסירה " במטבעות ובזהב ייאמדו כרגיל לפי שעעסקאות אקדמה פוזיציות

מכיוו� שהוא , אינו הול� במקרה זה) forward(השימוש בשערי חליפי� עתידיי� ). spot market(מיידית 

, יחד ע� זאת. ריבית במידה מסוימתיביא לידי כ� שאומדני הפוזיציות ישקפו הבדלי� נוכחיי� בשיעורי ה

 על ערכי� נוכחיי� שלה� את החשבונאות הניהולית הרגילה י�המבססמתאגדי� בנקאי� יש לצפות 

שנוכתה באמצעות שיעורי הריבית הנוכחיי� , להשתמש בער� הנוכחי הנקי של כל אחת מהפוזיציות, נקיי�

 התאגיד הבנקאית הפוזיציות העתידיות של לצור� מדיד, ונאמדה לפי שערי� נוכחיי� למסירה מיידית

  .במטבעות ובזהב

  הטיפול בפוזיציות מבניות

(xxxvii)718.  מפני הפסד עקב שינויי� בשערי החליפי�התאגיד הבנקאיפוזיציה מנוגדת במטבע תג� על  ,

  מחזיק הו� הנקובהתאגיד הבנקאיא� . התאגיד הבנקאיאול� לא בהכרח תג� על יחס הלימות ההו� של 

היחס , ח כנגד אותו הו� באופ� מושל�"ומחזיק תיק של נכסי� והתחייבויות במט, במטבע המקומי

על ידי החזקת פוזיצית חסר במטבע המקומי יכול . נכסי� יקט� א� יחול פיחות במטבע המקומי/הו�

ער� אול� הפוזיציה תוביל להפסד במקרה של ייסו/ ב,  להג� על הלימות יחס ההו� שלוהתאגיד הבנקאי

  .המטבע המקומי

(xxxviii)718. פוזיציות  הכל, וכ�. המפקח רשאי להתיר לבנקי� להג� על יחס הלימות ההו� שלה� בדר� זו

  –שהבנק לקח במטרה לגדר באופ� חלקי או מלא כנגד השפעה שלילית של שערי החליפי� על יחס ההו� שלו 

כל , שוב הפוזיציות הפתוחות נטו במטבעות להוציא מחיהתאגיד הבנקאירשאי , "מבנית"פוזיציה , להל�

  :עוד נתמלאו התנאי� הבאי�

  .אינ� מיועדות למסחר פוזיציות אלו •

נחה דעתו של המפקח כי הפוזיציה לאחר ש, של המפקח, מראש ובכתב,  אישורקיבלהתאגיד הבנקאי   •

הו� של שהוצאה מ� החישוב אינה משמשת למטרה כלשהי מלבד הגנה על יחס הלימות ה" מבנית"ה

 ;התאגיד הבנקאי
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והטיפול בגידור יהא עקבי לכל אור� חיי , כל הוצאה של פוזיציה מ� החישוב תיוש� באופ� עקבי •

 .הנכסי� או הפריטי� האחרי�

(xxxix)718.  היא אחת מאלה" מבנית"פוזיציה:  

  ;מכשיר פיננסי שמטרתו להג� על ההשפעה של תנודות בשער חליפי� על יחס ההו�  של הבנק )1

כגו� השקעות ,  בעת חישוב בסיס ההו�התאגיד הבנקאיוזיציות הקשורות לפריטי� שנוכו מהו� פ )2

 אשר  הנקובות במטבעות זרי�השתתפויות ארוכות טווח אחרות או, בחברות בנות שאינ� מאוחדות

  . לפי עלות� היסטוריתהתאגיד הבנקאימדווחות בדוחות הכספיי� של 

(ii) .   �  זהב במטבע חו" ושל בתיק של פוזיציותמדידת סיכו� שער החליפי

(xL)718. בטל.  

(xLi)718.  לפי המתודולוגיה המקוצרת הסיכו� ימדד )shorthand( ,המטפלת בכל המטבעות באורח שווה. 

של הפוזיציה נטו בכל מטבע זר ובזהב יומר למטבע הדיווח לפי ) או הער� הנוכחי הנקי(הסכו� הנומינלי 

  : ס� הפוזיציה נטו יחושב על ידי חיבורspot rates.(139(שערי� מיידיי� 

 .ועוד 140;הסכו� הגדול מביניה�, ס� הפוזיציות נטו בחסר או ס� הפוזיציות נטו ביתר •

 .ללא קשר לסימ� הפוזיציה, בזהב) בחסר או ביתר(הפוזיציה נטו  •

  ).ראה דוגמה להל�(הפתוחה נטו הפוזיציה  מס� 8%ההו� הנדרש יהיה 

   של סיכו� שער חליפי�יה מקוצרתלמתודולוגדוגמה 

 זהב ב"דולר ארה דולר קנדי ט"ליש יורו י�

+50 +100 +150 -20 -180 -35 

+300 -200 35 

  

או הפוזיציות נטו ביתר ,  מהער� הגבוה מבי� הפוזיציות נטו בחסר במטבעות8%ההו� הנדרש יהיה 

  (35) הפוזיציה נטו בזהבמו) 300(במטבעות 

335 x 8% =26.8     .  

(xLii)718.  בטל.  

  

                                                 
139 

אי , שבמקרה של אחדות מפעולותיו הקטנות יותרייתכ , כאשר תאגיד בנקאי אומד את סיכו שער החליפי שלו על בסיס מאוחד  
המגבלה , במקרי� אלה. אפשרות טכנית לכלול את הפוזיציות במטבעות המוחזקות בסני# זר או בחברה בת של התאגיד הבנקאי

בפועל כנגד הפוזיציות  אחר) ex post(מעקב הול� בדיעבד  כל עוד מתנהל. הפנימית החלה על כל מטבע תשמש אומד מקורב לפוזיציות
  .לפוזיציה הפתוחה נטו בכל אחד מ המטבעות, ללא קשר לסימ שלה, יש להוסי# את סכומי המגבלות, מגבלות אלה

140 
  ).או ביתר(היא לכלול את מטבע הדיווח כשארית ולקחת את סכו� כל הפוזיציות בחסר , המניבה תוצאה זהה, דר� חישוב חלופית   
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146 145 144 143 142 141.בוטלו 718(Lv) עד 718(xLiii)סעיפי� 
  

  טיפול באופציות  . 4

(Lvi)718.  יורשו לבחור מבי� מספר התאגידי� הבנקאיי�, במדידת סיכו� המחיר הגלו� באופציות 

  :באישור המפקח, גישות חלופיות

 (Lviii)718כמתואר בסעי/ ,  את הגישה הפשוטה רשאי לייש�147 שרק קונה אופציותתאגיד בנקאי •

 ;להל�

מצופה לייש� את אחת מגישות הביניי� כמפורט בסעיפי� ,  שג� כותב אופציותתאגיד בנקאי •

718(Lix) 718 עד(Lxix), 718 או מודל מקי/ לניהול סיכוני� על פי תנאי סעיפי�(Lxx) 718 עד(xcic) 

כ� נדרש ממנו ,  באופציות משמעותי יותרתאגיד הבנקאיהככל שהיק/ הפעילות של .  זו עבודהלמסגרת

 .לייש� גישה מתוחכמת יותר

(Lvii)718.  ת מזומ� או עסק, הבסיס המשוי� אליה�בנכס הפוזיציות באופציות ו, הגישה הפשוטהלפי

ויש ") carved out“( מ� החישוב ותלמתודולוגיה הסטנדרטית אלא מוצאות כפופ� אינ, )forward (אקדמה

  דרישות ההו� את .  דרישות הו� המחושבות בנפרד בגי� סיכו� שוק כללי וסיכו� ספציפי�חיל עליהלה

מכשירי� הקשורי� , הווה אומר, שחושבו בדר� זו יש להוסי/ לדרישות ההו� עבור הקטגוריה הרלוונטית

 משתמשת ספלו�שיטת דלתה .(Lv)718 עד 709כמתואר בסעיפי� , שער חליפי�ומניות , לשיעורי ריבית

ה� המוצמדות לאופציות כדי למדוד את סיכו� השוק הגלו� ב" אותיות יווניות"בפרמטרי� של רגישות או 

ער� דלתה של כל אופציה נעשית לחלק מ� המתודולוגיה � הפוזיציה שוות, לפי שיטה זו. את דרישות ההו�ו

 מוחלות דרישות ההו� ער� דלתה�  ועל הסכו� שווה,(Lv)718 עד 709הסטנדרטית הקבועה בסעיפי� 

  .הישימות בגי� סיכו� שוק כללי

  . דרישות הו� נפרדות מוחלות לסיכוני גמה ווגה של הפוזיציות באופציות

 כדי לחשב שינויי� סימולציהמשתמשי� בטכניקות ) scenario approach(במסגרת גישת התרחישי� 

, לפי גישה זו.  הקשורי� לתיקסיסנכסי הבבשווי תיק האופציות עקב השתנות המחיר והתנודתיות של 

, דהיינו ()scenario "grid("י�  מטריצת התרחישתא בדרישת ההו� בגי� סיכו� שוק כללי נקבעת באמצעות 

� בשיטת דלתה. המניב את ההפסד הגדול ביותר) תנודתיותובבסיס שינויי� בנכס ההשילוב הספציפי של 

ער� דלתה �  ספציפי מחושבות בנפרד על ידי הכפלת שווהדרישות ההו� בגי� סיכו�, פלוס ובגישת התרחישי�

  .(xxix)718 עד 709של כל אופציה במשקלות הסיכו� הספציפיות הקבועות בסעיפי� 

                                                 
 .בטל    141
 .בטל   142
 .לבט   143
 .בטל   144
 .בטל   145
 .בטל   146
147 

ובמקרה זה לא חלה דרישת , אלא א� כ כל הפוזיציות באופציות כתובות גודרו על ידי פוזיציות מנוגדות ביתר באות האופציות בדיוק   
  . הו בגי סיכו שוק
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)i(  גישה פשוטה  

(Lviii)718.  רשאי לייש� את הגישה ה המטפל בטווח מצומצ� בלבד של אופציות קנויות יהיתאגיד בנקאי 

א� , כדוגמה לאופ� החישוב. )particular trade(עסקאות מסוימות הפשוטה המפורטת בטבלה להל� על 

$, 11ער� במחיר מימוש של �שוות) put(מכר א מחזיק אופציית "כ$ �10  מניות הנאמדות ב100בעליה� של 

פחות $, 160) =  סיכו� שוק כללי8% סיכו� ספציפי ועוד 8%, דהיינו (x 16% $1,000: ההו� הנדרש יהיה

ההו� , כלומר, x 100 = $100 ($10 - $11), "בתו� הכס/" הימצאותה של האופציה הסכו� המשק/ את

מכשיר הקשור ,  הוא מטבע זרנכס הבסיס שלה�מתודולוגיה דומה תוחל על אופציות ש. 60$הנדרש יהיה 

  .לשיעור ריבית או סחורה

  דרישות הו�: שוטהפגישה 

 טיפול פוזיציה

Long cash and Long put  

  או

Short cash and Long call 

ע "ההו� הנדרש יהיה מכפלה של שווי השוק של ני

 בסכו� ההו� הנדרש בגי� סיכו� 148הבסיסהמשמש כנכס 

סכו� הפחות , לנכס הבסיס 149ספציפי וסיכו� שוק כללי

ותחו� ) א� קיי�" (בתו� הכס/"האופציה נמצאת שבו 

 150לאפס

Long call 

  או

Long put 

  : הנמו� מבי�ההו� הנדרש יהיה השיעור

)i( ע הבסיס "מכפלה של שווי השוק של ני

בסכו� ההו� הנדרש בגי� סיכו� ספציפי 

  וסיכו� שוק כללי כנגד הבסיס

)ii( 151שווי השוק של האופציה  

  

(ii)  גישות ביניי�  

  פלוס�שיטת דלתה

(Lix)718. שכותב אופציות יורשה לכלול פוזיציות באופציות המשוקללות לדלתה במסגרת אגיד בנקאית 

 אופציות אלו ידווחו כפוזיציה השקולה .(Lv)718 עד 709המתודולוגיה הסטנדרטית הקבועה בסעיפי� 

                                                 
את " ע הבסיס"ני"במקרה כזה יש לראות  כ; "ע הבסיס"ני"ייתכ שלא ברור איזה צד הוא , כדוגמת שער חליפי, במקרי� אחדי�    148

יש להשתמש בער� הנומינלי לפריטי� שבה� שווי השוק של מכשיר הבסיס יכול להיות , בנוס#. הנכס שיתקבל א� האופציה תמומש

  .' וכדcaps and floors ,swaptions: לדוגמא,אפס
אול� סיכו ספציפי יחול , אינ� נושאי� סיכו ספציפי) ת או  מטבעכאשר הבסיס הוא שיעור ריבי, לדוגמה(סוגי אופציות מסוימי�     149

ראה ; ח תאגידי"ח תאגידי או על מדד אג"כגו אופציות על אג(במקרה של אופציות על מכשירי� מסוימי� הקשורי� לשיעורי ריבית 

 (xix)718ראה סעיפי� (על מדדי מניות ובמקרה של אופציות על מניות ו) (xviii)718 עד 709את דרישות ההו הרלוונטיות בסעיפי� 

  .ח" לאופציות על מט8%דרישת ההו על פי מדידה זו תהיה ). (xxix)718עד 
150 

תאגיד . מחיר המימוש יושווה למחיר העתידי ולא למחיר הנוכחי, באופציות שהתקופה הנותרת לפירעונ היא מעל שישה חודשי�   
  .כאפס" בתו� הכס#"התייחס לסכו� בנקאי שאינו מסוגל לבצע חישוב זה חייב ל

נית להשתמש , )אופציות בשערי חליפי מסוימי� שאינ שייכות לתיק למסחר, דהיינו(כאשר הפוזיציה אינה רשומה בתיק למסחר     151

  ).book value(במקו� זאת בער� בספרי� 
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מכיוו� שדלתה אינו מכסה במידה מספקת את , ואול�. הבסיס בדלתהנכס למכפלת ער� השוק של 

ות את הרגישוי, בנוס/,  למדודהתאגידי� הבנקאיי�יידרשו , הסיכוני� המתקשרי� לפוזיציות באופציות

) המודד את רגישות שווי האופציה ביחס לשינוי בתנודתיות(ושל וגה ) המודד את השינוי בדלתה(של גמה 

 מאושר או בהתא� למודל המרהרגישויות אלו יחושבו בהתא� למודל . על מנת לחשב את ס� דרישת ההו�

  152.בכפו/ לאישור המפקח, תאגיד הבנקאיהבבעלות תמחור אופציות 

(Lx)718. ישובצו בסיסמשמשי� כנכס או שיעורי ריבית  חוב אשר אגרותיות משוקללות לדלתה פוזיצ 

יש להשתמש . בהתא� לנוהל הבא, (xvii)718 עד 709כקבוע בסעיפי� , לרצועות זמ� של שיעורי ריבית

המחייבת רישו� אחד בעת כניסת חוזה הבסיס לתוקפו ורישו� , י� אחרי�בדומה לנגזר, רגלית� בגישה דו

שנקנתה בחוזה עתידי ) call(אופציית רכש , לדוגמה. עת הגעת מועד הפירעו� של חוזה הבסיסשני ב

כפוזיצית יתר בעלת תקופה , ער� דלתה� על בסיס ערכה שווה, באפריל, תיחשב, לשלושה חודשי� ביוני

ה  האופציה הכתוב153.וכפוזיצית חסר בעלת תקופה לפירעו� של חודשיי�, לפירעו� של חמישה חודשי�

וכפוזיצית חסר בעלת תקופה לפירעו� של חמישה ,  בעלת תקופה לפירעו� של חודשיי�יתרתשוב- כפוזיצית 

יטופלו כשילוב ) תקרות או רצפות(מכשירי� בריבית משתנה בעלי גבולות עליוני� או תחתוני� . חודשי�

 )bond(ח " המחזיק אגתאגיד בנקאי, לדוגמה. יאאירופמסוג ע בריבית משתנה וסדרה של אופציות "של ני

  :כמוח זו "יטפל באג, 15% לשישה חודשי� ע� תקרה של �LIBORבריבית משתנה לשלוש שני� הצמודה ל
  

)i( וכ�; ח אשר תתומחר מחדש בתו� שישה חודשי�"אג 

)ii(  עסקה עתידית על שיעורי הריבית עלסדרה של חמש אופציות רכש כתובות )FRA ( התיחסות ע�

נכנס  �FRAנכס הבסיס של עסקת ה שמועד� בעלת סימ� שלילי בשכל אחת מה, 15%שיעור של ל

 154.מגיע לפירעו� �FRAנכס הבסיס של עסקת השבמועד ובעלת סימ� חיובי , לתוקפו

(Lxi)718.   הוא אופציות שדרישת ההו� בגי� � תתבסס ג� היא על פוזיציות מניותנכס הבסיס שלה

 למטרות .(xxix)718 עד (xix)718מתואר בסעיפי� אשר ייכללו במדד סיכו� השוק ה, משוקללות לדלתה

 אופציות על שער חליפי� ופוזיציות זהבדרישת ההו� בגי� . בסיס נפרדנכס כל שוק לאומי יטופל כ, חישוב זה

ער� � שווה,  עבור סיכו� דלתה.(xLii)718 עד (xxx)718תתבסס על המתודולוגיה הקבועה בסעיפי� 

או (ח "פוזיציה המתאימה במטלח ובזהב ישולב במדידת החשיפה "דלתה נטו של האופציות במט� מבוסס

  ). בזהב

(Lxii)718. יחולו דרישות הו� נוספות בגי� , הנובעות מסיכו� דלתה, בנוס/ לדרישות ההו� האמורות לעיל

 המיישמי� את שיטת דלתה פלוס יידרשו לחשב את גמה ווגה תאגידי� בנקאיי�. סיכו� וגה וסיכו� גמה

  :דרישות ההו� יחושבו באופ� הבא. בנפרד) לרבות פוזיציות גידור(יה באופציה לכל פוזיצ

  

                                                 
בתו� "או באופציות ) barriers, digitalsכגו (וטיות המפקח עשוי לדרוש מתאגיד בנקאי העוסק בסוגי� מסוימי� של אופציות אקז    152

שהנ שתי גישות העשויות לכלול שיטות שערו� , הקרובות למועד פקיעת להשתמש בגישת התרחישי� או במודלי� פנימיי�" הכס#
  .מפורטות יותר

  

153 
, ח"תיחשב באפריל כפוזיצית יתר באג, ח תימסר בספטמבר"שלפיה האג) bond future(ח עתידית "אופציית רכש לחודשיי� על אג   

  .כאשר שתי הפוזיציות משוקללות לדלתה, וכפוזיצית חסר בפיקדו לחמישה חודשי�
  

            . יחולו ג� בהקשר זה(xiv)718הקבועי� בסעיפי� ) closely matched(החלי� על פוזיציות מנוגדות בקירוב  הכללי�     154
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(i) השפעת גמה" תחושב לכל אופציה בודדת) "Gamma impact ( בהתא� לפיתוח טור טיילור)Taylor 

series:(  

Gamma impact = ½ x Gamma x VU²  

  .האופציהשל בסיס נכס ה) variation(שונות  = VUכאשר 

  

(ii) VUיחושב באופ� הבא :  

הבסיס יוכפל נכס שווי השוק של , )bond(ח "הבסיס הוא אגנכס א� , באופציות על שיעורי ריבית •

ער� יתבצע כאשר נכס הבסיס הוא שיעור � חישוב שווה. (iv)718הסיכו� הקבועות בסעי/ במשקלות 

  ;(iv)718לפי סעי/ , שוב בהתבסס על השינויי� המשוערי� בתשואה המתאימה, ריבית
 

 155;�8%שווי השוק של הבסיס יוכפל ב: יות ומדדי מניותניות על מצבאופ •
 

 ;�8%שווי השוק של הבסיס יוכפל ב: ח וזהב"באופציות מט •
  

 

(iii)  בסיסנכס אותו יש להתייחס לפוזיציות הבאות כאל פוזיציות בעלות , למטרות חישוב זה:  

 157;(iv)718 בסעי/ מפורט כ156כל רצועת זמ�, עבור שיעורי ריבית •
 

 ;כל שוק לאומי, ר מניות ומדדי מניותועב •
  

 ;כל צמד מטבעות וזהב, ח וזהב"עבור מט •
  

  

(iv)   השפעות גמה . נה חיובית או שליליתיבסיס תהיה השפעת גמה שהנכס לכל אופציה בעלת אותו

ות רק השפע. בסיס תתקבל השפעת גמה נטו חיובית או שליליתנכס כ� שלכל , נפרדות אלו יחוברו

  .גמה נטו השליליות ייכללו בחישוב דרישות ההו�

(v)    הערכי� המוחלטי� של סיכו� אריתמטי של ס� ההו� הנדרש כנגד גמה יהיה הסכו� המתקבל מ

  .על פי החישוב לעיל, השפעות גמה שליליות נטו

(vi)  סכו�  יידרשו לחשב את דרישות ההו� על ידי הכפלתהתאגידי� הבנקאיי�,  סיכו� תנודתיותעבור 

תנודתיות הלי של אבשינוי פרופורציונ, כמוגדר לעיל, ערכי הווגה לכל האופציות על אותו הבסיס

  .25%±בשיעור של 

(vii)  הערכי� המוחלטי� סיכו� אריתמטי של  בגי� סיכו� וגה יהיה הסכו� המתקבל מס  דרישת ההו�

  .של דרישות ההו� הנפרדות שחושבו עבור סיכו� וגה

                                                 
155    אי משו� ניסיו ללכוד סיכו ספציפי בחישוב דרישות ההו ,  בנוגע לאופציות על שיעורי ריבית ועל מניותבכללי היסוד הקבועי� כא

  .רשויות הפיקוח בכל מדינה רשאיות לדרוש מתאגידי� בנקאיי� ספציפיי� לעשות כ, אול�. כנגד גמה
156           . מטבעלפי, יש לשב� את הפוזיציות לסולמות נפרדי� של תקופות לפירעו
  .(vii)718ישתמש ברצועות הזמ הקבועות בסעי# ) duration method (מ"תאגיד בנקאי המייש� את שיטת המח         157
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  גישת התרחישי�

(Lxiii)718.  מתקד� רשאי לבסס את דרישת ההו� בגי� סיכו� שוק בתיקי האופציות תאגיד בנקאי 

, בשיטה זו). scenario matrix analysis (ניתוח מטריצת תרחישי�ופוזיציות הגידור הקשורות אליה� על 

אופציות קובעי� טווח קבוע של שינויי� במקדמי הסיכו� של תיק האופציות ומחשבי� את שווי תיק ה

 ישער� את שווי תיק תאגיד הבנקאיה, לצור� חישוב דרישת ההו�. בנקודות שונות לאור� המטריצה

בסיס נכס הני ה� בשער או במחיר של אמטריצות המבטאות שינוי סימולטב באמצעות שימושהאופציות 

 כמוגדר בסעי/ ,בסיס נכס כל תחושב עבור מטריצה שונה .  השער או המחירהאופציות וה� בתנודתיותשל 

718(Lxii)תאגידי� בנקאיי� המנהלי� מסחר משמעותי באופציות , ובאישור המפקח, כחלופה.  לעיל

 .לפחות, לבסס את החישוב על שש קבוצות של רצועות זמ�,  לאופציות על שיעורי ריביתהתייחסב, יורשו

 ,(vii)�718 ו(iv)718סעיפי�  המוגדרות ב, אי� לצר/ למעלה משלוש רצועות זמ�, כאשר מיישמי� שיטה זו

  .לקבוצה יחידה

(Lxiv)718. טווח אליה� על פני  לאמוד את האופציות ואת פוזיציות הגידור הקשורות על התאגיד הבנקאי 

הטווח לשיעורי ריבית תוא� לשינויי התשואה .  של נכס הבסיסהשוט/מתחת לשווי ומוגדר מעל 

 המיישמי� את השיטה החלופית לאופציות על  בנקאיי�תאגידי� .(iv)718בסעי/ המפורטי� המשוערי� 

בשינויי התשואה , לכל קבוצה של רצועות זמ�, ישתמשו,  לעיל(Lxiii)718 בסעי/ כמפורט , שיעורי ריבית

158.המשוערי� הגבוהי� ביותר החלי� על הקבוצה שאליה שייכות רצועות הזמ�
הטווחי� האחרי� ה�  

לרבות (יש להשתמש בשבע תצפיות לפחות , לכל קטגוריות הסיכו�. בח וזה" למט�8%± ו, 155 למניות8%±

  .כדי לחלק את הטווח למרווחי� שווי�) התצפית הנוכחית

(Lxv)718. ברוב המקרי�. הממד השני של המטריצה גורר שינוי בתנודתיות השער או המחיר של הבסיס ,

בהתא� , אול�. � 25% ו 25%+שיעור הבסיס בנכס יהיה די בשינוי יחיד בתנודתיות השער או המחיר של 

נקודות שאו / להשתמש בשינוי תנודתיות בשיעור אחר ותאגיד הבנקאי לדרוש מ� העשוי המפקח, לנסיבות

  . תחושבנהביניי� על המטריצה

(Lxvi)718. ונכס הבסיס כל תא יכיל את הרווח נטו או ההפסד נטו של האופציה , אחר חישוב המטריצהל

  . יהיה ההפסד הגדול ביותר הכלול במטריצהמנכסי הבסיס ש כנגד כל אחד ההו� הנדר. המגודר 

(Lxvii)718. בהתייחסבמיוחד , יישו� של ניתוח תרחישי� בתאגיד בנקאי מסוי� טעו� את אישור המפקח 

 המייש� ניתוח תרחישי� כחלק מ� המתודולוגיה תאגיד בנקאי. לדר� המדויקת של בניית הניתוח

 ויעמוד באות� תקני� איכותיי� ,/ לביצוע בדיקת תקיפות על ידי המפקחיהיה כפוהסטנדרטית 

  . ההולמי� את אופי העסק(Lxxv)�718 ו(Lxxiv)718שבסעיפי� 

(Lxviii)718. בטל.  

                                                 
158    

  .0.75שינוי התשואה בשלוש רצועות הזמ הללו יהיה ,  שני�7 עד 5" שני� ו5 עד 4,  שני�4 עד 3מצרפי� בי רצועות הזמ , לדוגמה, א�
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(Lxix)718. הוועדה מודעת לסיכוני� נוספי� המתקשרי� , בנוס/ לסיכוני האופציות הנזכרי� לעיל

שיעור השינוי בער� (ותטא ) וי בער� האופציה ביחס לשיעור הריביתשיעור השינ(כגו� רE , לאופציות

היא מצפה , א/ שאי� הוועדה מציעה שיטת מדידה לסיכוני� אלה בעת הנוכחית). האופציה ביחס לזמ�

.  לעקוב מקרוב אחר סיכוני� אלה, לכל הפחות, העוסקי� באופציות בהיק/ משמעותיתאגידי� בנקאיי�מ

א� ירצו לעשות ,  יורשו לשלב רE בחישובי ההו� שלה� כנגד סיכו� שיעורי ריביתי�תאגידי� בנקאי, בנוס/

  .כ�

(Lxx)718  �  (xcviii)718 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159.בטל   

                                                 
 .בטל   159
 .בטל   160
 .בטל   161
 .בטל   162
 .בטל   163
 .בטל   164
 .בטל   165
 .בטל   166
 .בטל   167
 .בטל   168
 .בטל   169
 .בטל   170
 .בטל   171
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  תהלי� הסקירה הפיקוחי  –הנדב� השני : 3חלק 

ת לניהול סיכוני� ובהנחי, פיקוחהה על ידי סקירהפרק זה עוסק בעקרונות המרכזיי� של   .719

ביחס לסיכוני , אשר אומצו על ידי המפקח על הבנקי� בישראל, המפקחאחריות הדיווחית של בובשקיפות ו

מבחני (בסיכו� אשראי , אי הנחיות בנוגע לטיפול בסיכו� שיעורי ריבית בתיק הבנק,אלוובכלל , בנקאות

תקשורת הגברת , סיכו� תפעולי, )סיכו� ריכוזיות אשראיסיכו� שיורי ו, הגדרה של חדלות פירעו�, קיצו�

 .איגוחבו, חוצי גבולות פעולה פיושיתו

להנחיות מסוימות שפורסמו על ידי מועצת והפנייה להנחיות שפורסמו על ידי וועדת באזל ג� הפרק כולל 

� המפקח מסמ, ובכלל�,  ושימשו את המפקח בגיבוש הנחיות הנדב� השני)CEBS(המפקחי� האירופאית 

) SRP(עקרונות ליישו� תהלי� הסקירה הפיקוחי "בנושא , 2007 בדצמבר 13מיו� , �173 שמספרו ש

  ". במסגרת הנדב� השני

קביעת הנחיות  תהלי� .בנק ישראל באינטרנטמופיעות באתר , הנחיות המפקח המהוות חלק מהנדב� השני

הנחיות נוספות , לפיכ�. י ומתמש�של תחומי� שוני� בתאגיד הבנקאי הינו דינאמ� ניהולהסדרת ל

בסיס להערכת הפיקוח את הליכי הניהול בתאגיד יהוו ג� ה� , של המפקחועדכוני� להנחיות הקיימות 

   . הבנקאי

I.  חשיבות סקירת הפיקוח  

יקצו י� איבנקתאגידי� ה נועד לא רק להבטיח שההעבודהבמסגרת תהלי� הסקירה הפיקוחי   .720

י� איבנקתאגידי� האלא ג� לעודד את ה, בכל הסיכוני� הגלומי� בעסקיה� על מנת לתמו� הו� הול�

  .לפתח ולהשתמש בטכניקות משופרות לניהול סיכוני� לצור� ניטור וניהול סיכוניה�

פנימי לפיתוח תהלי� תאגיד הבנקאי אחריותה של הנהלת התהלי� הסקירה הפיקוחי מכיר ב  .721

וע� סביבת תאגיד הבנקאי בקנה אחד ע� פרופיל הסיכוני� של הולקביעת יעדי הו� העולי� להערכת ההו� 

 הלימות להבטחת לשאת באחריות תאגיד הבנקאי תמשי�קובעת כי הנהלת ההעבודה מסגרת . הבקרה שלו

  .מעבר לדרישות המינימו� העיקריותוזאת  בסיכוניו כ� שיתמו� איבנקתאגיד הההו� של ה

י� להערי� את צורכי ההו� שלה� יחסית איבנקאגידי� הת הצליחו הבאיזו מידה המפקח יערי�  .722

תאגידי� שיח פעיל בי� ה�  יחסי גומלי� אלו היא לטפח דומטרת. היכ� שיידרש ויתערבלסיכוניה� 

 להפחתת הסיכו� צעדי� מהירי� והחלטיי�יינקטו , כ� שבמקרה שיזוהו ליקויי�, המפקחי� לבי� איבנקה

לאמ- גישה המתמקדת באופ� מוגבר באות�  המפקח  עשוי, לכ�בהתא� . או להשבת ההו� לרמה הנדרשת

 .כזאת מחייבי� תשומת לב בתחומי הפעילות השוני�י� שפרופיל הסיכוני� או ניסיונ� איבנקתאגידי� 

 כנגד סיכוניו ובי� איבנקתאגיד  ההו� המוחזק על ידי ס�  בי� המתקיי� מפקח מכיר בקשרה  .723

ההו� ס� הגדלת , ואול�. איבנקתאגיד הול הסיכוני� והבקרות הפנימיות בחוסנ� ויעילות� של תהליכי ניה

שקול ג� יש ל. איבנקתאגיד הלא תיחשב לאופציה היחידה לטיפול בסיכוני� מוגברי� שבפניה� ניצב ה

הגדלת ההפרשות , בלות פנימיותמגהטלת , כגו� חיזוק ניהול הסיכוני�, אמצעי� אחרי� לטיפול בסיכו�
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הו� תחלי/ לטיפול בתהליכי בקרה או ניהול באי� לראות , יתרה מכ�. פור הבקרות הפנימיותושי, רזרבותוה

  .יסוד�מסיכוני� בלתי הולמי� 

 1סיכוני� שנידונו בנדב� : 2נדב� במסגרת  במיוחד לטיפול מתאימי�שלושה תחומי� עיקריי�   .724

גורמי� שלא נלקחו ; )יכוזיות אשראיכגו� סיכו� ר (1 במלוא� על ידי התהלי� שנקבע בנדב� טופלוא� לא 

; )סיכו� עסקי ואסטרטגי, איכגו� סיכו� שיעורי ריבית בתיק הבנק (1בחשבו� על ידי התהלי� שנקבע בנדב� 

 הוא 2היבט חשוב נוס/ של נדב� ). כגו� השפעות מחזור העסקי� (איבנקתאגיד הוגורמי� חיצוניי� ל

, 1 הגילוי שנקבעו במתודולוגיות המתקדמות יותר בנדב� תקני המינימו� ולדרישותמידת הציות להערכת 

.  לסיכו� תפעולי) AMA(גישות המדידה המתקדמות ב לסיכו� אשראי ו�IRB העבודה של הבמסגרת בייחוד 

 .כשירות וה� על בסיס שוט/לה� כקריטריוני� , וודא כי דרישות אלו יתמלאוהמפקח י

II.  יתפיקוחה סקירלעקרונות מרכזיי� ה ארבע  

 המהווי� השלמה לעקרונות שנקבעו , ית פיקוחהארבעה עקרונות מרכזיי� לסקירהמפקח אימ-   .725

" עקרונות ליבה לפיקוח אפקטיבי על בנקי�": וביסוד� המסמכי�, בהנחיות המקיפות לרשויות פיקוח

 בנקאיי� לניהול סיכוני�מתייחסות ספציפיות הההנחיות ה  רשימת172".מתודולוגיה של עקרונות הליבה"ו

 . העבודהבסו/ חלק זה של מסגרתכלולה 

  

שלו  ביחס לפרופיל הסיכוני" תכוללהונו ההערכת הלימות לתהלי  יהיה  איבנקלתאגיד ה: 1עיקרו� 

  .אסטרטגיה לשמירה על רמות ההו�ו

וכי , היעדי� הפנימיי� של ההו� שקבע מבוססי� היטבהיכולת להוכיח כי תהיה  איבנקתאגיד ל  .726

בעת הערכת הלימות . הנוכחיתותו ליואת סביבת פעו תואמי� את פרופיל הסיכוני� הכולל שלאלה  יעדי�

יש . התאגיד הבנקאי בשלב הספציפי במחזור העסקי� שבו פועל איבנקתאגיד התתחשב הנהלת ה, ההו�

 בתנאי  אירועי� או שינויי� אפשריי�לזיהוי, עתיד�פני� צופי�) rigorous(לבצע מבחני קיצו� קפדניי� 

 נושאת באחריות העיקרית איבנקתאגיד ההנהלת ה. איבנקתאגיד ההשוק שעלולי� להשפיע לרעה על ה

 .סיכוניוהו� הול� לתמיכה ב איבנקשלתאגיד הלהבטיח 

 :ינ�ה קפדני הלי�תשל י� העיקרירכיבי�  התחמש  .727

 ;פיקוח של הדירקטוריו� וההנהלה הבכירה •

 ;סדורההערכת הו�  •

 ;הפימקהערכת סיכוני�  •

 וכ�; ניטור ודיווח •

 .סקירת הבקרה הפנימית •

                                                 
172      Core Principles for Effective Banking Supervision , 2006 ואפריל 1997ספטמבר (ועדת באזל לפיקוח על הבנקי� – 

  ). להערות– 2006 ואפריל 1999אוקטובר (ועדת באזל לפיקוח על הבנקי� , Core Principles Methodology  וכ, )להערות  
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 פיקוח הדירקטוריו	 וההנהלה הבכירה  .1
173 

תהלי� סדור של ניהול סיכוני� מהווה תשתית להערכה אפקטיבית של הלימות הונו של תאגיד   .728

גיד הנהלת התאגיד הבנקאי נושאת באחריות להבנת מהותו ורמתו של הסיכו� הנלקח על ידי התא. בנקאי

הנהלת התאגיד ג� אחראית להבטיח . הבנקאי ושל האופ� שבו מתקשר סיכו� זה לרמות הו� הולמות

ביחס לפרופיל הסיכוני� ה� נאותי� הנהלי� הפורמאליי� ורמת תחכו� תהליכי ניהול הסיכוני� ש

          .ולתכנית העסקית

הינו טרותיו האסטרטגיות  ביחס למאיבנקתאגיד ניתוח דרישות ההו� הנוכחיות והעתידיות של   .729

, התכנית האסטרטגית צריכה לתאר בבהירות את צורכי ההו�. מרכיב חיוני בתהלי� התכנו� האסטרטגי

על ההנהלה . חיצוניי�ההו� הרצויה ומקורות ההו� ה רמת, )capital expenditure(הוצאות ההו� הצפויות 

ני ביכולת להגשי� את מטרותיו הבכירה והדירקטוריו� להתייחס לתכנו� ההו� כאל מרכיב חיו

  .איבנקתאגיד ההאסטרטגיות של ה

עליו , כמו כ�.  לסיכוני�איבנקתאגיד הה) tolerance(ות נבלודירקטוריו� אחראי לקבוע את סה  .730

תפתח מערכת ליחוס סיכו� לרמות , להערכת הסיכוני� השוני�עבודה להבטיח שההנהלה תקבע מסגרת 

בנוס/ לכ� . שנקבעוהמדיניות בקרה שוטפת אחר ציות לקווי קבע שיטה לותההו� של התאגיד הבנקאי 

 ויוודא שההנהלה ,נהלי� כתובי�במדיניות וחזקות בבקרות פנימיות יאמ- ויתמו� בהדירקטוריו� חשוב כי 

 .רחבי הארגו� בצורה יעילה בכל תפי- את אלה 

  של הלימות ההו	סדורה הערכה   .2

 :�ינ הסדורהו� מרכיבי היסוד של הערכת ה  .731

כל הסיכוני�  מודד ומדווח על  מזההאיבנקתאגיד היות ונהלי� שתכלית� להבטיח כי הנמדי •

 ;המהותיי�

 ;הו� לרמת סיכו�שמייחס תהלי�  •

 איבנקתאגיד הד האסטרטגי של הוקיתו� התחשבות במ, הלימות הו� ביחס לסיכו�מגדיר יעדי תהלי� ה •

 וכ�; ובתכניתו העסקית

 תהלי� )integrity ( שתכלית� לוודא את תקינות,סקירות וביקורות פנימיות, תשל בקרוכי� תהלי •

 .הכוללהניהול 

                                                 
173

  . בוטל   
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 סיכוני� ה מקיפה של הערכ  . 3

. איבנקתאגיד התהלי� הערכת הלימות ההו� יתייחס לכל הסיכוני� המהותיי� שבפניה� ניצב ה  .732

אמידת של תהלי� לפתח  יש, כוני�את כל הסישלא נית� לאמוד באופ� מדויק מכיר בכ� מפקח הא/ כי 

אשר בשו� פני� אינ� מהוות רשימה , להל�את החשיפות לסיכו� המפורטות יש לבחו� , לפיכ�. סיכוני�

 . הסיכוני�כל  שלמקיפה 

את סיכו� האשראי הגלו� ו לו להערי� אפשרישות מתודולוגייהיו  איבנקתאגיד  ל:סיכו	 אשראי  .733

רמת תחכו� המאופיי� ב איבנקבתאגיד . ברמת התיקכמו ג� ,  יחידי�גדיי�צדדי� נאו לבחשיפות ללווי� 

: לכל הפחות ארבעה תחומי�תכלול  אשראיהכנגד סיכוני המוחזק הערכת הלימות ההו� ,  יותרהגבוה

    .חשיפות גדולות וריכוזי סיכו�, נגזרי אשראי מורכבי�/איגוח, ברמת התיק ניתוח, מערכות דירוג אשראי

 דירוגי סיכו� פנימיי�. סיכו� אשראיבקרה שוטפת אחר חשוב לאמצעי גי סיכו� פנימיי� ה� דירו  .734

ועליה� להיות משולבי� , חשיפות האשראיסוגי מכל הנובעי� סיכוני� צריכי� לתמו� בזיהוי ובמדידה של 

� מערכת הדירוג צריכה לספק דירוגי. תאגידבניתוח הכולל של סיכו� האשראי והלימות ההו� של ה

 loan loss(הפסדי אשראי  לרזרבות. או בעייתיי�בקשיי� נכסי� ללא רק ו, כל הנכסי�למפורטי� 

reserves (הערכת הלימות ההו� המוחזק כנגד סיכו� האשראיצריכות להיכלל ב  . 

. ריכוזי סיכו�כל לרבות ,  ברמת התיקהחולשלזהות באופ� נאות כל ניתוח סיכוני האשראי צרי�   .735

לסוגיות אחרות של סיכוני� המתלווי� לניהול ריכוזי אשראי וביא לידי ביטוי באופ� נאות את ההניתוח י

 . אמצעות מנגנוני� כדוגמת תכניות איגוח ונגזרי אשראי מורכבי�בתיק ניהול 

 כש� ,תפעוליהסיכו� בניהול הטיפול קפדנות דומה בכי יש לייש� המפקח סבור  :סיכו	 תפעולי  .736

ניהול בלתי נאות של הסיכו� התפעולי עלול להוביל . אחרי�בנקאיי� משמעותיי� יכוני� סבנעשה שהדבר 

 .ולחשו/ אותו להפסדי� משמעותיי�תאגיד  של ההתשוא/הסיכו�של פרופיל שגוי למצג 

בהתא� תפעולי ויערי� את הלימות ההו� הסיכו� הלניהול עבודה  יגבש מסגרת איבנקתאגיד   .737

,  לסיכו� תפעוליהתאגיד הבנקאי) tolerance (ותנבלוסו) appetite(את תיאבו� ק/ המסגרת תש. למסגרת זו

מידת העברת הסיכו� התפעולי אל מחו- לרבות , לניהול אותו סיכו�מדיניות ב לידי ביטוי י�באללו כפי שה

ת קווי מדיניות המתארי� את גיש, בנוס/, מסגרת זו תכלול.  והדרכי� שבה� הדבר נעשהאיבנקתאגיד הל

 .הסיכו�הפחתה של /ניטור ושליטה, הערכה, הבנק לזיהוי

פעיל לה� להערי� ולנהל באופ�  ואפשרישות מתודולוגיינה תהיאיי� בנקתאגידי� ה ל:סיכו	 שוק  .738

ברמת המחלקה , ברמת הפוזיציה, בכל מקו� שבו ה� עשויי� להתהוות, כל סיכוני השוק המהותיי�את 

, בבנקי� בעלי רמת תחכו� גבוהה יותר. )firm-wide level(ת התאגיד מברמת הקו העסקי ובר, ")דסק"ה(

על כ�  וVaRעל מודלי� מסוג ג�  , לכל הפחות, סיכוני שוק תתבססההערכה של הלימות ההו� הפנימי כנגד

למרות , חוסר הנזילות בתרחישי שוק בעייתיי�הערכה של ריכוזיות והסיכו� הערכת לרבות , מבחני קיצו�

  .ה�לפעילות המסחר שלאת  ההולמי� של כל התאגידי�  צריכות לכלול מבחני קיצו� שההערכות 
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(i)738.   VaRשות/ מספק מדד מחשיפות מצרפיות לסיכוני שוק והוא מעקב שוט/ אחר  הוא כלי חשוב ל

של תאגיד בנקאי צרי�  VaR  מודל. קווי עסקי� שוני�והסיכו� הנלקח על ידי דסקי� שוני� ה בי� השוואל

להשתלב בהערכת ההו� הפנימית ו,  שלוסיכוני� הנובעי� מכל פעילויות המסחר פשר זיהוי ומדידה של לא

 צריכי� VaR �  האומדני מודל ). on-going basis(הכוללת ולעמוד בהליכי תיקו/ קפדניי� על בסיס שוט/ 

  . של התיק למסחרלהיות רגישי� לשינויי� בפרופיל הסיכוני�

(ii)738.  ודל הנקאיי� חייבי� להשלי� את מהתאגידי� הב �VaR  זעזועי� של (שלה� במבחני קיצו�

טכניקות נוספות ב, וכ�, )היפותטיי�א� בי� א� היסטוריי� ובי� �או תרחישי� משולבי�גורמי סיכו� 

מספיק לא הכי בידיו הו� להוכיח  איבנקתאגיד ההשל ההו� על  תנימיה הפערכההמסגרת ב. לניהול סיכוני�

� התרחשותש חמורי�לעמוד במגוו� זעזועי שוק כדי מוד בדרישות ההו� המזערי אלא ג� רק כדי לע

  :בהתא� לנסיבות, להביא בחשבו�חובה עליו , במיוחד). severe but plausible(מתקבלת על הדעת 

 ;)gapping of prices(פערי מחירי� /חוסר נזילות •

 ;)שוק בביחס למחזור(פוזיציות ריכוזיות ב •

 ;כיווניי��שווקי� חד •

 ;"מחו- לכס/עמוק "פוזיציות המצויות /מוצרי� בלתי לינאריי� •

 ;"כשלמצבי  לקפיצות"ו אירועי� •

 ;שינויי� משמעותיי� במתאמי� •

  ההתאוששותלגבי שיעור  חוסר ודאות :כגו� (�VaR בק/ כראוי תשהשלא לי� עשוישסיכוני� אחרי�  •

(recovery rate) , יה סימטר� סיכו� איאו , גלומי�מתאמי�)skew risk .(( 
  

של הפרמטרי� , למשל(מבחני� אלה ובמיוחד כיול , י התאגיד הבנקאיהמיושמי� על ידהקיצו� מבחני 

הקובעת את הנחת היסוד ברורה הצהרה יגובשו חזרה לידי , )הזעזועי� או האירועי� המובאי� בחשבו�

ניהול תיקי המסחר � הו� הול� ללהבטיח כי קיי, לדוגמה(ת ההו� הפנימית של הבנק ערכמבוססת השעליה 

, קשיי� וחוסר נזילות בשוקעבור אירוע פוטנציאלי המאופיי� בתקופה ממושכת של מגבלות שנקבעו תחת 

או  הנזיללנית� כי ,  ורמת הסתמכות ספציפיתאופק זמ� נתו� עבור להבטיחשקיי� הו� הול� על מנת או 

את אופי התיקי�  שייבדקו במבחני� צריכי� לשק/ קזעזועי השו. )בצורה מסודרתאת כל הפוזיציות לגדר 

   .)severe marker conditions (נאי שוק קשי�בתואת הזמ� שייקח לגדר או לנהל את הסיכוני� 

(iii)738.   באופ� מניעתי י התאגידי� "צרי� להיות מנוהל ומוער� עריכוזיות הסיכו�)pro-actively( ,

  .  להנהלה הבכירהוחות באופ� שוט/ ופוזיציות ריכוזיות צריכות להיות מדו

(iv)738.   את לרבות , ה�מערכות ניהול הסיכוני� שלהתאגידי� הבנקאיי� צריכי� לתכנ� את

הגלומי� במכשירי�  באופ� שימדוד כראוי את הסיכוני� המהותיי� ,הקיצו� ומבחני �VaRיית המתודולוג

במכשירי� כאשר חלי� שינויי� . לייש�שה� מבקשי� אסטרטגיות המסחר כמו ג� את , י�סוחרה�  בה� 

כדי  הקיצו� ומבחני �VaRאת מתודולוגיות האיי� יפתחו  בנקתאגידי�  הה,  שלה�ובאסטרטגיות המסחר

  . שהללו ישקפו את השינויי�
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(v)738.  שלה� על מנת השונות איי� יציגו את האופ� שבו ה� משלבי� את גישות המדידה בנקתאגידי� 

  .בגי� סיכו� שוקהכולל להו� הפנימי להגיע 

 תהלי� המדידה צרי� לכלול את כל הפוזיציות המהותיות :איסיכו	 שיעורי ריבית בתיק הבנק  .739

התמחור מחדש � הרלוונטיי� של נתוניהולהביא בחשבו� את כל של הבנק שיעורי ריבית של סיכו� 

מכשירי� הקשור לר ריבית חוזי  יתרה נוכחית ושיעו, על פי רוב,ויכללנתוני� אלו . תקופות לפירעו�הו

מדד הריבית המשמש לתמחור , פירעו�מועדי , מחדש של ריביתעדכו� תאריכי ,  קר�תשלומי, ותיקי�

צריכה לכלול ג� תיעוד  מערכתה. עבור פריטי� בריבית משתנהת ריבית החוזיותקרות או רצפות ל, מחדש

 . כיאות של ההנחות והטכניקות

תבטיח  איבנקתאגיד ההנהלת ה, מורכבות של מערכת המדידה שבשימושללא קשר לסוג ורמת ה  .740

הואיל ואיכות מערכת המדידה ואמינותה תלויות במידה . ואת שלמותההמדידה נאותות מערכת את 

תית� ההנהלה את דעתה לפריטי� אלה באופ� , מרובה באיכות הנתוני� ובהנחות השונות המשמשות במודל

 .מיוחד

ת ההו� יוצלפוזי. בנקאיתאגיד כל לפעילותו הרציפה והשוטפת של  נזילות הכרחית :סיכו	 נזילות  .741

תאגיד כל ל. בפרט בעתות משבר, להשיג נזילות� על יכולתהיות השפעות לאיי� עשויות בנקתאגידי� של 

איי� בנקתאגידי� . נזילות� הסיכובולשליטה לניטור , למדידהות להיות מערכות הולמות  חייבאיבנק

 . � פועלי�ולאור נזילות השווקי� בה� השלה� לאור פרופיל הנזילות ההו� את הלימות � ערי� להצריכי

 וסיכו� תדמיתי סיכו� גו�כ', אחרי�'מכיר בכ� שסיכוני� המפקח  א/ ש:סיכוני� אחרי�  .742

 טכניקות נוספות� של חותיפהמשי� בלמערכת הבנקאות פה מומצ, אינ� ניתני� למדידה בקלות, אסטרטגי

 .סיכוני� אלהמכלול ההיבטי� של לניהול 

  )monitoring & reporting( ודיווחבקרה שוטפת   .4

חשיפותיו על דיווח לו) monitoring (בקרה שוטפת יקי� מערכת נאותה לאיבנקהתאגיד ה  .743

� דירקטוריואו ההנהלה הבכירה . השפעות של שינויי� בפרופיל הסיכוני� על צורכי ההו�הערכת לסיכו� ול

דוחות אלה . ועל צורכי ההו� שלותאגיד  יקבלו בקביעות דוחות על פרופיל הסיכוני� של האיבנקתאגיד הה

 :צריכי� לאפשר להנהלה הבכירה

 ;להערי� את רמת� ומגמת� של הסיכוני� המהותיי� ואת השפעת� על רמות ההו� •

 ;ות ההו�להערי� את רגישות� וסבירות� של ההנחות המרכזיות המשמשות לאמידת הלימ •

הלימות ההו� יעדי באת עמידתו סיכוני� השוני� והול� ביחס ל הו� איבנקלתאגיד הא� הלקבוע  •

 �ו; שנקבעו

של התאגיד הבנקאי להערי� את דרישות ההו� העתידיות בהתבסס על פרופיל הסיכוני� המדווח  •

 .   שלובתכנית האסטרטגיתהתאמות , בהתא� לכ�, ולבצע
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  )review internal controls( תסקירת הבקרות הפנימיו  .5

.  חשיבות מכרעת בתהלי� הערכת הלימות ההו�איבנקתאגיד המבנה הבקרות הפנימיות של הל  .744

ג� מעורבות של , כאשר נדרשו, בקרה אפקטיבית על תהלי� הערכת ההו� כוללת סקירה בלתי תלויה

יות להבטיח שההנהלה תקי� מערכת  נושא באחראיבנקתאגיד הדירקטוריו� ה. ביקורת פנימית או חיצונית

שיטה ותקבע , איבנקתאגיד הלרמת ההו� של ה�  סיכויחוסתפתח שיטה ל,  השוני�להערכת הסיכוני�

אופ� סדיר כי מערכת הבקרות הפנימית שלו בוודא הדירקטוריו� י. מדיניות הפנימיתלניטור הציות לקווי ה

 . יועסקמסודר וזהיר של יהול הולמת לצור� הבטחת נ

, ערו� סקירות תקופתיות של תהלי� ניהול הסיכוני� על מנת לוודא  שלמותי איבנקתאגיד הה  .745

 :התחומי� שייכללו בסקירה הינ�. ק וסבירותודי

 ;היקפ� ומורכבות� של פעילויותיו, לאור טיב�של התאגיד הבנקאי נאותות תהלי� הערכת ההו�  •

 ;זיהוי חשיפות גדולות וריכוזי סיכו� •

 ;ת ההו� של התאגיד הבנקאיתהלי� הערכ הקלט הנכללי� בות נתוניושלמוק די •

 �ו; סבירות ותקפות התרחישי� המשמשי� בתהלי� ההערכה •

 ).  inputs(והקלט  וניתוח ההנחות קיצו�מבחני  •

  

המפקח יסקור ויערי  את הערכות הלימות ההו� הפנימיות והאסטרטגיות של התאגידי" : 2עיקרו� 

נקוט יהמפקח .  ולהבטיח עמידה בה"יחסי ההו� הפיקוחי"בצע ניטור על ל" לת את יכו,וכ�הבנקאיי" 

  . מתוצאת תהלי  זהובמקרה שלא תנוח דעתפעולות הפיקוחיות הנדרשות ב

את ,  את הלימות ההו� שלואיבנקתאגיד  בקביעות את התהלי� שבו מערי� המפקח יסקור  .746

באיזו מידה מקיי� המפקח  יערי� . המוקצהכות ההו� את רמות ההו� שנתקבלו ואת אי, פוזיציית הסיכו�

הדגש בסקירה יהיה על איכות ניהול הסיכוני� .  להערכת הלימות ההו�נאות תהלי� פנימי איבנקתאגיד הה

 ייטול על עצמו את תפקיד הנהלת שהמפקח  ולא יביא לידי כ� הבקרות בגינ� ועל איבנקתאגיד השל ה

   :ת עשויה לכלול צירו/ כלשהו של הפעולות הבאותהסקירה התקופתי. איבנקתאגיד הה

 ;(on-site)במשרדי התאגידי� הבנקאיי� בדיקות או ביקורות  •

 ;(off-site)ממשרדי הפיקוח  סקירה •

 ;איבנקתאגיד הדיוני� ע� הנהלת ה •

 �ו; ) הכרחיותבסוגיות הו�באופ� נאות כל עוד זו מתמקדת (סקירת עבודת� של מבקרי� חיצוניי�  •

 .ופתידיווח תק •

ההשלכות המהותיות העלולות להיווצר כתוצאה מטעויות במתודולוגיה או בהנחות הניתוח   .747

מחייבות את המפקח לסקירה מדוקדקת של הניתוח האנליטי , האנליטי הפורמאלי על דרישות ההו�

 . הפורמאלי הפנימי של כל תאגיד בנקאי
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  סיכו	סקירת נאותות הערכת   .1

 היעדי� והתהליכי� הפנימיי� את מלוא טווח מגלמי� בתוכ�ו מידה  באיזהמפקח יערי�  .748

 ג� את נאותות מדדי הסיכו� המפקח יסקור. איבנקתאגיד ההסיכוני� המהותיי� שבפניה� ניצב ה

המשמשי� להערכת הלימות ההו� ואת המידה שבה מדדי סיכו� אלה משמשי� ג� ברמה התפעולית 

 המפקח  ישקול. אופ� כללי יותרב  ובקרת�סיכוני�  ולהערכתסקי�הערכת ביצועי קווי ע, מגבלותקביעת ב

תוצאות אלו באות לידי ואת האופ� שבו תאגיד הבנקאי  שער� הקיצו�את תוצאות ניתוחי הרגישות ומבחני 

 ). capital plans(ביטוי בתכניותיו לגבי ההו� 

  הערכת הלימות ההו	  .2

 :על מנת לקבוע כי איבנקתאגיד ה את תהליכי ההמפקח יסקור  .749

 ;מקיפי� ורלוונטיי� לסביבת הפעולה הנוכחיתהינ� ההו� שנבחרו רמות יעדי  •

 �ו;  ההנהלה הבכירהאלו מנוטרות ונסקרות היטב  על ידי רמות הו�  •

 .איבנקתאגיד ה עסקי ה את אופי והיק/ ההו� הול�תמהיל •

תי צפויי� בעת קביעת רמות המפקח ג� יתייחס למידה בה התאגיד הבנקאי נער� לאירועי� בל  .750

רמת התחכו� של הטכניקות , ובנוס/  מגוו� רחב של תנאי� חיצוניי� ותרחישי�לכסות ניתוח זה על. ההו�

 .איבנקתאגיד הת היו צריכה לעלות בקנה אחד ע� פעילוהקיצו� בה� נעשה שימושושל מבחני 

  הערכת סביבת הבקרה  .3

תאגיד להנהלת הבתאגיד הבנקאי ולאיכות הדיווחי� איכות מערכות המידע המפקח יתייחס ל  .751

ולאופ� בו הגיבה ההנהלה בעבר ) aggregated(סיכוני� ופעילויות עסקיי� מסוכמי� אופ� שבו ל, איבנקה

  .חדשי�משתני� ולהיווצרות� של סיכוני� ל

לנאותות , ו יחיד תיקבע בהתא� לפרופיל הסיכוני� שלאיבנקתאגיד רמת ההו� של , בכל המצבי�  .752

כמו השפעות מחזור העסקי� , גורמי� חיצוניי�. תהלי� ניהול הסיכוני� ולנאותות הבקרות הפנימיות

 .יובאו ג� ה� בחשבו�, כלכלית�והשפעות הסביבה המקרו

   מינימו�לתקניציות לסקירת הפיקוח   .4

 למטרות וכרו יאיגוח נכסי�וטכניקות להפחתת סיכו� אשראי , מתודולוגיות פנימיותעל מנת ש  .753

סטנדרטי� לניהול סיכוני� ודרישות לרבות ,  לעמוד במספר דרישותעל תאגידי� בנקאיי�, פיקוחיהו� 

מאפייני� של המתודולוגיות הפנימיות המשמשות לתת גילוי לי� איבנקעל תאגידי� , באופ� ספציפי. גילוי

 פקח על הבנקי� יוודאהמ, תהלי� הסקירה הפיקוחיכחלק מ. חישוב דרישות הו� מזעריותבאות� 

    . ימלא אחר תנאי� אלה באופ� שוט/איבנקתאגיד השה
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תהלי�  רואה בסקירת תקני המינימו� והקריטריוני� לכשירות חלק בלתי נפרד ממפקחה  .754

במערכת  בחשבו�  הנוהג הנוכחי הובא  המינימו� תקניבקביעת . 2תחת עיקרו� הסקירה הפיקוחי 

) benchmarks (בסיסי השוואהסדרה שימושית של למפקח ימו� אלה יספקו תקני מינ, הבנקאית ולפיכ�

  .י� לגבי ניהול סיכו� יעיל והקצאת הו� אפקטיביאיבנקתאגיד ההעולי� בקנה אחד ע� ציפיות הנהלת ה

ציות לדרישות ולתנאי� מסוימי� שנקבעו עבור בהבטחת תפקיד חשוב לסקירה הפיקוחית   .755

 שיש בה� כדי מגווני� כי שימוש במכשירי� לוודאיהיה צור� מיוחד , ר זהבהקש. הגישות הסטנדרטיות

, סדורכחלק מתהלי� ניהול סיכוני� על ידי התאגיד  מבוצע ומפורש 1להקטי� את דרישות ההו� בנדב� 

 .בדוק ומתועד כראוי

  פיקוחית תגובה  .5

תאימי� א� לא נחה  המינקוט המפקח בצעדי�,  את תהלי� הסקירה המתואר לעילשער�לאחר   .756

המפקח ישקול .  ומהקצאות ההו� שהוא מייש�איבנקתאגיד ה מתוצאות הערכת הסיכוני� של הדעתו

 . להל��4  ו3 בעקרונות המפורטי�כגו� אלו , אפשריי� צעדי� מגוו�

  

ויהא  המזעריי" פיקוחיי"י" לפעול מעל ליחסי ההו� האי בנקתאגידי" מהמפקח יצפה: 3עיקרו� 

  .הו� מעבר לרמה המזערית הנדרשתלהחזיק י" איבנקתאגידי" ש מ לדרוביכולתו

הסובבי� את גי� גורמי חוסר ודאות בbuffer) (  מרווחי הגנה יכללו 1דרישות ההו� של נדב�   .757

גורמי חוסר ודאות הנוגעי� לתאגיד בנקאי .  הבנקאות בכללותהמערכתהמשפיעי� על  ו1משטר נדב� 

יקבעו על מנת לספק בטחו� סביר , כאמור, מרווחי הגנההציפייה היא ש. 2 נדב� במסגרתספציפי יטופלו 

 ופרופיל עסקי בעל פיזור רחבפרופיל סיכוני� , שתאגיד בנקאי בעל מערכות ובקרות פנימיות טובות

יעמוד ביעדי , 1נדב� ב לדרישות שנקבעו בהתא�ואשר פועל ע� כמות הו� , 1 נדב� המטופל היטב במשטר 

א� המאפייני� הספציפיי� של השווקי� ה המפקח ישקול, יחד ע� זאת. 1ימליי� בנדב�  המינהנאותות

 לפעול ע� מרווח תאגידי� בנקאיי�) עודדאו י( המפקח לרוב ידרוש .באופ� נאות מטופלי� בתחו� אחריותו

 הגנה כזה כדי להיער�התאגידי� הבנקאיי� ישמרו על מרווח . 1מעל ומעבר לתק� שנקבע בנדב� , הגנה

 :שילוב של המצבי� הבאי�בפני 
  

להשיג דירוג והערכה בשווקי� , מסיבותיה� שלה�, רוב התאגידי� הבנקאיי� שואפי�  )א(

)creditworthiness( , נראה כי רוב התאגידי� , לדוגמה. 1הגבוהי� יותר מתקני המינימו� של נדב�

 תרוג אשראי בינלאומיוהבנקאיי� הבינלאומיי� מעדיפי� לזכות בדירוג גבוה על ידי סוכנויות די

, 1י� יבחרו לפעול ברמה גבוהה מספי המינימו� שנקבעו בנדב� איבנקתאגידי� סביר שאות� , לפיכ�

 .מסיבות של תחרותיות
  

כ� שייגרמו , חשיפות לסיכוני� שוני�ה וכ� ג� ישתנו  והיקפ�הפעילויותסוגי , במהל� העסקי� הרגיל  )ב(

 .תנודות ביחס ההו� הכולל
  

ה� לעשות זאת במיוחד א� עלי, איי�בנקתאגידי� כרו� בעלויות גבוהות לעלול להיות / גיוס הו� נוס  )ג(

  .�בה תנאי השוק פועלי� לרעתבמהירות או בתקופה 
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.  שנקבעה כדרישה מזערית היא עניי� חמורפיקוחית מתחת לדרישת ההו� האיי�בנקתאגידי� ירידת   )ד(

 נקיטת פעולה מתקנת מהירה יחייבאו / ו�תאגידי� בנקאיימצב כזה עשוי להוות הפרת חוק על ידי 

 .המפקח מצד 

 המשק כלליי� יותר ברמת � או מי מסויאיי�בנקתאגידי�  להיות סיכוני� ספציפיי� לעלולי�  )ה(

 .1נדב� אשר אינ� מובאי� בחשבו� במסגרת  בכללותו 

 הו� ברמת פועלי�י� איבנקתאגידי�  להבטיח שעל מנתעומדי� מספר אמצעי� לרשות המפקח   .758

או להגדיר , יעדי�או לפעולה  המהווי� ס/ הו� ילקבוע יחסהמפקח עשוי , שאר השיטותבי� . הולמת

לזיהוי רמת ) הלימות הו� נאותה, טובההלימות הו� , לדוגמה(מעל יחסי המינימו� של יחסי הו� קטגוריות 

 .תאגיד הבנקאיהלימות ההו� של ה

  

רמה המזערית ברמת ההו� מתחת לדי למנוע ירידה תערב בשלב מוקד" כהמפקח ישא� לה: 4עיקרו� 

בו  פעולה מתקנת מהירה במקרה וידרוש,  מסוי"איבנקתאגיד הנדרשת לתמיכה במאפייני הסיכו� של 

  .לרמתה הנדרשתרמת ההו� אינה נשמרת או חוזרת 

 מסוי� אינו עומד בדרישות איבנקתאגיד  א� עלה החשש כי צעדי� שורה של המפקח ישקול  .759

 אחר פעולות הניטור אלה עשויי� לכלול הגברת צעדי�. גולמות בעקרונות הפיקוחיי� המנוסחי� לעילהמ

 לגבש ולייש� תכנית הולמת איהבנקהתאגיד דרישה מ,  דיבידנדי�חלוקתהגבלה של , איבנקתאגיד הה

מוש למפקח שיקול הדעת לשי.  לגייס הו� נוס/ לאלתראינקהתאגיד הבודרישה מ, להשבת הלימות הו�

 . פעילותו ולסביבתאיבנקתאגיד הבכלי� המתאימי� ביותר לנסיבות ה

יישומ� של , יחד ע� זאת. י�איבנקתאגידי� לקשייה� של  אינה בהכרח פתרו� הקבע ההו�  .760

הגדלת , לפיכ�. עשוי להימש� זמ� מה) כגו� שיפור המערכות והבקרות(אחדי� מ� האמצעי� הנדרשי� 

. מצבו אמצעי� קבועי� אחרי� לשיפור מייש� איבנקתאגיד היניי� בזמ� שהההו� יכולה לשמש אמצעי ב

 הגדלת ההו� כאמצעי ביניי�,  כי ה� אפקטיביי�יושמו והמפקח סבורמרגע שאות� אמצעי� קבועי� 

 .יכולה להתבטל
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III.   ית הפיקוחהסקירהסוגיות ספציפיות המחייבות טיפול במסגרת תהלי�  

מיוחד  יתמקדו בה� באופ�הפיקוח וי� איבנקתאגידי� ההש חשובות מספר סוגיותלהצביע על   .761

 סיכוני� מרכזיי� שאינ� מטופלי� מספר כוללות הסוגיות אל. יתפיקוחה הסקירהתהלי� בעת ביצועו של 

בות שעל הפיקוח לבצע כדי להבטיח את התפקוד התקי� יחשהליכי הערכה בעלי , כ� ו1בנדב� בצורה ישירה 

 .�1 בנדב� של היבטי� מסוימי

  )banking book(אי סיכו� שיעורי ריבית בתיק הבנק  . א

משמעותי המצדיק תמיכה פוטנציאלי  הוא סיכו� איכי סיכו� שיעורי הריבית בתיק הבנקסבור   .762

אי הינה במסגרת בסיכו� שיעורי ריבית בתיק הבנק לטפלהמתאימה הדר� , בשלב זה, וכי ,הו�באמצעות 

תאגידי� כל המחייבת עבור דרישת הו� מזערי יקבע המפקח , יתכ� כי בעתיד ,על א/ האמור. 2נדב� 

בנוגע לאופי , י� התאגידי� הבנקאיי�קיימת הומוגניות מספקת בא� ייווכח כי , למשל, י�איבנקה

 . ולשיטות הניטור והמדידה של סיכו� זה

כות הפנימיות של מערת המעודכנות בנוגע לסיכו� שיעורי הריבית מכירות בכ� שהההנחיו  .763

כדי להקל . הפיקוחתגובת  ולאילמדידת סיכו� ריבית בתיק הבנקמרכזי כלי ה הינ� הי�איבנקתאגידי� הה

צריכי�  איי�בנקתאגידי�   ,בתאגידי� שוני� חשיפות לסיכו� שיעורי ריביתמעקב המפקח אחר על 

תו� , יחס להו�בלכלי מונחי ער� כב ה� את תוצאות מערכות המדידה הפנימיות שללהמציא למפקח 

 .שימוש בזעזוע ריבית סטנדרטי

לדרוש עליו , הריביתשיעורי רמת סיכו� המתאי� ל מחזיק הו� ו אינאיבנקסבר המפקח כי תאגיד   .764

לנקוט בשילוב של שני אמצעי� או , ספציפי נוס/הו� סכו� להחזיק , להקטי� סיכו� זההבנקאי  התאגידמ

 "חריגי� סטטיסטית "חדת לקיומו של הו� מספק בתאגידי� בנקאיי� המפקח יית� תשומת לב מיו. אלה

)outlier(,  כתוצאה , ההו� הראשוני והמשניס�  מ20%סכו� העולה על כלכלי בהער� ה בירידבה� יש

עקרונות "בנושא  כמתואר במסמ� ,ער��או שווה)  נקודות בסיס200(זעזוע סטנדרטי בשיעור הריבית מ

 
 Principles for the Management and Supervision of " ולפיקוח הרשויותיביתהרשיעורי לניהול סיכו

Interest Rate Risk) .( 

  סיכו� אשראי  . ב

  IRB לפי גישות מבחני קיצו	   .1

יש א� (ת ותוצאב ו1דרישות נדב� ב לעמודמספקת כדי ברמה  יוודא כי בידיו הו� איבנקתאגיד   .765

בקשר ע�  1נדב� המנויות ב לסיכו� אשראי שנער� כחלק מדרישות ההו� קיצו�מבח� ה )אינדיקציה לחוסר
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. קיצו� הנישל מבח� לבחו� את דר� ביצועהמפקח עשוי ). 437 עד 434סעיפי� (מבוססות מודל פנימי גישות 

יחסי הו� החזיק  לאיהבנקהתאגיד ציפייה מני הקיצו� ישפיעו אפוא באופ� ישיר על התוצאות מבח

 די הו� איבנקתאגיד הבח� א� יש להמפקח י. 1המזעריי� שנקבעו בנדב� � מהשיעורי� הגבוהי פיקוחיי�

התגובה תהיה כרוכה על פי רוב בדרישה . המפקח יגיב בהתא�, במידה שקיי� חוסר. למטרות אלו

כ� שמקורות , הפרשות נוספותלבצע או להחזיק הו� נוס/ או / להפחית את סיכוניו ואי הבנקהתאגידמ

 . שחושבה מחדשקיצו�תוצאת מבח� ה ואת 1יוכלו לכסות את דרישות נדב� י� מההו� הקיי

  כשלהגדרה של   .2

להסתברות עבור אומדניו הפנימיי� ) default( כשלשתמש בהגדרה הבסיסית של י איבנקתאגיד   .766

, 454פורט בסעי/ מכפי ש, אול�. )EAD(לחשיפה בעת כשל  ו) LGD( להפסד בהינת� כשל או/ ו)PD(לכשל 

המפקח  יעריכ� יישומה של . כשלספק הנחיות באשר לפרשנות שתינת� להגדרה הבסיסית של המפקח י

המפקח , בפרט. על דרישות ההו�שיש לכ� ת ושפעהי� ספציפיי� ואת האיבנקתאגידי� גדרה על ידי הה

או שימוש בנתוני� חיצוניי�  (456בהשפעת� של סטיות מ� ההגדרה הבסיסית בהתא� לסעי/  תמקדי

 ).כשלבנתוני� פנימיי� היסטוריי� שאינ� תואמי� במלוא� להגדרה הבסיסית של 

  סיכו	 שיורי  .3

י� לקזז סיכו� אשראי או סיכו� של צד נגדי ע� איבנקתאגידי� מאפשרת להעבודה מסגרת   .767

י� יאבנקבעוד שתאגידי� . הו�הדרישות הקטנת קיזוז המוביל ל, ערבויות או נגזרות אשראי, ביטחונות

אלו עשויות  טכניקות ,סיכו� האשראילהקטנת ) CRM(בטכניקות של הפחתת סיכו� אשראי משתמשי� 

סיכו� , סיכו� משפטיגו� כ(סיכוני� אלה . מיעילותה של הפחתת הסיכו� הכוללתייגרעו סיכוני� שליצור 

ובלא , ררי�כאשר סיכוני� כאלה מתעו. המפקחמעוררי� חשש אצל )  או סיכו� נזילותמסמכי�תיעוד ב

ה גבוהה יותר  עשוי למצוא את עצמו בחשיפאיבנקתאגיד , 1קשר למילוי דרישות המינימו� שנקבעו בנדב� 

 :כוללותדוגמאות לסיכוני� כאלה . כפי שציפהמ סיכו� אשראי כלפי צד נגדיל
 

 ;) של צד הנגדיכשלבמקרה  (שועבדואי יכולת לתפוס או לממש במועד� ביטחונות ש •

 �כ�ו; ערבעל ידי וב תשלו� סירוב או עיכ •

 . שלא נבדקומסמכי�חוסר אפקטיביות של  •

להפחתת מדיניות ונהלי� בנוגע איי� לקבוע בכתב בנקהמפקח ידרוש מהתאגידי� ה, לפיכ�  .768

 עשוי להידרש להגיש מדיניות איבנקתאגיד . בסיכוני� שיוריי� אלהלצור� שליטה ) CRM(סיכו� אשראי 

  .  תפעול�יעילות� ו, את נאותות�  לבחו� באופ� סדירועליומפקח ונהלי� אלה ל

התאגיד הבנקאי חייב לשקול הא� לצור� , � להפחתת סיכו� אשראינהליהמדיניות ובמסגרת ה  .769

כפי ) credit risk mitigant(לתת הכרה לער� המלא של מפחית סיכו� האשראי חישוב דרישות ההו� ראוי 

� שקבע להפחתת סיכו� אשראי נאותי� נהליהו מדיניותקווי הת כי להראווחובה עליו , 1שהותר בנדב� 

 .       המוכרתטבת ההו� בהתחשב בה



  )12/08]  (1[  הוראת שעה :הפיקוח על הבנקי�

  מסגרת עבודה למדידה והלימות הו�

 

 

203'עמ

, ההתאמה או היישו� של קווי מדיניות ונהלי� אלה, במקרה של חוסר שביעות רצו� המפקח מהמהימנות

נוס/ כנגד הו� ה של חזקדרוש המיידית או לת תיקו�  לנקוט פעולאיבנקתאגיד הלהורות לרשאי הוא 

, לדוגמה. ושביעות רצונל) CRM(לתיקו� הליקויי� שנמצאו בהפחתת סיכו� האשראי הסיכו� השיורי עד 

  :איבנקתאגיד עשוי להורות להמפקח 
 

או תנודתיות , )haircuts (�יפיקוחימקדמי בטחו� , שינויי� בהנחות באשר לתקופות החזקהבצע ל •

 ;))own haircuts approach(במסגרת גישה של מקדמי בטחו� שלו (

 או/ו; )על כלל תיק האשראי או לפי קו מוצרי� ספציפי(סיכו� אשראי במפחיתי חלקי להכיר באופ�  •

 .להחזיק הו� נוס/ בכמות ספציפית •

  סיכו	 ריכוזיות אשראי  .4 

י� לגרו� להפסדבעלות פוטנציאל ריכוז של סיכו� הוא כל חשיפה יחידה או קבוצת חשיפות   .770

עד כדי איו� על ) או לרמת הסיכו� הכוללת, לס� נכסיו, יחסית להו� התאגיד הבנקאי(יק מספי� גדול

אי� חולק כי הבעיות החמורות . או על יכולתו להמשי� בפעולות הליבה שלוהתאגיד הבנקאי " בריאות"

                                                                          .נבעו מריכוזי סיכו�, ביותר שנגרמו לתאגידי� בנקאיי� כתוצאה מגור� יחיד

� או בפריטי� חו-, בהתחייבויותיו, איבנקתאגיד הריכוזי סיכו� יכולי� להיווצר בנכסי ה  .771

קטגוריות רחבות מחשיפות ב בי� עקב שילואו , )מוצר או שירות(ביצוע או עיבוד של עסקאות ב, מאזניי�

 ה� ריכוזי סיכו� אשראי, י�איבנקתאגידי� העיקרית ברוב ההפעילות הינה ההלוואות מת� הואיל ו. אלה

 .   בתאגיד בנקאיריכוזי הסיכו� המהותיי� ביותרבדר� כלל 

 אשר בעתות,  או מתואמי�משותפי� גורמי סיכו� מטיב� עלריכוזי סיכו� אשראי מבוססי�   .772

סיכו� . ריכוזיוצרי� את המצוקה משפיעי� לרעה על איכות האשראי של כל אחד מהצדדי� הנגדיי� ה

. ספקי הגנהכלפי חשיפות כלפי לווי� וה� כתוצאה מחשיפות ישירות כתוצאה מה� נוצר ריכוזיות אשראי 

 .1אינ� מטופלי� בדרישות ההו� בגי� סיכו� אשראי הקבועות בנדב� מסוג זה ריכוזי� 

, למדוד, מערכות ובקרות פנימיות יעילות כדי לזהות, מדיניותיהיו קווי י� איבנקלתאגידי�   .773

ריכוזי סיכו� התאגיד הבנקאי יכלול התייחסות מפורשת להיק/ . ריכוזי סיכו� אשראינטר ולשלוט בל

ות אלה קווי מדיני. 2נדב�  בתהלי� ההערכה הפנימי של הלימות ההו� המבוצע על ידו כאמור בהאשראי

כאלה � ריכוזי. להיחש/לה� תאגיד בנקאי עשוי צורות שונות של ריכוזי סיכו� אשראי צריכי� לכסות 

 :כוללי�
 

בשטחי שיפוט . ביניה�חשיפות משמעותיות לצד נגדי יחיד או לקבוצה של צדדי� נגדיי� בעלי זיקה  •

תאגידי�  .'חשיפה גדולה מגבלת'המכונה בדר� כלל , על חשיפות מסוג זהרבי� מפקחי� קבעו מגבלה 

לצורכי ניהול זאת , מכלולחשיפות הגדולות כביחס לגבלה מצטברת  מלקבוע ג�יכולי� י� איבנק

 ;שליטה בסיכו�ו

 ;אותו מגזר כלכלי או אזור גיאוגרפיהפועלי� חשיפות אשראי לצדדי� נגדיי�  •
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 �ו; ת או באותה סחורהחשיפות אשראי לצדדי� נגדיי� שביצועיה� הפיננסיי� תלויי� באותה פעילו •
  

של התאגיד הבנקאי ) CRM(הנוצרות עקב פעילויות הפחתת סיכו� אשראי חשיפות אשראי עקיפות  •

 ).כגו� חשיפה לסוג ביטחו� יחיד או להגנת אשראי המסופקת על ידי צד נגדי יחיד(

ריכוזי  ל ותכלול הגדרה שבבירור  לניהול ריכוזי סיכו� אשראי תתועד איבנקהתאגיד המסגרת   .774

אשר גבלות מריכוזי סיכו� אלה ופירוט לאופ� חישוב  ואיבנקתאגיד רלוונטית לאותו הסיכו� אשראי 

קיימי� מדדי� כאשר , או, לס� נכסיו, איבנקתאגיד הגבלות יוגדרו ביחס להו� המה. עליה�מוטלות 

                                                 .                                   לרמת הסיכו� הכוללת שלוביחס , נאותי�

, משמעותיי�תקופתיי� לריכוזי סיכו� האשראי המבחני קיצו�  תערו� איבנקתאגיד ההנהלת ה  .775

לזהות ולהגיב לשינויי� פוטנציאליי� בתנאי השוק שיש בה� כדי במטרה ,  את תוצאותיה�תסקורו

 .איבנקתאגיד הלהשפיע לרעה על ביצועי ה

בהנחיות הוא עומד , בהתייחס לריכוזי סיכו� אשראי, התאגיד הבנקאי יפעל באופ� שיבטיח כי  .776

 Principles for the(" עקרונות לניהול סיכו
 אשראי" הנחיות המפורטות במסמ� בנושא  לרבות, הפיקוח 

Management of Credit Risk) ( באותו מסמ�10ובהנחיות הקבועות בנספח ) 2000ספטמבר . 

את דר� , המפקח יערי� את מידת ריכוזיות סיכוני האשראי בכל תאגיד בנקאי, פעילותובמסגרת   .777

הערכתו מסגרת מידת התחשבות התאגיד הבנקאי בריכוזי סיכו� אלה בואת , ניהול� של סיכוני� אלה

 קיצו�של תוצאות מבחני הות סקירות כאלה יכללו הערכ. 2נדב� הו� בהתא� להלימות ההפנימית את 

הסיכוני� הנובעי� מריכוזי סיכו� ה שמתאימי� במקרצעדי� נקוט בהמפקח י. איבנקתאגיד השער� ה

 .איבנקתאגיד ההאשראי אינ� מטופלי� כיאות על ידי ה

  צד נגדיכלפי סיכו	 אשראי   .5

(i)777.    צד נגדי כלפי הואיל וסיכו� אשראי)counterparty credit risk - CCR (יכו� מייצג צורה של ס

, מבחני קיצו� ליתבצע בהתא� לכללי� שנקבעו במסגרת עבודה זו בהתייחס הטיפול בסיכו� זה , אשראי

כמפורט בסעיפי� , ריכוזי סיכו� ולאשראיסיכו� הפחתת של המתקשרי� לטכניקות " סיכוני� שיוריי�"ל

  .לעיל

(ii)777.   שיושתתו על צד נגדיכלפי שראי תהליכי� ומערכות לניהול סיכו� א,  יהיו מדיניותאיבנקתאגיד ל 

התחכו� והמורכבות של וייושמו באופ� המתאי� לרמת ) conceptually sound(עקרונות סדורי� 

צד נגדי כלפי סיכו� האשראי ו של  לניהולסדורהמסגרת . צד נגדיכלפי סיכו� אשראי היוצרות חשיפות ה

  .ת כלפי נגדי על חשיפואישור ודיווח פנימי, ניהול, מדידה, תכלול זיהוי

(iii)777.   סיכו� ה, נזילותה, שוקהסיכוני את בחשבו� תביא  איבנקתאגיד המדיניות ניהול הסיכוני� של ה

את הקשרי� , ובמידת האפשר, צד נגדיכלפי אשראי � תפעוליי� שנית� לייחס� לסיכוהמשפטי וסיכוני� ה

יכולת הפירעו� ערי� את הי בטר�  לא יפעל ע� צד נגדאיבנקתאגיד הה. בי� סיכוני� אלההפנימיי� ש
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)creditworthiness (טר� הסליקה סיכו� האשראי בעליו להתחשב ו,  אותו צדשל)pre-settlement (

ברמת הצד שנית� ליישו� סיכוני� אלה ינוהלו באופ� המקי/ ביותר . ובסיכו� האשראי לאחר הסליקה

  ).firm-wide-level(ת התאגיד ברמו) צירו/ חשיפות של צד נגדי לחשיפות אשראי אחרות(הנגדי 

(iv)777. הבקרה של סיכוני אשראי  הדירקטוריו� וההנהלה הבכירה יהיו מעורבי� באופ� פעיל בתהלי�

המחייב הקצאת משאבי� , בפעילות העסקיתחיוני בתהלי� בקרה זה רכיב ויראו כלפי צד נגדי 

,  סיכו� האשראי כלפי צד נגדילחישוב משתמש במודל פנימי איבנקתאגיד הבמקרי� שבה� ה. משמעותיי�

ולהשפעה שעשויה להיות לה� על המודל המיוש� להנחות , תהא ההנהלה הבכירה מודעת למגבלות המודל

כגו� עיתוי (ייקחו בחשבו� ג� את חוסר הוודאות בסביבת השוק הבכירה חברי ההנהלה . מהימנות התוצאה

ויהיו מודעי� לאופ� שבו ) נתוני התמחורעדכו� סדירות בכגו� אי (וענייני� תפעוליי� ) מימוש הביטחונות

  .אלה משתקפי� במודל

(v)777.רג יסקרו על ידי ד י, התאגיד לסיכו� אשראי כלפי צד נגדיהדוחות היומיי� על חשיפות,  לעניי� זה

 על הקטנת פוזיציות שנלקחו על ידי מנהלי אשראי או סחרני�ניהולי בכיר ומוסמ� דיו ה� כדי להורות 

   .צד נגדיכלפי לסיכו� אשראי התאגיד החשיפה הכוללת של וה� כדי להורות על צמצו� , יחידי�

(vi)777.   מגבלות י התאגיד הבנקאי בשילוב ע� ב" סיכוני אשראי כלפי צד נגדי תיוש� עמערכת לניהולה

יכוני� של מגבלות האשראי והמסחר יקושרו למודל מדידת הס, לעניי� זה. מסחרהאשראי והפנימיות על 

סחרני� ל, מנהלי�באופ� ברור שיהיה מוב� כראוי ל וינוסחו ,עקבי על פני זמ� שיהיה באופ�תאגיד ה

  .הנהלה הבכירהלו

(vii)777. יומי �השימוש היומי והתו�מעקב שוט/ אחר חייבת לכלול  סיכו� אשראי כלפי צד נגדי מדידת

 במקרי�  ברוטו ונטו לאחר בטחונות מוחזקי�התאגיד הבנקאי ימדוד את חשיפתו הנוכחית. בקווי אשראי

 )margin lending (מרווחוהלוואות ,  מעבר לדלפק�נגזרי, לדוגמה( משמעות תובעלשמדידה זו מתאימה 

ברמת ) PFE(או חשיפה עתידית פוטנציאלית ) peak exposure( מדידה וניטור של חשיפת שיא .)'וכד

 ה� רק אחד ,ברמת הצד הנגדיה� ברמת התיק ות ה� וזא איבנקתאגיד ה על ידי ההשנבחרהסתמכות 

 להביא בחשבו� פוזיציות גדולות או איבנקעל התאגיד ה. לניהול מגבלותמהימנה המרכיבי� של מערכת 

לפי , י�קולפי שו, מגזר ענפילפי , לרבות ריכוזי� לפי קבוצות של צדדי� נגדיי� בעלי זיקה הדדית, ריכוזיות

  .'וות וכשל לקוחה אסטרטגיות השקע

(viii)777. כהשלמה לניתוחקיצו� שתיוש� באופ� שוט/ מבחני של  תכנית קפדניתתהיה  איבנקלתאגיד ה 

תוצאות מבחני . בסס על תוצאות יומיות של מודל מדידת הסיכוני�סיכו� האשראי כלפי צד נגדי ותת

טוי במדיניות ובמגבלות ויבואו לידי בי,  על בסיס תקופתיההנהלה הבכירההללו ייבחנו על ידי  הקיצו�

קיצו� כאשר מבחני ה. סיכו� האשראי כלפי צד נגדיהמותווי� על ידי ההנהלה והדירקטוריו� בנוגע ל

נאותות אסטרטגיות תדו� באופ� ספציפי בההנהלה , כלשהונתו� חושפי� פגיעות ספציפית למער� נסיבות 

  ).איבנקתאגיד ההחשיפה של הרמת  על ידי גידור כנגד התוצאה או הקטנת, לדוגמה(לניהול הסיכו� 
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(ix)777. בקרות ונהלי� פנימיי�,  הכתובהמדיניותלציות קיי� שיגרת עבודה שתבטיח  יאיבנקהתאגיד ה 

סיכו�  לתעד כראוי את המערכת לניהול תאגידעל ה.  אשראי כלפי צד נגדיתפעול המערכת לניהול סיכוניל

 לניהול סיכוני� המתאר את העקרונות הבסיסיי� של באמצעות מדרי�, לדוגמה, האשראי כלפי צד נגדי

 סיכו� טכניקות האמפיריות המשמשות למדידתלספק הסבר אלו אשר ג� יהמערכת לניהול סיכוני� 

  .  האשראי כלפי צד נגדי

(x)777.  סיכו� אשראי כלפי צד באופ� סדיר סקירה בלתי תלויה של מערכת ניהול התאגיד הבנקאי יבצע

 ת האשראי העסקיופעילויות יחידה� את סקירה זו תכלול .  שלופנימיתהביקורת ליכי הבאמצעות ה נגדי

. )CCR control unit(  סיכו� אשראי כלפי צד נגדיאת פעילויות היחידה הבלתי תלויה לבקרתה� המסחר וו

לא , ליבאופ� אידיא( תתבצע במרווחי זמ� קבועי� סיכו� האשראי כלפי צד נגדיתהלי� ניהול מכלול סקירת 

  :נושאי� שלהל�ובאופ� ספציפי תתייחס לכל הפחות ל, )פחות מאחת לשנה

 ;סיכו� אשראי כלפי צד נגדינאותות התיעוד של המערכת והתהלי� לניהול  •

 ; סיכו� אשראי כלפי צד נגדיהמבנה הארגוני של היחידה לבקרת סיכוני •

 ;סיכוני�  לניהול  בתהליכי� היומיומיי�אשראי כלפי צד נגדיהסיכו� השתלבות מדדי  •

תמחור סיכוני� ומערכות האמידה המשמשי� את צוותי המשרד הקדמי למודלי� התהלי� אישור  •

 ;והאחורי

 ;סיכו� אשראי כלפי צד נגדישינוי מהותי שהוכנס בתהלי� מדידת של כל תיקו/ ה •

 ;צד נגדי המכוסה על ידי המודל למדידת סיכוני�כלפי האשראי � סיכושל היק/ ה •

 ;מהימנות מערכת המידע הניהולישלמות וה •

 ;סיכו� האשראי כלפי צד נגדישלמות של נתוני הווק דיה •

והמהימנות של מקורות הנתוני� המשמשי� בהפעלת המודלי� העדכניות , העקביותהאימות של  •

 ;לרבות אי תלות� של מקורות נתוני� אלה, הפנימיי�

 ;ההנחות לגבי תנודתיות ומתאמי�של נאותות הק וודיה •

 ;)risk transformation(סיכוני� חישובי האומדני� והמרת של  וקדיה •

 .בתדירות גבוהה) back-testing(בדיעבד בחינה המודל באמצעות האימות של דיוק  •

(xi)777.    או חשיפתו בעת כשל חשיפתו היק/  שקיבל אישור להשתמש במודל פנימי לאמידת איבנקתאגיד

)(EAD התאמת קיי� הליכי� ליב לנטר את הסיכוני� המתאימי� ולחי, לסיכו� אשראי כלפי צד נגדי

בכ� נכללי� . י�משמעותיהופכי� ל כאשר סיכוני� אלה EPE)( החשיפה החיובית הצפויה אומדני

  : ההליכי� הבאי�
  

 ).  wrong-way specific ("כיוו� שגוי ספציפי "לסיכו�תאגידי� בנקאיי� יזהו וינהלו את חשיפותיה�  •

איי� יבצעו על בסיס בנקתאגידי� הה, עולה כעבור שנההפרופיל סיכוני� ופיינות בהמאחשיפות עבור  •

החשיפה החיובית הצפויה לשנה אחת ע� ) EPE(החשיפה החיובית הצפויה אומד� השוואה של  ,קבוע

 .על פני חיי החשיפה
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ס קבוע שוו על בסיאיי� יבנקתאגידי� הה, ) משנהקצרה(טווח � חשיפות ע� תקופת פירעו� קצרתעבור  •

השוואות שיאפשרו נתוני� ו שמריאו /ו, ואת פרופיל החשיפה בפועל) חשיפה נוכחית(את עלות השחלו/ 

 .הלכא

(xii)777. החשיפה החיובית הצפויה פנימי המשמש לאמידתהמודל ה בעת הערכת )EPE( , המפקח  ייבח�

י� איבנקבתאגידי� פרט בו,  חשיפה לסיכו� אשראי כלפי צד נגדיאת מאפייני תיק החשיפות היוצרות

  :הבאי�ייבחנו בעיקר את ההיבטי� , במסגרת הערכה זו. אלפאער� גור� השקיבלו אישור לאמוד את 
  

 ;)מספר גורמי הסיכו� שאליה� נחש/ התיק(של התיק ת הפיזור רמ •

 וכ�; בי� צדדי� נגדיי�) default(הקורלציה של כשל  •

  .צדדי� נגדיי� כלפי של החשיפות)  granularity(הרכב מספר וה •

(xiii)777. לחשיפה בעת כשל או ו  לחשיפותיתאגידאומדני הפעולות מתאימות במקרה שנקוט בהמפקח י

)EAD( ו לסיכו� אשראי כלפי אינ� משקפי� כיאות את חשיפת אלפאה על פי שיטת המודל הפנימי או

להחיל , את אומדניוק� ת לאיבנקתאגיד הלמת� הוראה לכלול פעולות מסוג זה עשויות . צדדי� נגדיי�

תאגיד או איסור על ה, אלפאהאו שיטת המודל הפנימי לפי לחשיפה בעת כשל חשיפה או לאומד� גבוה יותר 

  . יפיקוחלמטרות הו�   חשיפה בעת כשל להכיר באומדני� פנימיי� שלאיבנקה

(xiv)777.  הערכתאת המפקח יבח� , את המתודולוגיה הסטנדרטיתאיי� המיישמי� בנקבתאגידי� 

 התאגיד ואת הערכת סיכו� אשראי כלפי צד נגדי יוצרותהסיכוני� הגלומי� בעסקאות התאגיד הבנקאי ל

א� . אלה באופ� נאות ומספקסיכוני� מצליחה להביא לידי ביטוי א� המתודולוגיה הסטנדרטית ה

תאגיד  של ההסיכו� הטבוע בעסקאות הרלוונטיותמביאה לידי ביטוי את המתודולוגיה הסטנדרטית אינה 

לדרוש  המפקח עשוי, )במקרה של נגזרי� מורכבי� יותר מ� הסוג שמעבר לדלפקלהיות כפי שעשוי  (איבנקה

 על )�SMה(את השיטה הסטנדרטית או ) �CEMה(שיטת החשיפה הנוכחית  להחיל את אי הבנקהתאגידמ

  .)� כלשה)netting(התחשבנויות נטו ללא הכרה ב, דהיינו(בסיס כל עסקה לגופה 

  סיכו� תפעולי  .ג

טור הבסיסי ובגישה הסטנדרטית לחישוב סיכו� אנדיקיהמשמשת בגישת הא, גולמיתהכנסה   .778

, למשל(ובמקרי� אחדי� ,  לסיכו� תפעוליאיבנקתאגיד ה חשיפת הלהיק/ אומד� מקורב רק היא , תפעולי

 איבנקתאגיד ה הצור� של ההיא עשויה להערי� בחסר את) בבנקי� ע� מרווחי� נמוכי� או רווחיות נמוכה

על ולפיקוח יהול ננהלי� סדורי�  ל "  :בהתייחס למסמ� הוועדה. באחזקת הו� כנגד הסיכו� התפעולי

 )Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk  ("הסיכו
 התפעולי

נבעה שקול א� דרישת ההו� ש המפקח י, וכ� למסמכי המפקח בנושא הסיכו� התפעולי,)2003פברואר (

, לדוגמה,  הספציפי לסיכו� תפעוליאיבנקתאגיד ההו של  מספקת תמונה עקבית על חשיפת1נדב� מחישובי 

 .י� אחרי� בגודל דומה ובתחומי פעילות דומי�איבנקתאגידי� בהשוואה ל



  )12/08]  (1[  הוראת שעה :הפיקוח על הבנקי�

  מסגרת עבודה למדידה והלימות הו�

 

 

208'עמ

  סיכו� שוק  .ד

  )trading  book (מדיניות ונהלי� לכשירות התיק למסחר  .1

(i)778. שבאמצעות� ייקבע התאגיד אילו חשיפות ייכללו בתיק למסחר לצור� דיניות ונהלי� ברורי� מ

להבטחת העקביות והשלמות ) critical(ה� קריטיי� ,  בתיקייכללוחשיפות לא י ואילו פיקוחחישוב ההו� ה

. מסגרת זול (i)687 בסעי/הנחיות שלהתאי� לי� צריככאמור מדיניות קווי ה. של תיק המסחר של התאגיד

,  של התאגידאת גבולות התיק למסחרמגדירי� בבירור להשתכנע כי המדיניות והנהלי� המפקח יהיה על 

עולי� בקנה אחד ע� ו, מסגרת זושל  (iii)689 עד 684עקרונות הכלליי� המפורטי� בסעיפי� בהתא� ל

כי העברת  להשתכנע� המפקח צרי� ג.  לניהול סיכוני�איבנקתאגיד הההפרקטיקות של היכולות ו

המפקח ידרוש .  לתיק למסחר יכולה להתרחש רק בנסיבות מוגבלות ביותראיתיק הבנקהפוזיציות בי� 

א� יתברר כי אי� בה� די כדי למנוע רישו� בתיק למסחר של ו ואת נהליו לשנות את מדיניותמהתאגיד 

ה� או א� אי� ,  לעיל(iii)689 עד 684המפורטי� בסעיפי� הכלליי� פוזיציות שאינ� עונות על העקרונות 

  . של התאגיד הבנקאיסיכוני�הניהול פרקטיקות תואמי� את היכולות ו

  אמידה  .2

(ii)778.  מדיניות ונהלי אמידה זהירי� יוצרי� את התשתית שעליה יש לבנות כל הערכה מבוססת)robust( 

ממכשירי מזומ� נזילי� ביותר י� מורכבהיטב ה�י� מפוזרי�תיקעבור . סיכוני שוקבגי� הו� של הלימות 

 (Lxxvi)718תו� עמידה בתקני המינימו� הכמותיי� הקבועי� בסעי/ , התיקאמידת , וללא ריכוזיות שוק

בתנאי , ברמה מספקת המאפשרת לתאגיד הבנקאיהו� החזקת להביא לידי צפויה , זהחלק וכפי שעודכנו ב

כאשר מדובר , אול�.  ימי�10בתו�  בצורה מסודרתאו לגדר פוזיציות ) close out(לסגור , שוק גרועי�

בתיקי� ע� ריכוזיות גבוהה ביחס , בתיקי� המכילי� מכשירי� פחות נזילי�, בתיקי� פחות מפוזרי�

 marked to(או בתיקי� המכילי� מספר גדול של פוזיציות המשוערכות לפי מודל /ו, למחזור השוק

model( , המפקח יבח� א� התאגיד הבנקאי מחזיק רמת הו� ,בנסיבות כאלה. נמוכהלכ� הסבירות 

התאגיד הבנקאי יתבקש להקטי� את , על פי רוב. בהתא� המפקח יגיב במידה שקיי� חוסר. מספקת

  .או להחזיק כמות הו� נוספת/סיכוניו ו

   לפי גישת המודלי� הפנימיי�מבחני קיצו	   .3

(iii)778.    כדי לעמוד בדרישות ההו� המזעריתמספקמה ברלוודא כי יש בידיו הו� חייב  איבנקתאגיד  

הנדרשי� על פי סעי/ קיצו� תוצאות מבחני הלכסות את  וכדי (xciv)718 עד (Lxx)718הקבועות בסעיפי� 

718(Lxxiv)) 738לאור העקרונות המפורטי� בסעיפי� , )ז(ii)�738 ו(iv). תאגיד בדוק א� ההמפקח י

 ובגורמי�  התאגידפעילויות המסחר שלובהיק/  באופי בהתחשב,  מחזיק די הו� למטרות אלהאיבנקה

או א� לא , במידה שקיי� חוסר. איבנקתאגיד הההתאמות לאומדני� שמבצע ה, גו�כ, רלוונטיי� אחרי�
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הלימות ההו� בגי� סיכוני שוק ה הפנימית של ערכהמהנחת היסוד שעליה מבוססת הו של המפקח נחה דעת

התאגיד אלה יהיו כרוכי� על פי רוב בדרישה מ. מתאימי� בצעדי� חהמפקנקוט י, איבנקתאגיד ההביצע ש

כ� שכלל משאבי ההו� שיעמדו , או להחזיק כמות הו� נוספת/ להקטי� את חשיפותיו לסיכו� ואיבנקה

שיהיה מוסכ� על  קיצו� תוצאת מבח� התוספת  ב1לרשותו יכסו לכל הפחות את הדרישות של נדב� 

  . המפקח

  יכו	 ספציפי לפי גישת המודלי� הפנימיי�מודלי� לחישוב ס  .4

(iv)778.  הסיכו� הספציפי הגלו� בפעילויות ייש� מודל לחישוב י� המעונייני� לאיבנקעבור תאגידי�

בהתייחס לביצוע לרבות , (Lxxxix)718בסעי/  נקבעו קריטריוני� נוספי� המפורטי� המסחר שלה�

או בפוזיציות ע� שקיפות מחירי� מצומצמת /נזילות והערכה שמרנית של הסיכו� הגלו� בפוזיציות פחות 

או שקיפות המוגבלת כי הנזילות סבר המפקח . )realistic market scenarios (תרחישי שוק מציאותיי�ב

, צעדי� מתאימי�בהמפקח נקוט י, הסיכו� הספציפיכולת המודל לשק/ את יפוגמי� בהמחירי� המוגבלת 

המפקח ייבח� . ספציפיהסיכו� החישוב ל התאגיד הבנקאיוימות ממודל לרבות דרישה להוציא פוזיציות מס

 איבנקתאגיד הנקבע כי גישת ה; כשלסיכו� בגי� ) surcharge( לתוספת איבנקתאגיד האת הלימות מדד ה

  . לייש� את דרישות ההו� הסטנדרטיות לסיכו� ספציפיתאגידיידרש ה, אינה הולמת
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IV.   הפיקוחי תהלי� הסקירה של אחרי�היבטי�   

  המפקח  של ונשיאה באחריותשקיפות   .א

אי� דר� להימנע מהבטי� של שיקול דעת , בהתא� לכ�. פיקוח על בנקי� איננו מדע מדויק  .779

כאשר נקבעות דרישות . המפקח יקפיד על מילוי חובותיו באופ� שקו/ ואחראי. בתהלי� הסקירה הפיקוחי

המפקח יסביר לתאגיד הבנקאי מה היו מאפייני הסיכו� , פיהו� מעל למינימו� עבור תאגיד בנקאי ספצי

 . הספציפיי� שהביאו לדרישה וכל פעולה מתקנת נדרשת

  חוצי גבולות פעולה פיהגברת תקשורת ושיתו  .ב

התאגידי�  בי� ורצי/שיח הדוק � דומצרי� גדולי� בנקאיי� תאגידי� פיקוח אפקטיבי על   .780

על בסיס , שיתו/ פעולה מוגבר מצרי�  העבודהמסגרת יישו� ,  בנוס/. על הבנקי� לבי� הפיקוחהבנקאיי�

 בכל הנוגע לפיקוח בייחוד, רשויות פיקוח במדינות שונותהפיקוח על הבנקי� בישראל לבי� בי� , מעשי

 .גבולות על קבוצות בנקאיות בינלאומיות מורכבות� חוצה

שות פיקוח לאומית בפיקוח על  של כל רפי חוק�אחריותה עלשנה את מ לא מסגרת העבודה  .781

כפי ) consolidated supervision(מאוחד על בסיס מוסדות אותה מדינה וג� לא את ההסדרי� לפיקוח 

בתפקידו כרשות מפקחת , המפקח על הבנקי� בישראל, לפיכ�. שנקבעו בתקני� הקיימי� של ועדת באזל

רשות ; י קבוצה בנקאית על בסיס מאוחד על ידהעבודהלפקח על היישו� של מסגרת אחראי , במדינת הא�

ועל  הציות מנטל להפחית על מנת. פיקוח במדינה מארחת אחראית לפקח על הישויות הפועלות במדינתה

 ברמת הקבוצה איבנקתאגיד הליכי האישור המשמשי� ת והשיטות, יפיקוח' להימנע מארביטרזמנת 

 הפיקוח ,  שנית�היכ�.  המפקחרישותומדי� בדעכל עוד ה� , הפיקוח על הבנקי� בישראלעל ידי יתקבלו 

להקטי� את נטל היישו� המוטל על  וזאת על מנת , ובלתי מתואמתמיותרתימנע מעבודת אישור ותיקו/ 

 .� הפיקוחיי�משאביהלשמר את וכדי י� איבנקתאגידי� הה

דה ביישו� מסגרת עבודה זו על קבוצות בנקאיות המנהלות פעילות בינלאומית בקנה מי  .782

 פעולות יפעל להובלת, בהיותו מפקח  במדינה הא�,  המפקח על הבנקי�, משמעותי במספר תחומי שיפוט

כי  האחריות הפיקוחית על פי חוק של , יובהר ע� זאת. התיאו�  ע� רשויות הפיקוח במדינות המארחות

  .כל אחת מהרשויות הפיקוח לא משתנה

, עבור תאגידי� בנקאיי� בעלי פעילות בינלאומית, המפקח תומ� בגישה מעשית של הכרה הדדית  .783

בדר� כלל  המפקח יכיר בגישות , בהתא� לכ�. כבסיס עיקרי לשיתו/ פעולה בינלאומי בי� רשויות הפיקוח

  . מקובלות להלימות הו� בעת בחינת ישויות בנקאיות בעלות פעילות בינלאומית בתחומי שיפוט מארחי�
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V.   קאות איגוחל עסעתהלי� סקירה פיקוחי  

 שלפיו תאגידי� בנקאיי� יתחשבו במהות הכלכלית של עסקאות 1בנוס/ לעיקרו� של נדב�   .784

א� התאגידי� הבנקאיי� עשו כ� בצורה , לפי הצור�, הפיקוח יבח�, בבוא� לקבוע את הלימות ההו�

ונה מזה שנקבע הטיפול בהו� הפיקוחי עבור חשיפות איגוח מסוימות עשוי להיות ש, כתוצאה מכ�. נאותה

ובפרט במקרי� שבה� דרישת ההו� הכללית אינה משקפת כיאות ובמידה מספקת ,  של המסגרת1בנדב� 

  .את הסיכוני� שאליה� נחש/ תאגיד בנקאי מסוי�

את הערכת התאגיד הבנקאי את , במקרי� רלוונטיי�, הפיקוח עשוי לבחו�, בי� שאר הדברי�  .785

על מנת , ת  בחישוב ההו� וכ� את המסמכי� של עסקאות מסוימותצורכי ההו� שלו וכיצד היא משתקפ

). substitution clausesסעיפי החלפה , לדוגמה(לקבוע א� דרישות ההו� תואמות את פרופיל הסיכו� 

בח� ג� את אופ� הטיפול של תאגידי� בנקאיי� בנושא אי התאמה במועדי הפירעו� ביחס יהפיקוח 

היה זהיר בבחינת בניית אי התאמות במועדי יהפיקוח , ובפרט. ו� הכלכלילפוזיציות שנשארו בחישובי הה

הפיקוח עשוי לבחו� כיצד , בנוס/ על כ�. הפירעו� בעסקאות כדי להקטי� באופ� מלאכותי דרישות הו�

הערי� התאגיד הבנקאי בחישובי ההו� הכלכלי את המתא� בפועל בי� נכסי� במאגר  וכיצד שיק/ זאת 

. צעדי� המתאימי�ינקטו ה, פקחמ� שבה� גישת התאגיד הבנקאי אינה נאותה לדעת הבמקרי. בחישוביו

צעדי� כאלה יכולי� לכלול שלילה או הקטנה של הקלות בדרישות ההו� במקרה של נכסי� שיז� 

(originated)או הגדלת ההו� הנדרש כנגד חשיפות איגוח,  התאגיד הבנקאי. 

  משמעותיות העברת הסיכו�  .א

במקרי� ). כגו� מימו�(ת איגוח יכולות להתבצע למטרות שאינ� העברת סיכו� אשראי עסקאו  .786

על מנת שהתאגיד הבנקאי היז� , ואול�. עדיי� עשויה להתבצע העברה מסוימת של סיכו� אשראי, אלה

העברת הסיכו� הנגזרת מעסקת האיגוח צריכה להיחשב משמעותית , יוכל לבצע הפחתות בדרישות ההו�

עשוי  הפיקוח ,  א� העברת הסיכו� אינה נחשבת מספקת או נתפסת כבלתי קיימת כלל. חהמפקלדעת 

לשלול מ� התאגיד הבנקאי , או לחילופי�, 1לדרוש החלה של דרישת הו� גבוהה יותר מזו שנקבעה בנדב� 

הקלת ההו� שתאגיד בנקאי יוכל לקבל תהיה תואמת , לפיכ�. הקלת הו� כלשהי בגי� עסקאות האיגוח

אצל להל� מספר דוגמאות למקרי� שבה� עשוי להתעורר חשש . ו� סיכו� האשראי שהועבר בפועללסכ

, כמו לדוגמה שמירת סכומי סיכו� משמעותיי�  או רכישת� מחדש,  באשר לרמת העברת הסיכו�המפקח 

 .של החשיפות שיועברו דר� עסקת איגוח") cherry picking("או בחירה סלקטיבית 

תלוי בחלק היחסי של הסיכו� , ישה מחדש של חשיפות איגוח בהיק/ משמעותישמירה או רכ  .787

, בפרט. שהנה העברת סיכו� האשראי, עשויי� לערער את מטרת  עסקת איגוח, המוחזק על ידי היז�

 לכ� שחלק משמעותי מסיכו� האשראי ומתו� הער� הנומינלי של המאגר יועבר לצד שלישי ייצפה הפיקוח 

במקרי� שבה� תאגידי� בנקאיי� רוכשי� . פחות בתחילת התקופה ועל בסיס שוט/בלתי תלוי אחד ל

קניית חלק מאותה עסקה על ידי  היז� תיחשב בעיני  הפיקוח כצעד , מחדש סיכו� לצורכי עשיית שוק
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הפיקוח מצפה שבאות� מקרי� שפוזיציות . א� לדוגמה היז� ירכוש מחדש רובד של�, א� לא כ�, הול�

ובדר� זו תישאר הכוונה , פוזיציות אלו  ימכרו מחדש בתו� פרק זמ� סביר,  עשיית שוקנרכשו למטרות

  .שהיא העברת הסיכו� המקורית

והיא , קשורה בחשיפות איכותיות שלא דורגו, השלכה נוספת של העברת סיכו� לא משמעותית  .788

 סיכו� האשראי הגלו� שסביר כי ג� הנכסי� הלא מדורגי� באיכות נמוכה  ישארו אצל היז� וג� רוב

 מפקחעשוי ה, של הפיקוח ובכפו/ לתהלי� הבחינה, בהתא� לכ�. בחשיפות הבסיס של עסקאות  האיגוח

להגדיל את ההו� הנדרש עבור חשיפות מסוימות או אפילו להגדיל את רמת ההו� הכוללת שהתאגיד 

 .הבנקאי יידרש להחזיק

  מכשירי" חדשניי" בשוק   .ב

הפיקוח , להו� מזערי לאיגוח לא תמיד נותנות מענה לכל הסוגיות האפשריותהיות שהדרישות   .789

הערכות אלה יכללו בחינה של השפעת . מאפייני� חדשי� של עסקאות איגוח כאשר אלה מופיעי�יבח� 

 בצעדי� הולמי� ינקוט הפיקוח , ובמקרי� המתאימי�, המאפייני� החדשי� על העברת סיכו� האשראי

תגובה .  שתיקח בחשבו�  מכשירי� חדשניי� בשוק1ת� לגבש תגובה בהתא� לנדב� ני. 2בהתא� לנדב� 

 .או הוראה לגבי דרישת הו� ספציפית/כזאת יכולה להיות בצורה של דרישות תפעוליות ו

  מת� תמיכה סמויה  .ג

ובי� ) חיזוקי אשראי המסופקי� בתחילת עיסקת האיגוח, לדוגמה(בי� א� חוזית , תמיכה בעסקה  .790

תמיכה חוזית יכולה לכלול , לדוגמה. יכולה להופיע במספר צורות, )תמיכה סמויה( אינה חוזית א�

התחייבויות חוזיות ע� זכות , חשבונות מרווח, נגזרי אשראי, )over collateralisation(יתר �ביטחונות

חיתי סיכו� אשראי מפ, )subordinated notes(שטרות נדחי� , )obligations  recourse contractual(חזרה 

ואופציות רכש , נדחות הכנסה מעמלה או מריבית או דחיית הכנסה ממרווח, המסופקי� לרובד ספציפי

דוגמאות לתמיכה סמויה כוללות רכישת חשיפות לסיכו� .  אחוז מ� ההנפקה הראשונית10מנקה העולות על 

)  discounted(� אשראי בנכיו� מכירת חשיפות לסיכו, אשראי ממאגר הבסיס לאחר שחלה הרעה באיכות� 

או הגדלת , רכישת חשיפות בסיס במחיר גבוה ממחיר השוק, למאגר חשיפות סיכו� האשראי שאוגחו

 .פוזיציית הפסד ראשו� בהתא� להרעה באיכות חשיפות הבסיס

) חיזוקי אשראי, כלומר(בניגוד לתמיכת אשראי חוזית  , )או בלתי חוזית(מת� תמיכה סמויה   .791

מת� תמיכה סמויה מערער את קריטריו� , במבני איגוח מסורתי. ה חששות משמעותיי� עבור הפיקוחמעל

תאגידי� בנקאיי� רשאי� להוציא מחישובי ההו� , שכאשר הוא מתקיי�, )clean break" (הניתוק המלא"

ברת הוא שולל את המשמעותיות של הע, במקרה של מבני איגוח סינתטי. הפיקוחי את הנכסי� שאוגחו

תאגידי� בנקאיי� מאותתי� לשוק שהסיכו� עדיי� נמצא בתאגיד , על ידי מת� תמיכה סמויה. הסיכו�

בהתא� . חסר של הסיכו� האמיתי�חישוב ההו� של המוסד נות� אפוא הערכת. הבנקאי ולמעשה לא הועבר

 .נקוט בצעדי� המתבקשי�יהפיקוח , כאשר תאגיד בנקאי מספק תמיכה סמויה, לכ�
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הוא יידרש להחזיק הו� כנגד , שר מתברר כי תאגיד בנקאי סיפק תמיכה סמויה לעסקת איגוחכא  .792

כ� יידרש התאגיד הבנקאי לתת גילוי לציבור . כל חשיפות הבסיס המיוחסות לאותו מבנה כאילו לא אוגחו

). � לעילכפי שצוי(כמו ג� את הגידול הנדרש  בהחזקת ההו� , לכ� שהתגלה שהוא סיפק תמיכה בלתי חוזית

, המטרה היא לדרוש מהתאגידי� הבנקאיי� להחזיק  הו� כנגד חשיפות שבגינ� ה� נוטלי� סיכו� אשראי

 .ולהרתיע אות� מפני מת� תמיכה בלתי חוזית

אותו תאגיד בנקאי , א� נתברר כי תאגיד בנקאי כלשהו סיפק תמיכה סמויה ביותר ממקרה אחד  .793

את אחת , בי� היתר, נקוט בצעדי� המתאימי� העשויי� לכלוליהפיקוח ולהפרה    יידרש לתת גילוי בציבור

 :הפעולות ברשימה הבאה
 

תישלל מהתאגיד הבנקאי האפשרות לטפול בדרישות ההו� על נכסי� שאוגחו בתנאי� עדיפי� למש�  •

 ;י  המפקח במדינה"תקופה מסוימת שתקבע ע

 כאילו התאגיד הבנקאי יצר התחייבות התאגיד הבנקאי יידרש להחזיק הו� כנגד כל הנכסי� שאוגחו •

 ;וזאת על ידי החלת מקד� המרה למשקל הסיכו� של נכסי הבסיס, כלפי אות� נכסי�

 ;התאגיד הבנקאי יידרש לטפל בכל הנכסי� שאוגחו כאילו נשארו במאז�, למטרות חישובי הו� •

 .ערי המבוסס סיכו� להחזיק הו� פיקוחי מעבר ליחס ההו� המזהמפקחהתאגיד הבנקאי יידרש על ידי  •

נקוט באמצעי� פיקוחיי� מתאימי� כדי יבקביעה הא� היתה תמיכה סמויה ויהיה הפיקוח   .794

על התאגיד הבנקאי לבצע כל הקלה שהיא  יתכ� כי יאסר, כל עוד מתבצעת הבחינה. להפחית את ההשפעות

תהיה לשנות  בת הפיקוח מטרת תגו). moratorium �תקופת הקפאה (בהו� בגי� עסקאות איגוח מתוכננות 

ולתק� את תפיסות השוק באשר לנכונות , את התנהלות התאגיד הבנקאי ביחס למת� תמיכה סמויה

 .התאגיד הבנקאי לספק זכות חזרה עתידית מעבר לחובות חוזיות

  )residual(סיכוני" שיוריי"   .ד

� את נאותות גישות ערייהפיקוח , ובדומה לטיפול בטכניקות להפחתת סיכוני אשראי, ככלל  .795

בח� את נאותות ההגנה יהפיקוח , ביחס לעסקאות איגוח, בפרט. התאגיד הבנקאי להכרה בהגנות אשראי

פחות סביר שההפסד הצפוי הוא מרכיב משמעותי מ� , בפוזיציות אלה. כנגד חיזוקי אשראי להפסד ראשו�

הפיקוח מצפה כי מדיניות , �אי לכ. וסביר שיוחזק על ידי קונה ההגנה באמצעות התמחור, הסיכו�

 סבור כי התאגיד המפקח במקרי� שבה� . התאגידי� הבנקאיי� תתחשב בכ� בקביעת ההו� הכלכלי

אמצעי� . אמצעי� המתבקשי�ינקטו על ידו ה, הבנקאי אינו נוקט בגישה נאותה להכרה בהגנות אשראי

 .סוג של עסקאותאלה יכולי� לכלול הגדלת דרישות ההו� כנגד עסקה ספציפית או כנגד 
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  )call(סעיפי קריאה   .ה

 מצפה מתאגיד בנקאי שלא להשתמש בסעיפי� המקני� לו את הזכות לקרוא לפירעו� המפקח  .796

א� הדבר יגדיל את חשיפת , עסקת האיגוח או שנותני� כיסוי באמצעות הגנת האשראי מוקד� מידי

 .ת הבסיסהתאגיד הבנקאי להפסדי� או להרעה באיכות האשראי של חשיפו

מצפה מתאגידי� בנקאיי� לממש אופציות רכש המפקח , מעבר לעיקרו� הכללי המנוסח לעיל  .797

של חשיפות האשראי ) servicing(כגו� במקרה שבו עלות השירות , מנקה א� ורק למטרות עסקיות כלכליות

 .שטר� נפרעו עולה על התועלת שבשירות חשיפות האשראי בבסיס

אשר , יתכ� כי תידרש בחינה בטר� תאגיד בנקאי יבצע קריאה, המפקחדעת של בכפו/ לשיקול ה  .798

 :צפויה לכלול התייחסות ל

 וכ�; המניע להחלטת התאגיד הבנקאי לממש את הקריאה •

 .השפעת מימוש הקריאה על יחס ההו� הפיקוחי של התאגיד הבנקאי •

, )follow-up transaction( עשוי ג� לדרוש מהתאגיד הבנקאי להיכנס לעסקת המש� המפקח  .799

 .בהתא� לפרופיל הסיכו� הכולל של התאגיד הבנקאי ולתנאי השוק הקיימי�, במקרה הצור�

קריאה הקשורה בתאריכי� תיקבע בתארי� שאינו קוד� למש� חיי חשיפות האיגוח המשמשות   .800

תקופת המתנה  עשוי לדרוש  המפקח, בהתא� לכ�. כבסיס או  לממוצע המשוקלל של חיי אות� חשיפות

, למשל, זאת כאשר קיימות. מינימלית בטר� נית� יהיה לקבוע את תארי� הקריאה האפשרי הראשו�

 .המשולמות מראש בעסקת איגוח בשוק ההו� עלויות קבועות

  פירעו� מוקד"  .ו

מנטרי� ומנהלי� באופ� פנימי את /עוקבי�, בח� כיצד תאגידי� בנקאיי� מודדי�י המפקח  .801

לרבות הערכת הסיכו� והסבירות של , יוחסי� לעסקאות איגוח של מכשירי אשראי מתחדשי�הסיכוני� המ

 שהתאגידי� הבנקאיי� יישמו שיטות סבירות להקצאת המפקח יפעל לכ� . פירעו� מוקד�  באות� עסקאות

צפה יו, הו� כלכלי כנגד המהות הכלכלית של סיכו� האשראי העולה מעסקאות איגוח מתחדשות

הכוללות הסתברויות לפירעו� , הבנקאיי� יהיו תוכניות נאותות להמשכיות להו� ולנזילותשלתאגידי� 

תוכנית ההמשכיות להו�  , בנוס/. מוקד� ומתייחסות להשלכות של פירעו� מתוכנ� ופירעו� מוקד� ג� יחד

ישת צריכה לתת מענה לאפשרות שהתאגיד הבנקאי יצטר� להתמודד ע� רמה גבוהה יותר של הו� על פי דר

 .1ההו�  לפירעו� מוקד� בנדב� 

, )excess spread(מכיוו� שרוב ספי הפעולה לפירעו� מוקד� קשורי� לרמות של מרווח עוד/   .802

ינטר וינהל בצורה טובה עד כמה  שאפשר את הגורמי� המשפיעי� על , חשוב שהתאגיד הבנקאי היז� יבי�
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רצוי לשקול באופ� כללי את הגורמי� , לדוגמה). יה אודות תמיכה סמו794 עד 790ראה סעיפי� (רמות אלה 

 :הבאי� המשפיעי� על המרווח העוד/
  

 ;תשלומי ריבית ששולמו על ידי לווי� על יתרות חייבי� המשמשות כנכסי בסיס •

עמלות בגי�  , לדוגמה(עמלות וחיובי� אחרי� האמורי� להתקבל על ידי חייבי� המשמשי� כבסיס  •

 ;)עמלות על חריגה ממגבלה, קדמות במזומני�עמלות על מ, תשלו� בפיגור

 ;)gross charge-offs (ברוטומחיקות  •

 ;תשלומי קר� •

 ;השבות על הלוואות שנמחקו •

 ;)Interchange income(הכנסה מעסקאות חליפי�  •

 ;)investor certficate(ריבית המשולמת על תעודות משקיעי�  •

 .'שיעורי האבטלה וכד, י� בשיעורי הריביתשינוי, כלכליי� כמו שיעורי פשיטת רגל�גורמי� מקרו •

על התאגידי� הבנקאיי� לשקול את ההשפעות שעשויות להיות לשינויי� בניהול תיקי� או   .803

, לדוגמה. באסטרטגיות עסקיות על רמות המרווח העוד/ ועל הסבירות שיתרחש מאורע של פירעו� מוקד�

, דת החיובי� מימוניי� או למחיקות גבוהות יותראסטרטגיות שיווק או שינויי� בחיתו� המביאי� לירי

 .יכולי� ג� ה� להקטי� את רמות המרווח העוד/ ולהגביר את הסיכויי� שיתרחש פירעו� מוקד�

 static(על התאגידי� הבנקאיי� להשתמש בטכניקות כמו ניתוחי גביית מזומני� במאגר קבוע   .804

pool cash collections analyses ( טכניקות .  כדי להבי� בצורה טובה יותר את ביצועי המאגרקיצו�ומבחני

לתאגידי� הבנקאיי� צריכה . אלו יכולות לשפו� אור על מגמות שליליות או על השפעות אפשריות לרעה

נקוט בפעולות יהפיקוח . מיידית לשינויי� שליליי� או בלתי צפויי� תגובה להיות מדיניות שתתייחס למת�

הוראה לתאגיד , בי� היתר, פעולות כאלה יכולות לכלול. דיניות זו אינה הולמת כי מסבר המתבקשות א� 

ובדר� , הבנקאי לקבוע קו נזילות ייעודי או הוראה להגדיל את מקד� ההמרה לאשראי עבור פירעו� מוקד�

 .זו להגדיל את דרישות ההו� של התאגיד הבנקאי

 נועדה לטפל בחששות אפשריי� של �1 א/ שדרישת ההו� בגי� פירעו� מוקד� המתוארת בנדב  .805

כגו� אי יכולת של המרווח העוד/ לכסות על הפסדי� , הפיקוח בקשר למאורע של פירעו� מוקד�

, המדיניות והבקרה שתוארו בפרק זה מכירות בכ� שרמה נתונה של מרווח עוד/ אינה, פוטנציאליי�

רמות , לדוגמה, בנסיבות מסוימות. מנבא מושל� לביצועי האשראי של מאגר חשיפות הבסיס, כשלעצמה

המרווח העוד/ עשויות לרדת במהירות כה רבה עד  שה� אינ� מספקות אינדיקציה במועד להרעה באשראי 

) trigger(רמות המרווח העוד/ עשויות להיות גבוהות בהרבה מרמות ס/ הפעולה , יתרה מזאת. הבסיס

רמות המרווח , בנוס/. לחייב תשומת לב פיקוחיתאול� עדיי� להפגי� רמה גבוהה של תנודתיות שעשויה 

כגו� אי התאמה , העוד/ עשויות להיות תנודתיות מסיבות שאינ� קשורות לסיכו� האשראי המשמש כבסיס

תנודות . שבו מתומחרי� מחדש החיובי� המימוניי� לשיעורי תעודות המשקיעי�) rate(בי� השיעור 

אפילו כאשר ה� גורמות לדרישות הו� , ו חששות בפיקוחשגרתיות של המרווח העוד/ לא בהכרח יעורר

בפרט כאשר תאגיד בנקאי נכנס או יוצא מ� השלב הראשו� של מקדמי ההמרה לאשראי עבור פירעו� . שונות
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) או הקצאה(נית� להמשי� ולקיי� את הרמות הקיימות של המרווח העוד/ על ידי הוספה , מאיד�. מוקד�

פעולה שתיטה להסוות הרעה , )master trust(י� לנאמנות הראשית של מספר גדל של חשבונות חדש

בקרות  , שי� דגש מיוחד על פעולות פנימיות של ניהוליהפיקוח , מכל הסיבות הללו. פוטנציאלית בתיק

  .וניטור סיכוני� ביחס לעסקאות איגוח בעלות מאפייני� של פירעו� מוקד�

יד הבנקאי לניטור ההסתברות והסיכוני�  של  מצפה שרמת התחכו� של מערכת התאגהמפקח  .806

אירוע פירעו� מוקד� תתאי�  לגודל� ומורכבות� של פעילויות האיגוח של תאגיד בנקאי  הכוללות סעיפי 

 .פירעו� מוקד�

עשויה רשות הפיקוח לבחו� ג� את התהלי� , )controlled(בפרט עבור פירעונות נשלטי�   .807

 מהיתרה שטר� נפרעה 90%הי התקופה המינימלית הנדרשת לתשלו� שבאמצעותו תאגיד בנקאי קובע מ

ינקוט בפעולות ,  כי תהלי� זה אינו נאותהמפקחבמקרי� שבה� סבור . בנקודת הזמ� של הפירעו� המוקד�

  .כגו� הגדלת מקד� ההמרה המיוחס לעסקה ספציפית או לסוג של עסקאות, המתאימות
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   תהלי  הסקירה הפיקוחיהנחיות הקשורות ל

 )פורסמו על ידי ועדת באזל לפיקוח בנקאי(

 

  

  סופי, 2006אוקטובר 

  עקרונות הליבה לפיקוח בנקאי יעיל

Core Principles for Effective Banking Supervision) (  

1.  

  

  סופי, 2006אוקטובר 

המתודולוגיה של עקרונות הליבה

The Core Principles Methodology) ( 

2.  

  סופי, 1994יולי 
נחיות ניהול סיכוני� לנגזרי�ה

(Risk Management Guidelines for Derivatives)

3.  

  סופי, 1998ספטמבר 
מסגרת לבקרות פנימיות

(Framework for Internal Controls) 

4.  

  נהלי� סדורי� לאינטראקציה של בנקי� ע� מוסדות ממונפי� סופי, 1999ינואר 

(Sound Practices for Banks’ Interactions with Highly  Leveraged 

institutions) 

5.  

  סופי, 1999אוגוסט 
  הגברת השלטו� התאגידי

Enhancing Corporate Governance)(  

6.  

  סופי, 2000פברואר 
נהלי� סדורי� לניהול נזילות

(Sound Practices for Managing Liquidity) 

7.  

  סופי, 2000ספטמבר 
  ראיעקרונות לניהול סיכו� אש

Principles for the Management of Credit Risk)(  

8.  

סופי, 2000ספטמבר  הנחיות הפיקוח לניהול סיכו� סליקה בעסקאות שער חליפי� 

(Supervisory Guidance for Managing Settlement Risk in 

Foreign Exchange Transactions) 

9.  

רי המפקח ע� מבקרי�ביקורת פנימית בבנקי� וקש  סופי, 2001אוגוסט 

(Internal Audit in Banks and the Supervisor's Relationship 

with Auditors) 

10.  

נס לקוחות בבנקי�'דיו דיליג  סופי, 2001אוקטובר 

(Customer Due Diligence for Banks)

11.  

  הקשרי� בי� מפקחי בנקי� לבי� רואי החשבו� המבקרי�   סופי, 2002ינואר 

(The Relationship Between Banking Supervisors and 

Banks’ External Auditors) 

12.  

  הנחיות הפיקוח לטיפול בבנקי� חלשי�  סופי, 2002מר- 

(Supervisory Guidance for Dealing with Weak Banks) 

13.  



  )12/08]  (1[  הוראת שעה :הפיקוח על הבנקי�

  מסגרת עבודה למדידה והלימות הו�

 

 

218'עמ

 

  תהלי  הסקירה הפיקוחי הנחיות הקשורות ל

  )cebs –ית מועצת המפקחי" האירופאפורסמו על ידי (

  נהלי� סדורי� לניהול ופיקוח של סיכו� תפעולי  סופי, 2003פברואר 

(Sound Practices for the Management and Supervision of 

Operational Risk) 

14.  

  ניהול ופיקוח חוצה גבולות של פעילויות בנקאיות אלקטרוניות  סופי, 2003יולי 

(Management and supervision of cross-border electronic 

banking activities) 

15.  

  עקרונות ניהול סיכוני� לבנקאות אלקטרונית  סופי, 2003יולי 

(Risk management principles for electronic banking)  

16.  

  עקרונות לניהול סיכו� שער ריבית ולפיקוח הרשויות  סופי, 2004יולי 

(Principles for the management and supervision of interest 

 rate risk) 

17.  

  חיזוק שלטו� תאגידי בארגוני� בנקאיי�  סופי, 2006פברואר 

(Enhancing corporate governance for banking organisations) 

18.  

  הערכה נאותה של סיכו� אשראי ומדידה של חובות   סופי, 2006יוני 

Sound Credit Risk Assessment and Valuation for Loans)( 

19.  

  עקרונות לניהול תקי� של סיכו� הנזילות ולפיקוח הרשויות   סופי, 2008ספטמבר 

(Principles for Sound Liquidity Risk Management and 

Supervision) 

20.  

  עקרונות ליישו� תהלי� הסקירה הפיקוחי  סופי, 2006ינואר 

(Guidelines on the Application of the Supervisory Review 

Process under Pillar 2)

 

21.  

  עקרונות ליישו� מבחני קיצו�   סופי, 2006דצמבר 

(Technical Aspects of Stress Testing under The Supervisory 

Review Process,)

22.  

  

  htm.index/publ/bcbs/org.bis.www :מסמכי וועדת באזל נמצאי� באתר האינטרנט של באזל לפי הכתובת :הערה

  : לפי הכתובת�CEBS             מסמכי מועצת המפקחי� האירופאית נמצאי� באתר האינטרנט של ה

aspx.Guidelines-Standards/Publications/org.ebs-c.www://http  

 לפי מעת לעת באתר האינטרנט של בנק ישראל� מפורסכפי שאומ� בישראל הנחיות הנוסח העברי של ה

  il.gov.bankisrael.www://http: הכתובת

  



  )12/08]  (1[  הוראת שעה :הפיקוח על הבנקי�

  מסגרת עבודה למדידה והלימות הו�

 

 

219'עמ

   משמעת שוק–הנדב� השלישי : 4חלק 

 הכולל את דרישות הגילוי שיחולו על תאגיד בנקאי ועל 2תרגו" של החלק המתייחס מבאזל מובא להל� 

דרישות גילוי אלו אינ� מתייחסות לגילוי שינת� בדוח של .  ואיל 31.12.2009חברת כרטיסי אשראי מיו" 

ת הוראות ספציפיו. 2009 ובדוחות הרבעוניי" בשנת 2008תאגיד בנקאי וחברת כרטיסי אשראי בשנת 

 31.12.09ותוכ� הגילוי שינת� מיו" , תדירות, אשר יתייחסו לישו" דרישות הנדב  השלישי לגבי היק�

  . 2009ואיל  יקבעו במהל  שנת 

I .  שיקולי� כלליי�  

  דרישות גילוי  . א

 חזקי� מספיק כדי להצדיק פרסו� של 3 מאמינה שהשיקולי� שעומדי� בבסיס נדב� הועדה .808

יש ) supervisors(למפקחי� . העבודהמסגרת משתמשי� בתאגידי� בנקאיי� שדרישות גילוי שיחולו על 

חלק . מגוו� של אמצעי� שבה� ה� יכולי� להשתמש כדי לדרוש מתאגידי� בנקאיי� לתת גילוי מסוג זה

לשימוש בשיטות מסוימות או להכרה ) qualifying criteria(לכשירות  קריטריו� ווה יהזהמגילוי 

 .ובעסקאות מסוימותבמכשירי� מסוימי� 

 נות מנחי"ועקר  . ב

ואת תהלי� ) 1נדב� ( משמעת שוק היא להשלי� את הדרישות להו� מזערי – 3המטרה של נדב�  .809

הועדה מתכוונת לעודד משמעת שוק על ידי פיתוח של מערכת דרישות גילוי ). 2נדב� (הסקירה הפיקוחי 

חשיפות , ההו�, 2באזל לגבי היק/ יישו� שתאפשר למשתתפי� בשוק להערי� חלקי� של מידע משמעותי 

הועדה מאמינה . תהליכי הערכת סיכו� ובהתא� לכ� להערי� את הלימות ההו� של התאגיד הבנקאי, סיכו�

מפני שההסתמכות על שיטות פנימיות , שלגילוי זה רלבנטיות מיוחדת כאשר מיישמי� את המסגרת

 .תר לצור� הערכת דרישות ההו�מאפשרת לתאגידי� בנקאיי� להפעיל שיקול דעת רב יו

הגילוי של תאגיד בנקאי צרי� שיהיה עקבי ע� האופ� שבו ההנהלה הבכירה , כעיקרו� .810

תאגידי� בנקאיי� , 1בהתא� לנדב� . והדירקטוריו� מעריכי� ומנהלי� את הסיכוני� של התאגיד הבנקאי

� בפניה� ושל דרישות ההו� בשיטות מסוימות למדידה של הסיכוני� השוני� שניצבי/ משתמשי� בגישות 

הועדה מאמינה שמת� גילוי המבוסס על מסגרת משותפת זו הוא אמצעי יעיל . שנובעות מסיכוני� אלה

ומספקת מסגרת גילוי עקבית ומובנת , להעברת מידע לשוק לגבי החשיפה של תאגיד בנקאי לסיכוני� אלה

 .שמשפרת את ההשוואתיות
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 השגת גילוי נאות  . ג

דרישות את לכ� שלמפקחי� יש סמכויות שונות שה� זמינות לה� כדי להשיג הועדה מודעת  .811

ומפקחי� דורשי� , )safe and sound(משמעת שוק יכולה לתרו� לסביבה בנקאית בטוחה ויציבה . הגילוי

על בסיס של הביטחו� והיציבות מפקחי� יכולי� לדרוש .  לפעול באופ� בטוח ויציבבנקאיי�תאגידי� מ

למפקחי� יש את הסמכות לדרוש מתאגידי� בנקאיי� להגיש , לחילופי�. איי� לגלות מידעמתאגידי� בנק

, או את חלקו, חלק מהמפקחי� יכולי� להפו� את כל המידע שנכלל בדוחות אלה. מידע בדוחות פיקוחיי�

. קיימי� מספר מנגנוני� שבאמצעות� מפקחי� יכולי� לאכו/ דרישות, בנוס/. למידע זמי� לציבור

דר� הידברות ע� , )"moral suasion"" (שכנוע מוראלי"החל מ, וני� אלה שוני� ממדינה למדינהמנגנ

ועד נזיפות ) כדי לשנות את ההתנהגות של ההנהלה של התאגיד הבנקאי(הנהלת התאגיד הבנקאי 

)reprimands (האופי של הצעדי� המדויקי� שבה� יעשה שימוש יהיה תלוי בסמכויות . או קנסות כספיי�

אי� כוונה שיוטלו במישרי� , יחד ע� זאת. המשפטיות של המפקח ומידת החומרה של הליקוי בגילוי

 .למעט האמור להל�, גילוי�דרישות הו� נוספות כתגובה לאי

המסגרת הזו מייעדת תפקיד ג� לצעדי� , בנוס/ לצעדי ההתערבות הכלליי� שתוארו לעיל .812

) risk weightings( ליישו� של משקלות סיכו� 1ות לפי נדב� כאשר הגילוי הינו קריטריו� לכשיר. ספציפיי�

 לא יהיו רשאי� התאגידי� הבנקאיי�(תהיה תגובה ישירה , או לשימוש בשיטות ספציפיות/נמוכי� יותר ו

 ).להשתמש במשקלות הסיכו� הנמוכי� יותר או בשיטה הספציפית

 יחסי גומלי� ע" גילוי לפי כללי חשבונאות  . ד

 שאינה עומדת בסתירה לדרישות תקני 3בצור� למסגרת גילוי לפי נדב� הועדה מכירה  .813

הועדה השקיעה מאמ- ניכר כדי להגיע למסקנה שהמיקוד . רחבה יותר) scope(שלה� תחולה , חשבונאות

אינו סותר דרישות חשבונאיות רחבות , שמטרתו גילוי של הלימות ההו� של תאגיד בנקאי, 3הצר של נדב� 

לאור העובדה , הועדה מתכוונת לשמור על יחסי� מתמשכי� ע� רשויות החשבונאות, באמכא� ולה. יותר

לאור המעקב השוט/ של הועדה . 3שהעבודה השוטפת שלה� עשויה להשלי� על הגילוי שנדרש לפי נדב� 

 .ככל שידרשו, 3הועדה תשקול שינויי� עתידיי� בנדב� , אחר נושא זה וההתפתחויות בענ/

והמיקו� הנאות של ) medium(עיל שיקול דעת כדי לקבוע את האמצעי ההנהלה צריכה להפ .814

במצבי� שבה� הגילוי נית� לפי דרישות כללי חשבונאות או נית� כדי לעמוד בדרישות רישו� . הגילוי

תאגידי� בנקאיי� יכולי� להסתמ� עליו כדי לעמוד , למסחר שנקבעו על ידי רשויות פיקוח על ניירות ער�

במצבי� אלה תאגידי� בנקאיי� צריכי� להסביר הבדלי� מהותיי� בי� . 3יות של נדב� בציפיות הרלבנט

 הסבר זה לא .לבי� הגילוי על בסיס דרישות פיקוחיות, הגילוי לפי כללי החשבונאות או דרישות אחרות

 .חייב להינת� בצורה של התאמה של שורה אחר שורה

ההנהלה יכולה לבחור לתת , ו דרישות אחרותבהתייחס לגילוי שאינו נדרש לפי כללי חשבונאות א .815

כגו� באתר אינטרנט נגיש לציבור או בדוחות פיקוחיי� ( באמצעי� אחרי� 3את המידע שנדרש לפי נדב� 
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יחד ע� . בעקביות לדרישות של רשויות הפיקוח במדינה, )זמיני� לציבור שנשלחי� אל המפקח על הבנקי�

. עד כמה שהדבר אפשרי, כל המידע המתייחס במיקו� אחדראוי שתאגידי� בנקאיי� יציגו את , זאת

תאגידי� בנקאיי� צריכי� לציי� , א� המידע לא נית� יחד ע� הגילוי שנית� לפי כללי החשבונאות, בנוס/

 .היכ� נית� למצוא את המידע הנוס/

 תסייע להבהיר את, רה באופ� הזה בגילוי לפי כללי חשבונאות או בגילוי נדרש אחרכצפוי שהה .816

מידע בדוחות כספיי� שנתיי� יהיה בדר� כלל מבוקר , לדוגמא. של הגילוי) validation(הדרישות לתיקו/ 

חומר נלווה , בנוס/. ומידע נוס/ שמתפרס� יחד ע� דוחות כאלה חייב שיהיה עקבי ע� הדוחות המבוקרי�

שות רישו� למסחר לדוגמא דרי( המתפרס� כדי לעמוד בדרישות גילוי אחרות )דוח דירקטוריו�כגו� (

הערכות של , לדוגמא(כפו/ בדר� כלל לבדיקות מספיקות ) שנקבעו על ידי רשויות פיקוח על ניירות ער�

) regime(א� החומר אינו מתפרס� בכפו/ למשטר . כדי לענות על סוגית התיקו/) 'וכו, בקרה פנימית

י על ההנהלה לוודא שמתקיי� אז, לדוגמא בדוח העומד בפני עצמו או בחלק של אתר אינטרנט, תיקו/

אי� דרישה שהגילוי לפי , לאור האמור. בהתא� לעיקרו� הגילוי הכללי שנקבע להל�, תיקו/ נאות של המידע

למעט במקרי� שלגביה� קיימת דרישה כזו של גופי התקינה ,  יבוקר על ידי רואה חשבו� מבקר3נדב� 

 .אחרותרשויות פיקוח על ניירות ער� או רשויות , החשבונאית

 מהותיות  . ה

גילוי הינ� רלבנטיות לגביו בהתבסס על מושג  דרישותתאגיד בנקאי צרי� להחליט אילו  .817

עשויה לשנות או ) misstatement(מידע יחשב מהותי א� השמטתו או הצגה מוטעית שלו . המהותיות

. לכליותלהשפיע על ההערכה או ההחלטה של משתמש המסתמ� על המידע הזה לצור� קבלת החלטות כ

הועדה מכירה . הגדרה זו עקבית ע� תקני חשבונאות בינלאומיי� וע� מסגרות חשבונאות לאומיות רבות

משתמש במידע כספי עשוי , לאור הנסיבות הייחודיות, בכ� שנדרש שיקול דעת איכותי כדי לקבוע הא�

ספציפיות לגילוי הועדה אינה קובעת דרישות ס/ ). מבח� המשתמש(להתחשב בפריט כדי שיהיה מהותי 

הועדה מאמינה שמבח� המשתמש הינו . משו� שאלו עשויות להיות כפופות למניפולציה וקשה לקבוע אות�

 .עוג� שימושי בהשגת גילוי מספיק

 תדירות  . ו

נית� . בכפו/ לחריגי� הבאי�, שנתי� על בסיס חצי3יש לתת גילוי לפי הדרישות שנקבעו בנדב�  .818

איכותי אשר מספק סיכו� כללי של היעדי� ומדיניות ניהול הסיכוני� של לפרס� על בסיס שנתי גילוי 

בשל ההכרה ברגישות הגבוהה יותר לסיכו� של מסגרת . של מערכת הדיווח ושל ההגדרות, התאגיד הבנקאי

תאגידי� בנקאיי� גדולי� בעלי פעילות , העבודה והמגמה הכללית לדיווח תכו/ יותר בשווקי ההו�

חייבי� לתת ) וחברות בת בנקאיות משמעותיות שלה�(י� בנקאיי� משמעותיי� אחרי� בינלאומית ותאגיד

א� , בנוס/. על בסיס רבעוני, 174ולרכיבי� שלה�,  וליחס ההו� הכולל שלה�1גילוי ליחס ההו� של רובד 

                                                 
174

  .בטל    
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אזי תאגידי� בנקאיי� צריכי� לפרס� , המידע על החשיפה לסיכו� או פריטי� אחרי� חשו/ לשינוי מהיר

תאגידי� בנקאיי� צריכי� לפרס� מידע מהותי מוקד� ככל שמעשי , בכל מקרה.  על בסיס רבעונימידע ג�

 .175ולא יאוחר מהמועדי� שנקבעו בדרישות דומות בחוקי� הלאומיי�

  )proprietary(ומידע פרטי ) confidential(מידע חסוי   . ז

יהיה בידי מתחריו של תאגיד שא� , )לדוגמא לגבי מוצרי� או מערכות(מידע פרטי כולל מידע  .819

לעתי� קרובות . ולפיכ� יתערער מעמדו התחרותי, במערכות אלה/יפגע שווי ההשקעה שלו במוצרי�, בנקאי

לאמור יש השפעה . בשל תנאי שנקבע בהסכ� משפטי או ביחסי� ע� צד נגדי, מידע לגבי לקוחות הוא חסוי

כמו ג� פרטי� לגבי הסדרי� ,  הלקוחות שלה�על המידע שתאגידי� בנקאיי� צריכי� לגלות לגבי בסיס

הועדה מאמינה . 'נתוני� וכו, אומדני� לפרמטרי�, כגו� שיטות בה� נעשה שימוש, פנימיי� שלה�

שהדרישות שנקבעו להל� יוצרות איזו� נאות בי� הצור� לגילוי משמעותי לבי� ההגנה על מידע פרטי ועל 

 עלול 3 גילוי של פריטי מידע מסוימי� הנדרשי� לפי נדב� ,)exceptional(במקרי� חריגי� . מידע חסוי

כתוצאה מכ� שמידע פרטי או חסוי באופיו , בצורה חמורה במצב של התאגיד הבנקאי) prejudice(לפגוע 

אבל עליו , תאגיד בנקאי אינו נדרש לתת גילוי לפריטי� ספציפיי� אלה, במקרי� אלה. יהפו� לזמי� לציבור

יחד ע� העובדה והסיבה לכ� שלא נית� גילוי , דע כללי לגבי נושא דרישת הגילוילתת יותר גילוי למי

פטור מוגבל זה לא נועד לעמוד בסתירה לדרישות גילוי שנקבעו בכללי . לפריטי� ספציפיי� של מידע

 .החשבונאות

II   דרישות הגילוי
176

  

ות והסברי� הגדר. 3הסעיפי� הבאי� קובעי� בצורה טבלאית את דרישות הגילוי של נדב�  .820

  .נוספי� נכללו בסדרות של הערות שוליי�

  לוי כללייעיקרו� ג  . א

המדיניות . שאושרה על ידי הדירקטוריו�, תאגיד בנקאי נדרש לקבוע מדיניות גילוי פורמלית .821

, בנוס/. תתייחס לגישת התאגיד הבנקאי לקביעה איזה גילוי ינת� והבקרות הפנימיות על תהלי� הגילוי

של הגילוי והתדירות ) validation(כולל תיקו/ , דרש לייש� תהלי� להערכת נאותות הגילויתאגיד בנקאי נ

 . שלה�

                                                 
 .בטל     175
דרישות גילוי שמסומנות על ידי כוכבית ה� תנאי� לשימוש בגישה או בשיטה מסוימת לצור� חישוב הו� , בחלק זה של מסגרת עבודה זו   176

 .פיקוחי
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 ת היישו" תחול  . ב

 top( לדוח המאוחד ברמה הגבוהה ביותר של הקבוצה הבנקאית 3יש לייש� את נדב�  .822

consolidated level ( שאליה מתייחסת מסגרת עבודה זו) לא , ככלל). ישו�תחולת הי: 1כפי שצויי� בפרק

חריג לכלל זה מתייחס . נדרש לתת את הגילוי המפורט להל� לגבי תאגידי� בנקאיי� בודדי� בתו� הקבוצה

) top consolidated entity( הבנקאית בקבוצהלגילוי בדוח המאוחד של היישות ברמה הגבוהה ביותר 

כאשר ניתוח של חברות בת , עותיות של חברות בת בנקאיות משמ1ליחס ההו� הכולל וליחס ההו� של רובד 

משמעותיות בקבוצה מתאי� כדי להכיר בצור� של החברות הבת הללו לעמוד בדרישות יחס ההו� המזערי 

 .ומגבלות רלבנטיות אחרות על העברות כספי� או הו� בתו� הקבוצה

   תחולת היישו" :1טבלה 

  : גילוי איכותי

 . ה זו חלה עליהש� חברת הא� בקבוצה הבנקאית אשר מסגרת עבוד  .א

לפי תיאור כללי של הבדלי� בי� בסיס האיחוד לפי כללי חשבונאות לבי� בסיס האיחוד הפיקוחי   .ב

 : בתו� הקבוצה177ע� תיאור תמציתי של היישויות, הוראות יחס הו� מזערי של המפקח על הבנקי�

   ;178המאוחדות באיחוד מלא )1(

 ;179המאוחדות באיחוד יחסי  )2(

 ;180המופחתות מההו�  )3(

 ;surplus capital (180(כר הו� עוד/ בגינ� מו )4(

 ).לדוגמא כאשר ההשקעה משוקללת בסיכו�(אינ� מאוחדות ואינ� מופחתות  )5(

 . איסורי� או מגבלות משמעותיות אחרות כלשה� על העברת כספי� או הו� פיקוחי בתו� הקבוצה  .ג

                                                 
וחברות בת , פיננסיות וריאליות, בישויות ביטוח) significant minority equity investments(עות מיעוט משמעותיות השק= ישות    177

  .או חברות בת פיננסיות אחרות וחברות בת ריאליות, ביטוח, העוסקות בניירות ער�

 ).IAS 27לדוגמא לפי (בהמש� להכללת רשימה של חברות בת משמעותיות בדוח הכספי המאוחד    178
 ).IAS 31לדוגמא לפי (בהמש� להכללת רשימה של חברות בת בדוח הכספי המאוחד    179
לרשימה של חברות בת משמעותיות בדוח ) הרחבה של ישויות רק א� ה� משמעותיות לתאגיד הבנקאי המאחד(נית� לתת גילוי כהרחבה    180

  ).IAS 32 � וIAS 27לדוגמא לפי (המאוחד 
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  : כמותיגילוי 

 הופחתו מההו� ובי� א� ה� בי� א�( של חברות בת העוסקות בביטוח 181הסכו� הכולל של הו� עוד/  .ד

 .שנכלל בהו� של הקבוצה המאוחדת) 182כפופות לשיטה חלופית

והש� , כלומר שה� הופחתו מההו�,  בהו� של כל חברות הבת שלא אוחדו183הסכו� הכולל של חוסרי�  .ה

 .של חברות בת אלו) השמות(

המשוקללות , וחשל ס� כל הזכויות ביישויות ביט) לדוגמא ער� שוט/ בספרי�(הסכומי� הכוללי�   .ו

לרבות , 185 במקו� שיהיו מופחתות מההו� או שיהיו כפופות לטיפול אחר ברמת הקבוצה184בסיכו�

שיעור כח , וא� שונה, שיעור זכויות הבעלות בה�, מדינת ההתאגדות או התושבות שלה�, שמותיה�

 זו לעומת יש לציי� את ההשפעה הכמותית על ההו� הפיקוחי של שימוש בשיטה, בנוס/. ההצבעה בה�

 .שיטת ההפחתה מההו� או שיטה חלופית ברמת הקבוצה

  הו�. ג

  מבנה ההו�: 2טבלה 

  :גילוי איכותי

ובמיוחד ,  של התכונות העיקריות של כל מכשירי ההו�terms and conditions �מידע תמציתי לגבי ה  .א

 .מורכבי� או מעורבי�, במקרה של מכשירי הו� חדשניי�

  :גילוי כמותי

 :תו� גילוי נפרד של, 1ל רובד סכו� ההו� ש  .ב

 ;הו� מניות רגילות נפרע •

 ;עודפי� •

 ;זכויות מיעוט בהו� העצמי של חברות מאוחדות •

 186;מכשירי� חדשניי� •

 ;מכשירי� הוניי� אחרי� •

                                                 
 .מפוקחות שלא אוחדו הוא ההפרש בי� סכו� ההשקעה ביישויות אלו לבי� דרישות ההו� הפיקוחיות שלה�הו� עוד! בחברות בת    181
 . 33 � ו30ראה סעיפי�    182
חוסרי� כלשה� שהופחתו ברמת הקבוצה בנוס! להשקעה . חוסר בהו� הינו הסכו� שבו ההו� בפועל נמו� מדרישת ההו� הפיקוחית   183

 .וסר ההו� הכוללבחברות בת מסוג זה לא יכללו בח
  .31ראה סעי!    184

 .30ראה סעי!    185
  ).1998 באוקטובר 27 (1מכשירי� כשירי� להכללה בהו� של רובד , מכשירי� חדשניי� מטופלי� על ידי ההודעה לעיתונות של הועדה   186
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 187 ;הו� עוד/ של חברות ביטוח •

  וכ�188;1הפרשי חישוב פיקוחיי� שהופחתו מההו� של רובד  •

 .לרבות מוניטי� והשקעות, 1סכומי� אחרי� שהופחתו מההו� של רובד  •

 .3 ושל רובד 2הסכו� הכולל של ההו� של רובד   .ג

 189.הפחתות אחרות מההו�  .ד

 .הו� כולל כשיר  .ה

  

   הלימות ההו�:3טבלה 

  :גילוי איכותי

דיו� תמציתי בגישה של התאגיד הבנקאי להערכת הלימות ההו� שלו כדי לתמו� בפעילויותיו בהווה   .א

 .ובעתיד

 :גילוי כמותי

 :בגי� סיכו� אשראידרישות הו�   .ב

תו� גילוי נפרד , )simplified(תיקי� המטופלי� לפי גישה סטנדרטית או גישה סטנדרטית פשוטה  •

 ;לכל תיק

תו� גילוי נפרד לכל תיק , )IRB(תיקי� מטופלי� לפי גישות המבוססות על דירוגי� פנימיי�  •

ולכל תיק ) foundation IRB(שמטופל לפי הגישה הבסיסית המבוססת על דירוגי� פנימיי� 

 ):advanced IRB(שמטופל לפי הגישה המתקדמת המבוססת על דירוגי� פנימיי� 

ריבונויות , ) שאינ� כפופות לתנאי� הפיקוחיי� לשיבו-� SL –כולל הלוואות מיוחדות (תאגידי�  �

)sovereign (ותאגידי� בנקאיי�; 

 ;משכנתאות לדיור �

  וכ�190; קמעונאי מתחדש כשיר �

                                                 
  .33ראה סעי!    187

שיש ) עולי� על ס� כל ההפרשות) IRB(מיי� כאשר הפסדי� צפויי� שמחושבי� לפי הגישה המבוססת על דירוגי� פני( מההפרש 50%   188

  .1להפחית מההו� של רובד 

) עולי� על ס� כל ההפרשות) IRB(כאשר הפסדי� צפויי� שמחושבי� לפי הגישה המבוססת על דירוגי� פנימיי� ( מההפרש 50%כולל     189

 .2שיש להפחית מההו� של רובד 
 כלומר (1נאיי� הנפרדי� שאינ� משכנתאות ששימשו לחישוב ההו� לפי נדב� תאגידי� בנקאיי� צריכי� להבחי� בי� התיקי� הקמעו   190

אלא א� הגודל של התיקי� האלה אינו משמעותי , )להבחי� בי� חשיפות קמעונאיות מתחדשות כשירות לבי� חשיפות קמעונאיות אחרות

נפרד לא יעזור למשתמש להבי� טוב יותר את ופרופיל הסיכו� של כל תיק הינו מספיק דומה כ� שגילוי ) ביחס לס� חשיפות האשראי(

  .פרופיל הסיכו� של העסקי� הקמעונאיי� של התאגיד הבנקאי
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 ;קמעונאי אחר �

 .שיפות עסקאות איגוחח •

 :)IRB(ה המבוססת על דירוגי� פנימיי� דרישות הו� בגי� חשיפות למניות בגיש  .ג

 ;תיקי מניות המטופלי� לפי גישות מבוססות שוק •

 וג�; תיקי מניות הכפופי� לשיטה הפשוטה של משקלות סיכו� �

איי� עבור תאגידי� בנק(מניות בתיק הבנקאי המטופלות לפי גישת המודלי� הפנימיי�  �

 )לחשיפות למניות בתיק הבנקאי) IMA(המשתמשי� בגישת המודלי� הפנימיי� 

 ;)PD/LGD(הפסד בהינת� כשל / תיקי מניות המטופלי� לפי גישות הסתברות לכשל  •

 :191דרישות הו� בגי� סיכו� שוק  .ד

 ;הגישה הסטנדרטית •

 ; התיק למסחר–גישת מודל פנימי  •

 :191דרישות הו� בגי� סיכו� תפעולי  .ה

 ;אינדיקטור הבסיסיגישת ה •

 ;הגישה הסטנדרטית •

 ).AMA(ת ות מדידה מתקדמוגיש •

 :1192יחס הו� כולל ויחס הו� של רובד   .ו

 וכ�; של הקבוצה הבנקאית •

  � או על בסיס איחוד משנה , על בסיס תאגיד בנקאי(של חברות בת בנקאיות משמעותיות  •

sub-consolidated  בהתא� לאופ� יישו� מסגרת העבודה� (; 

 והערכתוסיכו�  תחשיפ. ד

כאשר משתתפי� בשוק מעריכי� תאגיד בנקאי גורמי� חשובי� שה� מביאי� בחשבו� ה�  .823

לעקוב , למדוד, הסיכוני� אליה� נחשפי� תאגידי� בנקאיי� והשיטות שבה� ה� משתמשי� כדי לזהות

,  שוקסיכו�, סיכו� אשראי: חלק זה מתייחס למספר סיכוני מפתח בנקאיי�. ולבקר את הסיכוני� הללו

בנוס/ חלק זה כולל דרישות גילוי . סיכו� שערי ריבית וסיכו� מחירי מניות בתיק הבנקאי וסיכו� תפעולי

ששתיה� משנות את פרופיל הסיכו� של , המתייחסות לפעולות של הפחתת סיכו� אשראי ואיגוח נכסי�

 שמשתמשי� בגישות נקבעו דרישות גילוי נפרדות לתאגידי� בנקאיי�, כאשר רלבנטי. התאגיד הבנקאי

 .שונות להערכת ההו� הפיקוחי

                                                 
  .יש לתת גילוי לדרישות ההו� רק לגבי הגישות בה� נעשה שימוש   191

 .שכולל ג� חלק יחסי של מכשירי הו� חדשניי�   192
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  גילוי איכותי כללי .1

תאגידי� בנקאיי� נדרשי� לתאר את המטרות ואת המדיניות של ניהול הסיכוני� שלה� לגבי כל   .824

, סיכו� שערי ריבית בתיק הבנקאי, סיכו� תפעולי, סיכו� שוק, סיכו� אשראי, לדוגמא(תחו� סיכו� נפרד 

 :לרבות, )מניותסיכו� מחיר 

 ;אסטרטגיות ותהליכי� •

 ;המבנה והארגו� של פונקציית ניהול הסיכו� הרלבנטית •

 ;או של מערכות מדידתו/ דיווח על סיכו� ושל מערכות) scope(וההיק/ האופי  •

או הפחתת סיכו� ואסטרטגיות ותהליכי� לצור� מעקב אחר האפקטיביות המתמשכת /מדיניות גידור ו •

 ;סיכו�של גידורי� מפחיתי 

  סיכו� אשראי. 2

גילוי כללי לגבי סיכו� אשראי מספק למשתתפי� בשוק מידע רחב לגבי חשיפת האשראי הכוללת   .825

גילוי על שיטות להערכת ההו� . ולא נדרש בהכרח שיהיה מבוסס על מידע שנער� לצור� רשויות הפיקוח

ונתוני� המאפשרי� להערי� את , �האמצעי� להערכת ההו, מספק מידע לגבי האופי הספציפי של החשיפות

  .המהימנות של המידע שנית� לו גילוי

4טבלה 
193

  "ייאבנקתאגידי" ה דרישות גילוי כלליות לכל ה–סיכו� אשראי : 

  :גילוי איכותי

 :כולל, בהתייחס לסיכו� אשראי) 824סעי/ (גילוי איכותי כללי   .א

 ;)ותלמטרות חשבונאי( פגומות הלוואות בפיגור והלוואותהגדרות של  •

 .וכלליותתיאור של הגישות והשיטות הסטטיסטיות לפיה� נקבעו הפרשות ספציפיות  •

 וג�; דיו� במדיניות ניהול סיכו� האשראי של התאגיד הבנקאי •

לגבי תאגידי� בנקאיי� שאימצו באופ� חלקי ולא באופ� מלא את הגישה הבסיסית המבוססת על  •

ה המתקדמת המבוססת על דירוגי� פנימיי� או את הגיש) foundation IRB(דירוגי� פנימיי� 

)advanced IRB( ,הגישה הסטנדרטית) 1: תיאור של אופי החשיפות בכל תיק המטופלות לפי ,  

הגישה המתקדמת ) foundation IRB( ,3(הגישה הבסיסית המבוססת על דירוגי� פנימיי� ) 2

ת ההנהלה ולוח הזמני� הצפוי ותיאור של תוכניו, )advanced IRB(המבוססת על דירוגי� פנימיי� 

 . לצור� יישו� מלא של הגישה הרלבנטיתהחשיפות) migrating(להעברת 

    

                                                 
  . לא כוללת מניות4טבלה    193
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  :כמותיגילוי 

ממוינות לפי , 196 במש� התקופה195וחשיפה ברוטו ממוצעת, 194ס� כל חשיפות סיכו� אשראי ברוטו  .ב

 197.סוגי� עיקריי� של חשיפת אשראי

רי� משמעותיי� מיו� נוס/ לפי סוגי� עיקריי� של ובאזו, 198התפלגות חשיפות לפי אזור גיאוגרפי  .ג

 .חשיפת אשראי

 .ממויי� לפי סוגי� עיקריי� של חשיפת אשראי, התפלגות החשיפות לפי סוג ענ/ או צד נגדי  .ד

 . ממויי� לפי סוגי� עיקריי� של חשיפת אשראי199,פיצול כל התיק לפי יתרת תקופה חוזית לפרעו�  .ה

 : נגדילפי ענ/ עיקרי או סוג עיקרי של צד  .ו

 provided(מוצג בנפרד , סכו� ההלוואות בפיגור, וא� זמי�, סכו� הלוואות פגומות •

separately(;200 

 וכ�; וכלליות הפרשות ספציפיות יתרות •

 ; במהל� התקופה נטו ומחיקות שהוכרו בדוח רווח והפסדלהפסדי אשראי  נטוהפרשות ספציפיות  •

ממויני� לפי אזורי� גיאוגרפיי� , סכו� הלוואות בפיגורגילוי נפרד ל, וא� זמי�, סכו� הלוואות פגומות  .ז

הסכומי� של ההפרשות הספציפיות והכלליות המיוחסי� לכל אזור , א� מעשי, עיקריי� לרבות

 201.גיאוגרפי

 202.תנועה ביתרת הפרשה להפסדי אשראי  .ח

                                                 
 שבונאיי� בהתא� לכללי חשבונאות מקובלי� ובלי להביא בחשבו� את ההשפעות של שיטות הפחתתח) offsets(לאחר קיזוזי� , כלומר   194

  ). netting(לדוגמא ביטחו� וקיזוז , סיכו� אשראי

אי� צור� לתת גילוי לחשיפות ברוטו , כאשר הפוזיציה לסו! התקופה מייצגת את פוזיציות הסיכו� של התאגיד הבנקאי במהל� התקופה   195

 .ממוצעות
יש , כאשר נית� גילוי לסכומי� ממוצעי� בהתא� לתק� חשבונאות או דרישה אחרת המפרטי� את שיטת החישוב בה יש להשתמש   196

החשיפות הממוצעות יחושבו על בסיס פרק הזמ� התדיר ביותר אשר מערכות של היישות מפיקות , במקרי� אחרי�. להשתמש בשיטה זו

יש לתת גילוי . בתנאי שהממוצעי� המתקבלי� מייצגי� את פעולות התאגיד הבנקאי, רותלרשויות הפיקוח או מסיבות אח, להנהלה

 . לבסיס בו נעשה שימוש לצור� חישוב הממוצעי� רק א� הממוצע אינו מחושב על בסיס יומי
למת� אשראי ) commitments(התקשרויות , הלוואות) א: להיות, ועשוי לדוגמא, המיו� עשוי להיות המיו� הנער� לפי כללי חשבונאות   197

 ).OTC(נגזרי� שנסחרי� מעבר לדלפק ) ג, אגרות חוב) ב, וחשיפות חו- מאזניות אחרות שאינ� נגזרי�
תאגידי� בנקאיי� עשויי� לבחור . קבוצות של מדינות או אזורי� בתו� מדינות, אזורי� גיאוגרפיי� עשויי� להיות מדינות בודדות   198

יש לפרט את הקריטריוני� לפיה� . סס על האופ� שבו התיק של התאגיד הבנקאי מנוהל גיאוגרפיתלהגדיר אזורי� גיאוגרפיי� בהתב

   .    נערכה הקצאה של ההלוואות לאזורי� גיאוגרפיי�

א� גילוי זה נדרש לפי כללי חשבונאות תאגידי� בנקאיי� יכולי� להשתמש לצורכי הגילוי באות� קבוצות של תקופות בה� נעשה שימוש    199

  .  כללי החשבונאותלפי

  .של הלוואות בפיגור) ageing(מומל- שתאגידי� בנקאיי� יכללו ג� ניתוח של גיול    200

 .יש לתת גילוי נפרד לחלק של ההפרשה הכללית שאינו מיוחס לאזור גיאוגרפי   201
מחיקות ; רת פתיחה של ההפרשהית; תיאור של סוג הפרשה: המידע שיוצג כולל; יש להציג בנפרד תנועה בהפרשות ספציפיות וכלליות   202

במהל� התקופה כנגד אומד� של הפסדי אשראי ) או הפרשות שבוטלו(סכומי� שהופרשו ; שנרשמו כנגד ההפרשה במהל� התקופה

ויתרת ; כולל העברות בי� סוגי הפרשות, )רכישה ומכירה של חברות בת, צירופי עסקי�, הפרשי שער(התאמות נוספות כלשה� ; צפויי�

 .יינת� גילוי נפרד למחיקות וגביות שנרשמו ישירות כנגד דוח רווח והפסד. של ההפרשההסגירה 



  )12/08]  (1[  הוראת שעה :הפיקוח על הבנקי�

  מסגרת עבודה למדידה והלימות הו�

 

 

229'עמ

לגבי תאגידי� בנקאיי� שאימצו את הגישות המבוססות על דירוגי� (החשיפות סכו� , לכל תיק  .ט

של חשיפות חו- מאזניות ) EAD(וכ� החשיפה בעת כשל ) drawn( חשיפות מאזניות –) IRB(פנימיי� 

)undrawn (( הגישה הבסיסית המבוססת על דירוגי� פנימיי� ) 2הגישה הסטנדרטית ) 1שמטופלות לפי

)foundation IRB( ,(הגישה המתקדמת המבוססת על דירוגי� פנימיי� ) 3 � וadvanced IRB.( 

 לגבי תיקי" המטופלי" בהתא" לגישה הסטנדרטית ומשקלות סיכו� גילוי–אשראי סיכו� : 5לה טב

)IRB(פיקוחיות בגישות המבוססות על דירוגי" פנימיי" 
 203

  

  :גילוי איכותי

 :לגבי תיקי� המטופלי� בהתא� לגישה הסטנדרטית  .א

בה� ) ECAI(אי ושל מוסדות חיצוניי� להערכת אשר) ECA(אשראי ליצוא השמות של סוכנויות  •

 ;  * לשינויי� כלשה�כולל סיבות, נעשה שימוש

 ;סוגי החשיפה לגביה� נעשה שימוש בכל סוכנות •

 בני לנכסי�) public issue rating(פומביי� תיאור של התהלי� המשמש להעברת דירוגי אשראי  •

 ;השוואה בתיק הבנקאי

  204.ובי� קבוצות סיכו�נומרי של כל סוכנות בה נעשה שימוש � התאמה בי� הסול� האלפא •

  :כמותיגילוי 

היתרות סכו� , לגבי סכומי חשיפה לאחר הפחתת סיכו� שמטופלי� לפי הגישה הסטנדרטית  •  . ב

)outstandings ( של התאגיד הבנקאי)בכל קבוצת סיכו� וכ� הסכו� שהינו ) מדורגות ולא מדורגות

  וג�; מופחת מההו�

 המבוססת על דירוגי� פנימיי�� פיקוחיות בגישה לגבי חשיפות שמטופלות לפי משקלות סיכו •

  שכפופי�– SL –כל מוצרי ההלוואות המיוחדות  , HVCRE � � מסחרי בעל תנודתיות גבוהה "נדל(

הסכו� ) לתנאי השיבו- הפיקוחיי� ומניות שמטופלות לפי השיטה הפשוטה של משקלות סיכו�

  .הכולל של היתרות של התאגיד הבנקאי בכל קבוצת סיכו�

  )IRB(המבוססות על דירוגי� פנימיי� גילוי לתיקי� שמטופלי� לפי גישות : סיכו אשראי

) IRB(חלק חשוב של מסגרת עבודה זו הינו ההצגה של גישה המבוססת על דירוגי� פנימיי�   .826

תאגידי� בנקאיי� יוכלו לבחור , במידות שונות.  בגי� סיכו� אשראישנדרשלהערכה של הו� פיקוחי 

הגישה המבוססת , חלק זה� בתת. פנימיי� לצור� חישובי ההו� הפיקוחי שלה�) inputs(מש בנתוני� להשת

משמשת כבסיס למערכת של דרישות גילוי המיועדת לספק למשתתפי� בשוק ) IRB(על דירוגי� פנימיי� 

                                                 
 .כאשר נעשה שימוש בדירוגי�  לגבי פחות מאחוז אחד מתיק ההלוואות הכולל אי� צור� בגילוי זה   203
המפורס� על ידי המפקח ) standard mapping(אי� צור� לתת גילוי למידע זה א� התאגיד הבנקאי פועל בהתא� למיפוי סטנדרטי    204

  .הרלבנטי
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ת ההו� גילוי זה חשוב כדי לאפשר למשתתפי� בשוק להערי� את תוצא, בנוס/. מידע לגבי איכות הנכסי�

אלו שמתמקדות בניתוח של חשיפות לסיכו� : ישנ� שתי קטגוריות של גילוי כמותי. לאור החשיפות

כבסיס למת� אינדיקציה לגבי המהימנות (ואלו שמתמקדות בתוצאות בפועל )  הנתוני�–כלומר (והערכת� 

 המספקות רקע לגבי גילוי זה מושל� על ידי דרישות גילוי איכותי). הסבירה של המידע שנית� לו גילוי

השימוש במערכת המבוססת על , )IRB(ההנחות שעומדות בבסיס המסגרת המבוססת על דירוגי� פנימיי� 

התוצאות של ) validating(כחלק ממסגרת ניהול הסיכוני� והאמצעי� לתיקו/ ) IRB(דירוגי� פנימיי� 

 לאפשר למשתתפי� בשוק להערי� דרישות הגילוי מיועדות). IRB(המערכת המבוססת על דירוגי� פנימיי� 

את החשיפה לסיכו� אשראי של תאגידי� בנקאיי� המשתמשי� בגישה המבוססת על דירוגי� פנימיי� 

)IRB banks ( ואת היישו� הכללי ומידת ההתאמה של המסגרת המבוססת על דירוגי� פנימיי�)IRB( ,

המפקח בתיקו/ הפרטי� של המסגרת או לשכפל את התפקיד של ) proprietary(מבלי לגלות מידע פנימי 

 .שקיימת) IRB(המבוססת על דירוגי� פנימיי� 

  )IRB (המבוססות על דירוגי" פנימיי"גילוי לתיקי" שמטופלי" לפי גישות : סיכו� אשראי: 6טבלה 

  *:גילוי איכותי

 הוראות המעבר שאושרו על ידי המפקח/ אישור המפקח לגישה   .א

 :הסבר וסקירה של  .ב

 ; ירוג הפנימיות והקשר בי� הדירוגי� הפנימיי� לבי� הדירוגי� החיצוניי�הדמבנה מערכות  •

השימוש שנעשה באומדני� פנימיי� למטרות אחרות מלבד חישוב הו� לפי גישות המבוססות על  •

 ;)IRB(דירוגי� פנימיי� 

 וכ�; התהלי� לניהול  והכרה בהפחתת סיכו� אשראי •

וסקירה של , )accountability(אחריות , באי תלותמנגנוני בקרה על מערכת הדירוג לרבות דיו�  •

 .מערכות הדירוג

 :בנפרד לגבי חמישה תיקי� נפרדי�, תיאור של תהלי� הדירוגי� הפנימי  .ג

וחייבי� שנרכשו של ) SL(הלוואות מיוחדות , SME –כולל ישויות קטנות ובינוניות (תאגידי�  •

 ; ותאגידי� בנקאיי�ריבונויות, )תאגידי�

 205;מניות •

 ;שכנתאות לדיורמ •

  וכ�206; קמעונאי מתחדש כשיר •

                                                 
 לגבי PD/LGDהפסד בהינת� כשל /נדרש לתת גילוי למניות כתיק נפרד רק כאשר התאגיד הבנקאי משתמש בגישת הסתברות לכשל   205

  .מניות בתיק הבנקאי

ונאיות מתחדשות כשירות לבי� תאגידי� בנקאיי� צריכי� להבחי� בי� חשיפות קמע, בגילוי האיכותי וג� בגילוי האיכותי שנדרש להל�   206

ופרופיל הסיכו� של כל תיק ) ביחס לס� חשיפות האשראי(אלא א� הגודל של התיקי� האלה אינו משמעותי , חשיפות קמעונאיות אחרות

  .איהינו מספיק דומה כ� שגילוי נפרד לא יעזור למשתמש להבי� טוב יותר את פרופיל הסיכו� של העסקי� הקמעונאיי� של התאגיד הבנק
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 .קמעונאי אחר •

  :את, לגבי כל תיק, התיאור צרי� לכלול

 ;סוגי החשיפות שנכללי� בתיק •

לגבי תיקי�  (�ו, )PD(והנתוני� ששימשו באמידה ובתיקו/ של הסתברות לכשל השיטות , ההגדרות •

של הפסד ) advanced IRB(שמטופלי� לפי הגישה המתקדמת המבוססת על דירוגי� פנימיי� 

כולל ההנחות שבה� נעשה שימוש בגזירת , )EAD(או חשיפה בעת כשל /ו) LGD(בהינת� כשל 

  וכ�207; אלהמשתני�

 reference( העיקרית  מההגדרה89 והערת שוליי� 456תיאור של סטיות שמותרות לפי סעי/  •

definition (י� הרחבי� של התיק לרבות תיאור של המגזר,  כאשר נקבעו כמהותיותשל כשל)י� (

  208.שמושפעי� מסטיות כאלו

  *הערכת סיכו: גילוי כמותי

יש להציג את המידע המפורט להל� על , למעט התיק הקמעונאי) כפי שהוגדרו לעיל(לכל אחד מהתיקי�   .ד

שהינו מספיק כדי ") בכשל" כולל את הדרגה �  PD grades(לכשל פני מספר של דרגות הסתברות 

  209:מעותי של סיכו� אשראי מש(differentiation)ל לאפשר פיצו

יתרות של הלוואות וחשיפה בעת , ריבונויות ותאגידי� בנקאיי�, תאגידי�לגבי (ס� הכל חשיפות  •

 ;)סכו� היתרות,  לגבי מניות210; התקשרויות שלא נוצלושל) EAD(כשל 

 advanced(ימיי� בנקאיי� המשתמשי� בגישה המתקדמת המבוססת על דירוגי� פנלגבי תאגידי�  •

IRB( , הפסד ממוצע בהינת� כשל)LGD( ,משוקלל לפי חשיפות) וכ�; )באחוזי� 

 .משוקללת לפי חשיפות, משקולת סיכו� ממוצעת •

                                                 
תו� תיאור ,  הגילוי צרי� לתת לקורא סקירה רחבה של הגישה של המודל–דרישת גילוי זו לא מחייבת תיאור מפורט של המודל במלואו    207

הגילוי . ושל השיטות לאומד� ולתיקו! של המשתני� האלה שנקבעו בדרישות גילוי הסיכו� הכמותיות להל�, של ההגדרות של המשתני�

תאגידי� בנקאיי� צריכי� לתאר הבדלי� משמעותיי� כלשה� בגישה לאמידת המשתני� האלה .  מחמשת התיקי�יינת� לגבי כל אחד

 .בתו� כל תיק
208

תאגידי� בנקאיי� נדרשי� לתאר רק אזורי� עיקריי� . גילוי זה נית� כדי לספק לקורא את ההקשר הנדרש לגילוי הכמותי שמפורט להל�   

העיקרית של כשל כ� שהסטיה תשפיע על היכולת של הקורא להשוות ולהבי� את הגילוי של שבה� היתה סטייה מהותית מההגדרה 

 ). PD Grade(החשיפות לפי דרגת הסתברות לכשל 
צרי� לשק! את ההשפעות של ) EAD(וחשיפה בעת כשל ) LGD(הפסד בהינת� כשל , )PD(הגילוי המפורט להל� לגבי הסתברות לכשל    209

צרי� לכלול הסתברות ממוצעת ) PD(גילוי לכל דרגת הסתברות לכשל . 2א� מוכר בהתא� לחלק , נגזרי אשראי/קיזוז וערבויות, ביטחו�

הגילוי צרי� להיות , לצור� הגילוי) PD(כאשר תאגידי� בנקאיי� מקבצי� דרגות הסתברות לכשל . משוקללת לפי חשיפות, )PD(לכשל 

  ).IRB(ששימשו בגישה המבוססת על דירוגי� פנימיי� ) PD(ת לכשל מייצג של התפלגות דרגות הסתברו) breakdown(פיצול 

  .של התקשרויות שלא נוצלו על בסיס משולב) EAD(נית� להציג יתרות של הלוואות וחשיפה בעת כשל , למטרת גילוי זה   210
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, )advanced IRB(בנקאיי� שמשתמשי� בגישה המתקדמת המבוססת על דירוגי� פנימיי� לגבי תאגידי� 

  211; לכל תיק,משוקללת לפי חשיפות, )EAD( כשל סכו� ההתקשרויות שלא נוצלו וחשיפה ממוצעת בעת

 212:יש לתת, )כפי שהוגדר לעיל(לגבי כל תיק קמעונאי 

 או; )כלומר זהה לתיקי� שאינ� קמעונאיי�(גילוי כפי שנקבע לעיל על בסיס קבוצתי  •

של ) EAD(יתרות של הלוואות וחשיפה בעת כשל (ניתוח של החשיפות על בסיס קבוצתי  •

 מספיק כדי לאפשר פיצול שהינו) EL grades(ספר של דרגות הפסד צפוי כנגד מ) התקשרויות

 .משמעותי של סיכו� אשראי

  *תוצאות היסטוריות: גילוי כמותי

) כפי שהוגדר לעיל(בתקופה הקודמת לכל תיק ) מחיקות והפרשות ספציפיותלדוגמא (הפסדי� בפועל   .ה

 –ורמי� שהשפיעו על ההפסד בתקופה הקודמת דיו� בג. וכיצד הפסדי� אלה שוני� לעומת ניסיו� העבר

) LGD(או שההפסד בהינת� כשל , הא� לתאגיד הבנקאי נגרמו שיעורי כשל גבוהי� מהממוצע, לדוגמא

  . מהממוצעהיו גבוהי�) EAD(או החשיפה בעת כשל 

 לכל הפחות יש 213.התוצאות בפועל על פני תקופה ארוכה יותרהאומדני� של התאגיד הבנקאי כנגד   .ו

על פני תקופה ) כפי שהוגדר לעיל(ול מידע לגבי אומדני ההפסד כנגד התוצאות בפועל בכל תיק לכל

 כאשר 214.שמספיקה כדי לאפשר הערכה משמעותית של התפקוד של תהליכי הדירוג הפנימי לכל תיק

כדי לאפשר ניתוח של תוצאות , תאגידי� בנקאיי� צריכי� להמשי� ולפרט את הגילוי, הדבר ראוי

לגבי תאגידי� בנקאיי� המשתמשי� בגישה המתקדמת המבוססת על , וניתוח) PD(ות לכשל ההסתבר

ותוצאות החשיפה בעת ) LGD(של תוצאות ההפסד בהינת� כשל , )advanced IRB(דירוגי� פנימיי� 

 215. האומדני� שניתנו במסגרת הגילוי הכמותי על הערכת הסיכו� לעילכנגד) EAD(כשל 

                                                 
תאגיד בנקאי יכול ג� לתת גילוי , יחד ע� זאת. לכל תיק) EAD(תאגידי� בנקאיי� נדרשי� לתת גילוי לאומד� אחד של חשיפה בעת כשל    211

כנגד החשיפות הלא מנוצלות שאליה� מתייחסי� , )EAD(על פני מספר קטגוריות של חשיפה בעת כשל ) EAD(לאומדני חשיפה בעת כשל 

 .א� הוא מאמי� שהדבר מסייע לתת הערכה משמעותית יותר של סיכו�, האומדני�
תאגידי� בנקאיי� , יחד ע� זאת. תנו את הגילוי שנית� לגבי תיקי� שאינ� קמעונאיי�קיימת ציפייה שתאגידי� בנקאיי� בדר� כלל י   212

כאשר . יכולי� לבחור בדרגות של הפסד צפוי כבסיס לגילוי כאשר ה� מאמיני� שזה יכול לתת לקורא פיצול משמעותי של סיכו� אשראי

)) EL(ובי� א� לפי הפסד צפוי ) PD/LGD(סד בהינת� כשל הפ/בי� א� לפי הסתברות לכשל(תאגידי� בנקאיי� מקבצי� דרגות פנימיות 

 ).IRB(מייצג של התפלגות דרגות אלה ששימשו בגישה המבוססת על דירוגי� פנימיי� ) breakdown(זה צרי� להיות פיצול , לצור� הגילוי
213

הגילוי נדרש . בטווח הארו�" הערכת סיכו�: גילוי כמותי"גילוי זה הינו דר� לתת מידע נוס! לקורא לגבי המהימנות של המידע שנית� ב   

היישו� בשלבי� נועד להקנות לתאגידי� הבנקאיי� זמ� מספיק לבניית . אימו- מוקד� של הגילוי הינו מומל-, בינתיי�; 2009מסו! שנת 

 .סדרה ארוכה יותר של נתוני� כדי שהגילוי יהיה משמעותי
בעת היישו� נית� לצפות שתאגידי� בנקאיי� יתנו את . שימוש לצור� הערכה זוהועדה לא תיקבע במפורש את התקופה בה יש לעשות    214

ה� עשויי� לבחור ,  שני�10א� לתאגיד בנקאי יש נתוני� לגבי ,  לדוגמא–הגילוי הזה תו� שימוש בסדרת נתוני� ארוכה ככל האפשר 

אי� צור� לתת גילוי לסכומי� .  שני�10הזו של במש� התקופה ) PD(לתת גילוי לשיעורי הכשל הממוצעי� לכל דרגת הסתברות לכשל 

 .השנתיי�
תאגידי� בנקאיי� צריכי� לתת את הפירוט הנוס! הזה א� הוא יאפשר למשתמשי� הבנה גדולה יותר של המהימנות של האומדני�    215

מידע זה כאשר בטווח הארו� תאגידי� בנקאיי� צריכי� לתת גילוי ל, בפרט". הערכת סיכו�: גילוי כמותי"שנית� לה� גילוי במסגרת ה

או חשיפה בעת כשל ) LGD(הפסד בהינת� כשל , )PD(ישנ� הפרשי� מהותיי� בי� אומדני התאגידי� הבנקאיי� של הסתברות לכשל 

)EAD (תאגידי� בנקאיי� צריכי� ג� לספק הסברי� להפרשי� כאלה. לבי� התוצאות בפועל. 
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  המבוססות על דירוגי" גישות בגילויי" בגישה הסטנדרטית ו: אשראי הפחתת סיכו� :7טבלה 

) IRB(פנימיי" 
216,

 
217

  

  *:גילוי איכותי

 :לרבות, בהתייחס להפחתת סיכו� אשראי) 824סעי/ (גילוי איכותי כללי   .א

ואינדיקציה למידה שבה התאגיד הבנקאי עושה , מדיניות ותהליכי� לגבי קיזוז מאזני וחו- מאזני •

 ; י� אלהשימוש בקיזוז

 ;)collateral(וניהול ביטחו� ) valuation(ותהליכי� לגבי שיערו� מדיניות  •

 ;תיאור של סוגי הביטחו� העיקריי� שמתקבלי� על ידי הבנק •

 �ו; צדדי� נגדיי� לנגזרי אשראי ואיכות האשראי שלה�/ הסוגי� העיקריי� של ערבי�  •

הבאה בחשבו� של הפחתת הסיכו� שבה תו� ) שוק או אשראי(מידע לגבי ריכוזיות של סיכוני�  •

 .נעשה שימוש

או הגישה /שמטופל בהתא� לגישה הסטנדרטית ו, לכל תיק סיכו� אשראי שנית� לו גילוי נפרד  .ב

, כאשר רלבנטי, לאחר(ס� הכל חשיפה , )foundation IRB(הבסיסית המבוססת על דירוגי� פנימיי� 

 :שמכוסה על ידי) קיזוז מאזני או חו- מאזני

 וכ�; )eligible(ו� פיננסי כשיר ביטח •

 ;)IRB(ביטחו� כשיר אחר לפי הגישה המבוססת על דירוגי� פנימיי�  •

  haircuts.(218( לאחר הכפלה במקדמי ביטחו�      

או בהתא� לגישה המבוססת על /שמטופל בהתא� לגישה הסטנדרטית ו, לכל תיק שנית� לו גילוי נפרד  .ג

שמכוסה ) קיזוז מאזני או חו- מאזני, כאשר רלבנטי, לאחר (ס� הכל חשיפה, )IRB(פנימיי� דירוגי� 

 .נגזרי אשראי/ על ידי ערבויות 

  

  

                                                 
כאשר .  לגבי הפחתת סיכו� אשראי אשר הוכרה לצור� הפחתת דרישות ההו� המזערי,לכל הפחות, יש לתת את הגילוי המפורט להל�   216

 .רצוי א� לא נדרש כי תאגידי� בנקאיי� יגלו מידע נוס! לגבי גורמי� מפחיתי סיכו� אשר לא הוכרו למטרה זו, רלבנטי
לו בגילוי על הפחתת סיכו� אשראי אלא בגילוי כחלק ממבני איגוח סינטטיי� לא יכל, למטרות יחס הו� מזערי, נגזרי אשראי המטופלי�   217

  .המתייחס לאיגוח

יש להקטי� עוד יותר את ס� הכל החשיפה שמכוסה על ידי , כאשר רלבנטי, )comprehensive approach(א� מיושמת הגישה המקיפה    218

  .2שמותר בחלק כפי , ביטחו� לאחר הכפלה במקדמי ביטחו� כדי להפחית התאמות חיוביות כלשה� שנוספו לחשיפה
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  גילוי כללי לגבי חשיפות שקשורות לסיכו� אשראי של צד נגדי: 8טבלה 

  גילוי איכותי

לרבות , )CCR(בהתייחס לנגזרי� ולסיכו� אשראי של צד נגדי ) �825 ו824סעיפי� (גילוי איכותי כללי   .א

 :ו� בדי

שיטה שבה נעשה שימוש כדי להקצות הו� כלכלי ולקבוע מגבלות אשראי לחשיפות אשראי לצד  •

 .נגדי

 ).credit reserves( אשראי מדיניות להגנה על ביטחו� ולקביעת הפרשות בגי� הפסדי •

 ).wrong-way risk exposures(השגוי חשיפות סיכו� בכיוו� מדיניות בהתייחס ל •

 . ו� שהתאגיד הבנקאי ידרש לספק במקרה של הורדת דירוג אשראיהשפעה של סכו� הביטח •

 כמותיגילוי 

ביטחו� שמוחזק , חשיפת אשראי נוכחית לאחר קיזוז, הטבות קיזוז, שווי הוג� ברוטו חיובי של חוזי�  .ב

יש לדווח . 219וחשיפת אשראי נטו בגי� נגזרי�, )'וכו, ניירות ער� ממשלתיי�, מזומ�לדוגמא , לרבות סוג(

השיטה , )IMM(לפי שיטת המודל הפנימי , או סכו� החשיפה, ס/ על מדדי� לחשיפה בעת כשלבנו

הסכו� הנקוב של גידורי� . לפי העניי�, )CEM(או שיטת החשיפה הנוכחית , )SM(הסטנדרטית 

 .220וההתפלגות של חשיפת אשראי נוכחית לפי סוגי� של חשיפת אשראי,  נגזרי אשראיבאמצעות

תו� הבחנה בי� , )סכו� נקוב(ראי שיוצרות חשיפות לסיכו� אשראי של צד נגדי עסקאות בנגזרי אש  .ג

כולל ההתפלגות לפי , לבי� פעילויות התיוו� שלו, שימוש לצור� תיק האשראי של התאגיד הבנקאי

ופיצול נוס/ בי� הגנה שנקנתה ובי� הגנה שנמכרה , 221המוצרי� של נגזרי האשראי שבה� נעשה שימוש

 .י�לכל קבוצת מוצר

 .אומד� של אלפא א� הבנק קיבל אישור מהמפקח להערי� את אלפא  .ד

  

                                                 
היא חשיפת אשראי בגי� עסקאות בנגזרי� לאחר שנלקחו בחשבו� הטבות מהסכמי קיזוז בני אכיפה ומהסכמי ביטחו� חשיפת אשראי נטו    219

 . הסכו� הנקוב של גידורי� באמצעות נגזרי אשראי מספק למשתתפי� בשוק מידע לגבי מקור נוס! של הפחתת סיכו� אשראי. בני אכיפה
  . אחרי�/וחוזי סחורות, נגזרי אשראי, חוזי מניות, ח"חוזי מט, להיות חוזי ריביתעשוי    220

, )Total Return Swaps (TRSחוזי החלפה של תשואה כוללת , )CDS ) Credit Default Swapsחוזי החלפת כשל אשראי: לדוגמא   221

  . ואחרי�, אופציות אשראי
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) IRB(ות המבוססות על דירוגי" פנימיי" ובגישגילוי בגישה הסטנדרטית : איגוח :9טבלה 
217

   

  *:גילוי איכותי

 :לרבות דיו� ב, )כולל איגוחי� סינטטיי�(בהתייחס לאיגוח ) 824סעי/ (גילוי איכותי כללי   .א

כולל המידה שבה פעילויות אלו מעבירות את סיכו� ,  הבנקאי בקשר לפעילות איגוחמטרות התאגיד •

 ; האשראי בחשיפות שאוגחו מהתאגיד הבנקאי ליישויות אחרות

 ואינדיקציה למידת המעורבות של 222התפקידי� אות� ממלא התאגיד הבנקאי בתהלי� האיגוח •

 �ו; התאגיד הבנקאי בכל אחד מהתפקידי�

גישת ההערכה , RBA  � הגישה המבוססת על דירוגי� , לדוגמא(ההו� הפיקוחי הגישות לחישוב *  •

לפיה� מטפל התאגיד הבנקאי בפעילויות ) SFA � או גישת הנוסחה הפיקוחית , IAA � הפנימית 

 .האיגוח שלו

 :לרבות, סיכו� של המדיניות החשבונאית של התאגיד הבנקאי לגבי פעילויות איגוח  .ב

 ; ירות או כקבלת מימו�הא� העסקאות מטופלות כמכ •

 ;הכרה ברווח במועד המכירה •

לרבות שינויי� משמעותיי� ממועד הדיווח הקוד� , הנחות עיקריות בהערכת זכויות שנשמרו •

 �ו; וההשפעה של שינויי� כאלה

 ).לדוגמא לגבי נגזרי�(טיפול באיגוחי� סינטטיי� א� לא מכוסה על ידי מדיניות חשבונאית אחרת  •

בה� נעשה שימוש לאיגוחי� והסוגי� של ) ECAI(חיצוניי� להערכת אשראי שמות של מוסדות   .ג

 ;חשיפות איגוח לגביה� נעשה שימוש בכל סוכנות

  *:כמותיגילוי 

תו� הבחנה (יתרת החשיפות הכוללת שאוגחו על ידי התאגיד הבנקאי ומטופלות לפי מסגרת האיגוח    .ד

 225 224 223.לפי סוג חשיפה, )בי� איגוח מסורתי וסינטטי

 :225בי חשיפות שאוגחו על ידי הבנק ומטופלות לפי מסגרת האיגוח לג  .ה

  �ו; סכו� הנכסי� שאוגחו שהינ� פגומי� או בפיגור •

 

                                                 
, ספק נזילות, מממ� של מכשיר נייר ער� מסחרי המגובה בנכסי�, מספק חיזוק אשראי, ותנות� שיר, משקיע, )originator(יוצר : לדוגמא   222

  ).swap provider(צד נגדי לעסקאות החלפה 

 .'וכו, הלוואות לרכב, )home equity(הלוואות לדיור לכל מטרה בביטחו� דירת מגורי� קיימת , כרטיסי אשראי, לדוגמא   223
א� נדרש לדווח עליה� רק בשנה שבה החל , נקאי היוצר לא משמר חשיפת איגוח כלשהי יוצגו בנפרדעסקאות איגוח שבה� התאגיד הב   224

 .האיגוח
ובי� , מומל- כי תאגידי� בנקאיי� יבחינו בי� חשיפות שנגרמו כתוצאה מפעילויות שבה� ה� משמשי� כמממני� בלבד, כאשר רלבנטי   225

 .ות של התאגיד הבנקאי שמטופלות כעסקאות איגוח לצור� יחס הו� מזעריחשיפות שנגרמו כתוצאה מכל פעילויות האיגוח האחר
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ממוייני� לפי סוג  226הפסדי� שהוכרו על ידי התאגיד הבנקאי במהל� תקופת הדיווח הנוכחית •

  .החשיפה

 .וג החשיפה ממוייני� לפי ס227הסכו� המצטבר של חשיפות איגוח שנשמרו או שנרכשו  .ו

 ודרישות ההו� המתייחסות לפי הגישה 227חשיפות איגוח שנשמרו או שנרכשוהסכו� המצטבר של   .ז

ממוינות לפי מספר בעל משמעות של רצועות , בגי� חשיפות אלו) IRB(המבוססת על דירוגי� פנימיי� 

, 1לחשיפות שהופחתו במלוא� מההו� של רובד , לפי סוג הנכס שאוגח, ינת� גילוי נפרד. משקל סיכו�

המהוות חיזוק אשראי שהופחתו מההו� הכולל ולחשיפות אחרות שהופחתו ) I/O(לרצועות ריבית בלבד 

 .מההו� הכולל

יש לתת גילוי לפריטי� ) early amortization(לגבי איגוחי� שמטופלי� לפי שיטת הפרעו� המוקד�   .ח

 :שאוגחו) facilities( סוג הנכס לגבי קווי אשראי הבאי� לפי

 ; לזכויות המוכר ולזכויות המשקיעי�ס� כל החשיפות שנוצלו המיוחסות •

כלומר של (ס� כל חיובי ההו� לפי גישת מודל הדירוג הפנימי שנגרמו לתאגיד הבנקאי בגי� חלקו  •

 ;הלא מנוצלי� שנשמרוהאשראי ביתרות שנוצלו ובקווי ) המוכר

 חיובי ההו� לפי גישת מודל הדירוג הפנימי שנגרמו לתאגיד הבנקאי בגי� חלק� של ס� כל •

 . הלא מנוצלי�האשראיהמשקיעי� ביתרות שנוצלו ובקווי 

. וח. תאגידי� בנקאיי� שמיישמי� את הגישה הסטנדרטית נדרשי� ג� ה� לתת גילוי לפי סעיפי� ז  .ט

 .סטנדרטיתאול� עליה� להשתמש בחיובי ההו� לפי הגישה ה, לעיל

, )לפי סוג חשיפה(לרבות סכו� החשיפות שאוגחו , סיכו� של פעילות האיגוח שבוצעה בשנה הנוכחית  .י

 .והרווח או ההפסד שהוכר בעת המכירה לפי סוג נכס

  סיכו� שוק. 3

 גילוי של תאגידי" בנקאיי" המשתמשי" בגישה הסטנדרטית–סיכו� שוק  :10טבלה 
228

  

  :גילוי איכותי

לגבי סיכו� שוק לרבות תיאור של התיקי� שמטופלי� לפי הגישה ) 824סעי/ (ללי גילוי איכותי כ  .א

 .הסטנדרטית

  

                                                 
או הפרשות לירידות ער� של רצועות תזרימי ריבית בלבד ) א� הנכסי� נשארי� במאז� של התאגיד הבנקאי(הפרשות /מחיקות, לדוגמא   226

  . וזכויות שיוריות אחרות

התקשרויות אחרות וחיזוקי אשראי , קווי נזילות,  ניירות ער�� א� לא מוגבלות ל,כוללות, 2 בפרק IVכפי שמובהר בחלק , חשיפות איגוח   227

  .ונכסי� נדחי� אחרי�, (cash collateral)חשבונות ביטחו� מזומ� , )I/O(כגו� רצועות ריבית בלבד 

  .2בחלק . VI.Cהמוגדרת בפרק " גישת המדידה הסטנדרטית"הגישה הסטנדרטית הינה , בטבלה זו   228
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  :כמותיגילוי 

 :דרישות ההו� בגי�  .ב

 ;סיכו� ריבית •

 ;סיכו� מניות •

 ;סיכו� שער חליפי� של מטבע חו- •

 ;סיכו� אינפלציה •

 .סיכו� סחורות •

) IMA(גישת המודלי" הפנימיי"  גילוי של תאגידי" בנקאיי" המשתמשי" ב–סיכו� שוק  :11טבלה 

  בגי� סיכו� שוק בתיק למסחר 

  :גילוי איכותי

לגבי סיכו� שוק לרבות תיאור של התיקי� שמטופלי� לפי ) 824סעי/ (דרישת הגילוי האיכותי הכללית   .א

" להנחיות להערכה נאותה"דיו� במידת הציות ובשיטות לציות , בנוס/. הפנימיי�גישת המודלי� 

)"Prudent Valuation Guidance" ( של פוזיציות בתיק למסחר) 701 עד 690ראה סעיפי�.( 

שעליה� מבוססת הערכת הלימות ) soundness standards(הדיו� יכלול תיאור של התקני� ליציבות   .ב

הדיו� יכלול בנוס/ תיאור של השיטות ששימשו כדי להשיג הערכת . ההו� הפנימית של התאגיד הבנקאי

 .קבית ע� התקני� ליציבותהלימות הו� שהינה ע

  :לכל תיק המטופל לפי גישת המודל הפנימי  .ג

 ;מאפייני המודלי� בה� נעשה שימוש •

 וכ�;  לגבי התיקשיושמו) stress testing(מבחני הקיצו� תיאור של  •

את ) validating(ולתק/ ) backtesting(בדיעבד תיאור של הגישה בה נעשה שימוש כדי לבחו�  •

 .הליכי המודלשל המודלי� הפנימיי� ושל תהדיוק ואת העקביות 

 .תחולת האישור שנית� על ידי המפקח על הבנקי�  .ד

  :כמותיגילוי 

 :לגבי תיקי� למסחר המטופלי� לפי גישת המודלי� הפנימיי�  .ה

הממוצעי� והנמוכי� ביותר במהל� תקופת הדיווח ובסו/ תקופת ,  הגבוהי� ביותרVaR � הערכי  •

 וכ�; הדיווח

תו� ניתוח של , הפסדי� שנוצרו לתאגיד הבנקאי בפועל/  ובי� רווחי� VaR �י ההשוואה בי� אמדנ •

 ).backtest(חשובי� שעלו בתוצאות הבחינה בדיעבד ) outliers"" ("אירועי� חריגי�"
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  תפעוליסיכו� . 4

  סיכו� תפעולי :12טבלה 

  :גילוי איכותי

ת אשר התאגיד הבנקאי הוסמ� להערי� הגישו/ הגישה ,  )824לפי סעי/ (בנוס/ לגילוי האיכותי הכללי   .א

 .לפיה� את ההו� הנדרש בגי� סיכו� תפעולי

לרבות דיו� בגורמי� , א� התאגיד הבנקאי משתמש בה�, )AMA(מתקדמות תיאור של גישות מדידה   .ב

כאשר נעשה . פנימיי� וחיצוניי� רלבנטיי� שנלקחו בחשבו� בגישת המדידה של התאגיד הבנקאי

 .והכיסוי של הגישות השונות שבה� נעשה שימושהתחולה , שימוש חלקי

 של השימוש בביטוח לצור� תיאור, )AMA(לגבי בנקי� שמשתמשי� בגישות מדידה מתקדמות *   .ג

 .הפחתת הסיכו� התפעולי

  מניות. 5

  גילוי לגבי פוזיציות במניות בתיק הבנקאי :13טבלה 

  :גילוי איכותי

  :לרבות,  סיכו� מניותלגבי) 824סעי/ (דרישת הגילוי האיכותי הכללי   .א

צפויי� מה� רווחי הו� ובי� החזקות שנרכשו למטרות אחרות לרבות הבחנה בי� החזקות אשר  •

 �ו; )relationship and strategic(לצור� יחסי�  וסיבות אסטרטגיות 

ולטיפול , דיו� במדיניות משמעותית המתייחסת להערכה של החזקות במניות בתיק הבנקאי •

 יש להתייחס לשיטות החשבונאיות ולשיטות ההערכה בה� במסגרת זו. ות אלוהחשבונאי בהחזק

כמו ג� שינויי� משמעותיי� , כולל הנחות ומוסכמות מפתח שמשפיעות על ההערכה, נעשה שימוש

 .במוסכמות אלו

  :כמותיגילוי 

� מחיר לגבי ניירות ער� שלגביה� קיי; והשווי ההוג� של השקעות אלו, היתרה המאזנית של ההשקעות  .ב

כאשר מחיר זה שונה באופ� , השוואה לער� המתקבל ממחיר המניה המצוטט בבורסה, מצוטט

 .משמעותי מהשווי ההוג�

  :לרבות הסכו� של ההשקעות שנית� לסווג� כ, סוגי ההשקעות ואופיי�  .ג

 ;נסחרות על ידי הציבור •

 .מוחזקות באופ� פרטי •

 .� בתקופת הדיווחשנגרמו במכירות ובמימושי) הפסדי�(ס� הכל רווחי�   .ד
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   .ה

 229;שטר� מומשו) הפסדי�(ס� הכל רווחי�  •

 230; הוכרושטר�) latent(חבויי� ) הפסדי�(רווחי� ס� הכל  •

 .או בהו� המשני/ ו1שנכללו בהו� של רובד , סכומי� כלשה� כאמור לעיל •

הכל וכ� ס� , בעקביות לשיטה של התאגיד הבנקאי, דרישות הו� ממוינות לפי קבוצות נאותות של מניות  .ו

הסכומי� המצטברי� וסוג ההשקעות במניות שהינ� כפופות להוראות מעבר פיקוחיות כלשה� 

 .בהתייחס לדרישות ההו� הפיקוחי

  סיכו� ריבית בתיק הבנקאי. 6

  )IRBB(סיכו� ריבית בתיק הבנקאי  :14טבלה 

  :גילוי איכותי

, )IRBB(בית בתיק הבנקאי לרבות האופי של סיכו� הרי, )824סעי/ (דרישת הגילוי האיכותי הכללי   .א

והתנהגות של פקדונות ללא מועד , כולל הנחות לגבי פרעונות מוקדמי� של הלוואות, והנחות מפתח

 ).IRBB(והתדירות שבה נמדד סיכו� הריבית בתיק הבנקאי , פרעו�

  :כמותיגילוי 

וש על ידי או יחידת מדידה רלבנטית בה נעשה שימ(ברווחי� או בשווי הכלכלי ) הקיטו�(הגידול   .ב

כתוצאה מגידול ומקיטו� בשערי הריבית בהתא� לשיטה של ההנהלה למדידת סיכו� הריבית ) ההנהלה

 ).כאשר רלבנטי( מטבע ממויי� לפי, )IRBB(יק הבנקאי בת

  

  

  

  

                                                 
 .א� לא דר� רווח והפסד, שהוכרו במאז�) הפסדי�(� רווחי   229
 .שלא הוכרו במאז� וג� לא הוכרו בדוח רווח והפסד) הפסדי�(רווחי�    230
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  1נספח 

 .1 מרובד (Innovative Instruments) על מכשירי� חדשניי� 15%מגבלת 

 על מכשירי� חדשניי� שהוסכמה על ידי הוועדה �15%לת הנספח זה נועד להבהיר את חישוב מגב  .1

  .1998בהודעתה לעיתונות מאוקטובר 

כדי לקבוע את הסכו� המותר של .  בניכוי מוניטי�1 מהו� רובד �15% מכשירי� חדשניי� יוגבלו ל  .2

� ב 1תאגידי� בנקאיי� ומפקחי� צריכי� להכפיל את הסכו� הלא חדשני של רובד , המכשירי� החדשניי�

  ).85%/15%=17.65%, כלומר (�85%  ל15%מספר זה נובע מהיחס של . 17.65%

מניות בכורה צמיתות לא צוברות  , ח" ש75ניקח תאגיד בנקאי ע� הו� מניות רגיל של , לדוגמא  .3

. ח" ש10 ומוניטי� של ח" ש5זכויות מיעוט בהו� המניות הרגיל של חברה בת שאוחדה בס� , ח" ש15בס� 

   לא חדשני הוא1ל הו� רובד הסכו� נטו ש

  . ח" ש75+ח" ש15+ח" ש�5 ח" ש10=ח" ש85

   הוא1סכו� המכשירי� החדשניי� שנית� להתיר לתאגיד בנקאי זה לכלול בהו� רובד   .4

 עד לסכו� המגבלה 1א� התאגיד הבנקאי מנפיק מכשירי� חדשניי� לרובד  .ח" שx 17.65% =   85ח" ש15

 1שיעור המכשירי� החדשניי� לס� רובד . ח" ש85+ח" ש15=ח" ש100 �  יסתכ� ב1אזי ס� רובד , שלו

  .�15% ישווה ל
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  א1נספח 

 הגדרה של הו� הנכלל בבסיס ההו�

 רכיבי הו�  .א

    1ובד רהו�   .1

  הו� ליבה

  .רגילות מונפק ונפרע במלואוהו� מניות   )א(

  .עודפי�  )ב(

  .פרמיה ששולמה בעת הנפקת מניות שאינה ניתנת להחזרה  )ג(

וכ� , ובלבד שקיימת התחייבות בלתי חוזרת לרוכש� ולהקצות�, תקבולי� על חשבו� מניות  )ד(

ובלבד שסכומי� אלה אינ� ניתני� , סכומי� שהתקבלו תמורת אופציות לרכישת מניות

  .להחזרה

  .קר� הו� שנוצרה מהטבה בשל עסקאות תשלו� מבוסס מניות  )ה(

  .ל"מוחזקות בחוהתאמות מתרגו� של יחידות אוטונומיות ה  )ו(

  .קרנות אחרות שקיבלו את אישור המפקח  )ז(

  . זכויות מיעוט בעלי המניות החיצוניי� בהו� של חברות בת שאוחדו  )ח(

  

  1 רובד יתר רכיבי הו�  

ואינ� מהוות מכשירי , אינ� ניתנות לפדיו�, אינ� צוברות, מניות בכורה צמיתות שנפרעו במלוא�  )ט(

  .הו� מורכבי�

  .כהגדרת� בנספח זה, בי� לא חדשניי�מכשירי הו� מורכ  )י(

  .כהגדרת� בנספח זה, מכשירי הו� מורכבי� חדשניי� )יא(

  

   – "ורכבי" לא חדשניי" הו� מימכשיר"

 : א� התמלאו כל אלה1מכשירי הו� מורכבי� ייכללו בהו� רובד 

 – ה� צמיתי� .1

ע תתבצ, כאשר התקופה לפירעו� המכשיר נקובה.  שני�49 �תארי� פירעונ� לא יפחת מ •

  . מער� המכשיר החל מהשנה החמישית לפני מועד הפירעו� הסופי20%הפחתה בשיעור של 
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, לפי החלטת התאגיד הבנקאי,  שני� מיו� ההנפקה5פדיו� מוקד� יתאפשר רק לאחר  •

, באישור מראש של המפקח ובתנאי שהמכשיר יוחל/ בהו� אחר בעל איכות זהה או עדיפה

 . התאגיד הבנקאי נאותה ביחס לסיכוניואלא א� המפקח קבע שהלימות ההו� של

 .לא יתאפשר פדיו� מוקד� לפי דרישת המחזיק •
 

 ; התאגיד הבנקאי או חברה בת שלוו באופ� ישיר על ידיהונפק .2

 ;נפרעו במלוא� .3

 ; ישות קשורה לואו על ידי  הבנקאי התאגיד על ידיטחונותיבבי�  מובטח�אינ .4

 ; על ידי התאגיד הבנקאי או חברה בת שלולא מומנו ולא שועבדו כבטחו� להלוואה שניתנה .5

ויכולות (הזכויות לפיה� נדחות ביחס לכל נושי התאגיד הבנקאי למעט בעלי מניות רגילות  .6

 ;)להיות פארי פאסו ע� מניות בכורה ברובד הראשו� של ההו�

 � ה� כוללי� את המנגנוני� הבאי� לספיגת הפסדי� על בסיס שוט/ .7

 קופו�תשלו� 

התאגיד ,    ע� זאת.יהיה שיקול דעת מלא על סכומי ומועדי התשלו�לתאגיד הבנקאי  •

א� לא ,  לא תתאפשר חלוקת דיבידנד על המניות הרגילותהבנקאי יוכל לכלול תניה לפיה

 ;שול� קופו� למחזיקי מכשירי ההו� המורכב

 ;  לשל� קופו�לתאגיד הבנקאי שלאתנאי המכשיר יכללו הבהרה כי המפקח יוכל להורות  •

 . ה תתאפשר רק מתו� פריטי� ראויי� לחלוקהחלוק •

 

  תשלו� הקר�

 או 9% מתחת לשיעור של הכולל של התאגיד הבנקאי ירדבמקרה שבו יחס ההו� המזערי  •

תתבצע המרה אוטומטית של מכשיר ההו� , 5% ירד מתחת לשיעור של 1שיחס הו� רובד 

  ; למניות רגילות

  ; יחס ההמרה ייקבע מראש בעת הנפקת המכשיר •

 יחסי ההו� לצור� סעי/ זה יחושבו מבלי להביא בחשבו� את מכשירי ההו� המורכבי� •

 .50%א� לפני הפחתות הנדרשות בשיעור של , 1ולאחר הפחתות  מהו� רובד 

 

ולתאגיד הבנקאי , למעט במקרה של תשלו� בצורת מניות, אינ� צוברי� בשו� דר� שהיא .8

 ;ישנה גישה מלאה לתשלומי� שבוטלו

 .מובני� וגלויי� לציבור, ר פשוטי�תנאי המכשי .9
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   –" מכשירי הו� מורכבי" חדשניי""

 :כגו� תמרי- לפדיו� י� והכולל"י� לא חדשניי� הו� מורכבימכשיר" גדרת על הי� העוני�מכשיר

 ).step-up(הגדלת ריבית 

   –לעניי� הגדלת הריבית 

 ;תתאפשר רק הגדלת ריבית אחת במהל� חיי המכשיר •

 ;לפחות מיו� ההנפקה שני� 10 לאחר  •

 בי� מדד (swap spread)פחות מרווח ההחל/ ,  נקודות בסיס100בשיעור שלא יעלה על  •

 stepped-up index)לבי� מדד הבסיס המוגדל ) initial index basis(הבסיס הראשוני  

basis) ;וא�  

סיס פחות מרווח ההחל/ בי� מדד הבסיס הראשוני ומדד הב,  ממרווח האשראי הראשוני50%

  .המוגדל

  

   : תנאי� מקדמיי� להנפקת מכשירי הו� מורכבי�

   ; המפקח מראש ובכתב להנפקת המכשיר אישורתקבל .1

 בעת ההנפקה ובכל עת לאחריה ביחס הדיעמ �  1הרשאי להיכלל בהו� רובד לגבי הו� מורכב  .2

. י� מבלי להביא בחשבו� את מכשירי ההו� המורכב6% של 1רובד הו� יחס  ו10%הו� כולל של 

 יחושב לאחר הפחתות מרובד זה ולפני ההפחתות הנדרשות בשיעור של 1הו� רובד , בנוס/

50%.  

   עליו�2הו� רובד   .2

  ע זמיני� "מהתאמות לשווי הוג� של ני, נטו,  מסכו� הרווחי� שטר� מומשו45%   .1  )א(

 . לפני השפעת המס המתייחס, למכירה            

  פני ל, ע זמיני� למכירה" של ני תזרי� מזומני�יגידורי� בג, נטו, מסכו� הרווחי� 45%   .2  

 .השפעת המס המתייחס                   

הפרשה נוספת  "– 315 '  להוראת ניהול בנקאי תקי� מס6הפרשה כללית כאמור בסעי/   )ב(

 ".לחובות מסופקי�

ינ� מהוות מכשירי וא, אינ� ניתנות לפדיו�, צוברות, שנפרעו במלוא�, מניות בכורה צמיתות          )ג(

 .  הו� מורכבי�

 עליו� בתנאי� 2מורכבי� חדשניי� ולא חדשניי� הכשירי� להיכלל ברובד מכשירי הו�         )ד(

 :הבאי�

מכשירי הו� "או " חדשניי�מכשירי הו� מורכבי� לא "ה� עומדי� בהגדרה לעיל של 

  :להל�למעט המפורט , וכ� בקבלת אישור המפקח מראש ובכתב, "מורכבי� חדשניי�

  ;המכשירי� יכולי� להיות צוברי�   .1
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  ;1 רובד למעט המחזיקי� במכשירי הו�המכשירי� נדחי� לעומת יתר הנושי�    .2

 ..לא תחול הדרישה כי המכשירי� יומרו למניות בעת ירידה מיחס הו� מזערי   .3

   תחתו�2הו� רובד   .3

 :כתבי התחייבות נדחי� או מכשירי הו� אחרי� העומדי� בתנאי� הבאי�  )ה(

  ; שני�5התקופה לפירעו� הקר� היא לפחות  .1

 ; התאגיד הבנקאי או חברה בת שלובאופ� ישיר על ידיהונפקו  .2

 ;נפרעו במלוא� .3

 ;לא על ידי התאגיד הבנקאי ולא על ידי ישות קשורה לו, טחונותיאינ� מובטחי� בב .4

בת שועבדו כבטחונות להלוואה שניתנה על ידי התאגיד הבנקאי או חברה לא מומנו ולא  .5

 ;שלו

למעט נושי� המחזיקי� במכשירי� הכלולי�   הנושי� יתרהזכויות לפיה� נדחות מפני  .6

 ; עליו�2 ובהו� רובד 1בהו� רובד 

 , שני� לפחות מיו� ההנפקה5לאחר , תתאפשר הגדלת ריבית אחת במהל� חיי המכשיר .7

 (swap spread)פחות מרווח ההחל/ ,  נקודות בסיס100על ובשיעור סביר שלא יעלה 

 stepped-up)לבי� מדד הבסיס המוגדל ) initial index basis(בי� מדד הבסיס הראשוני  

index basis) ;וא �  

פחות מרווח ההחל/ בי�  מדד הבסיס הראשוני ומדד ,  ממרווח האשראי הראשוני50%    

  ;הבסיס המוגדל

ראש אלא בהסכמה מ, אינ� ניתני� לפדיו� מוקד� ואי� אפשרות לעשות בה� שינויי� .8

  ;ובכתב של המפקח

 ;פקח על הנפקת� או שאושרו על ידונמסרה הודעה למ .9

 השני� האחרונות �5  בתחילת כל שנה מ20%מסכו� כתבי ההתחייבות הנדחי� יופחתו  .10

 .לפני הפירעו� או מהמועד הראשו� האפשרי לפדיו� מוקד�

    3הו� רובד   .4

תבי התחייבות נדחי� קצרי טווח מכהמורכב , 3הו� רובד השתמש בתאגידי� בנקאיי� יוכלו ל

  .סיכוני שוק בגי�  דרישות ההו�יחסלמטרה הבלעדית של עמידה ב, מפורט להל�כ

  : כולל כתבי התחייבות נדחי� העומדי� בכל התנאי� הבאי�3הו� רובד     

  ;התקופה לפירעו� הקר� היא לפחות שנתיי� .1

  ;לא מובטחי� ונדחי�, כתבי ההתחייבות יהיו נפרעי� במלוא� .2

 ;תבי ההתחייבות לא יהיו ניתני� לפירעו� לפני מועד הפירעו� החוזי אלא בהסכמת המפקחכ .3
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לא ) אפילו במועד הפירעו� המקורי(קר� או ריבית , על פיו תשלו� החוב, כוללי� תנאי מפורש .4

  .א� כתוצאה מהתשלו� יחס ההו� המזערי יקט� מדרישות המינימו� של המפקח, יבוצע

  

בכפו/ למגבלות ,  כשיר להכללה בבסיס ההו�יה יה3רובד  ו2רובד , 1רובד הסכו� של רכיבי 

  .להל�' בסעי/ גהמפורטות 

  ניכויי" מבסיס ההו�  . ב

  1ניכויי� מהו� רובד   .1

אי� ,  ע� זאת.לרבות של חברות לגביה� נדרשת הפחתה מלאה של ההשקעה מההו�, מוניטי�  )א(

 .להוסי/ להו� מוניטי� שלילי

 .�נכסי� לא מוחשיי� אחרי  )ב(

 . זו עבודהסגרתשל מ 562בהתא� לסעי/ ,  איגוחגידול בהו� הנובע מחשיפת  )ג(

 .מהתאמות לשווי הוג� של ניירות ער� זמיני� למכירה, נטו, הפסדי� שטר� מומשו  )ד(

 .ע זמיני� למכירה" של ניתזרי� מזומני�הפסדי� נטו בגי� גידורי   )ה(

  2הו� רובד  מ50%� ו1מהו� רובד  50%ניכויי�   .2

  .שלא אוחדו בנקאיות ופיננסיות תרות בהשקעות בחב  )א(

בי� א� , בישראל וחברות בת שלה� י�איבנקתאגידי� של פיקוחי הו� רכיבי השקעות ב  )ב(

 : לרבות,אשר אינ� משתייכי� לקבוצה הבנקאית ,אוחדו או לא

 ;השקעה בניירות ער� המגובי� במכשירי הו� של תאגיד בנקאי אחר או חברה בת שלו •

רי הו� כולל ניירות ער� המגובי� במכשירי הו� של תאגיד בנקאי מימו� רכישה של מכשי •

 ;אחר או חברה בת שלו

כולל ניירות ער� המגובי� במכשירי הו� של תאגיד בנקאי אחר , שעבוד של מכשירי הו� •

 ;@אשר כמות� בכל חשבו� של לקוח מסויי� עולה על מליו� , או חברה בת שלו

 .ל או חברה בת שלו" בחווכ� השקעות צולבות הדדיות בכל בנק   

 20%לעיל בשיעור העולה על ) ב(בחברות שאינ� ריאליות ושלא נוכו בהתא� לסעי/ השקעות   )ג(

 .  ללא שליטה או השקעה שיש בה השפעה משמעותית לפי כללי החשבונאות�50% ונמו� מ
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וכ� פער , פיקוחילרבות השקעה בכל רכיב שנכלל בהו� ה,  ללא מוניטי�–) ג(�)א(לעניי� סעיפי� , "השקעה"

רשאי התאגיד הבנקאי , בהשקעות מיעוט( הנדרש לבי� ההו� בפועל המינימלישלילי בי� ההו� הפיקוחי 

  ).יעור ההחזקה באותה חברהלהפחית רק את החלק היחסי של הפער בהתא� לש

 . מבסיס ההו� של תאגיד בנקאי בתאגיד ריאלי בודד15%השקעות עודפות של מעל   )ד(

 .תאגידי� ריאליי�אמצעי שליטה בכל סוג של  מ20% מעל השקעות עודפות של  )ה(

  .IRBההפרש בי� ההפסדי� הצפויי� להפרשות הכשירות בגישת   )ו(

, בתוספת עלויות שחלו/) non-DvP(סכומי� ששולמו בעסקאות שאינ� מסירה כנגד תשלו�   )ז(

 . ימי� או יותר�5 כאשר התשלו� החוזי או המסירה התאחרו ב

 . איגוחניכויי� הקשורי� לחשיפות  )ח(

  

  .1 יופחתו מהו� רובד 2יובהר כי הפחתות עודפות מהו� רובד 

  מגבלות והגבלות  .ג

 . לאחר הניכויי� הנדרשי� מהו� רובד זה בלבד1 מהו� רובד 70%ס� הו� הליבה יהווה לפחות   )א(

לאחר הניכויי� , 1 מס� הו� רובד 15%ס� מכשירי ההו� המורכבי� החדשניי� לא יעלה על   )ב(

 .ובד זה בלבדהנדרשי� מהו� ר

 לאחר הניכויי� הנדרשי� מהו� 1רובד  הו� מס� 100% על ו יעללא 3והו� רובד  2רובד  הו� ס�   )ג(

  .רובד זה בלבד

 50% על ולא יעל תחתו� 2או מכשירי הו� אחרי� הכלולי� בהו� רובד  כתבי התחייבות נדחי�  )ד(

לאחר ) 3הו� רובד ככל שהתאגיד הבנקאי מחזיק ב( שאינו מוקצה לסיכוני שוק 1רובד  הו�מ

 . בלבד1הניכויי� הנדרשי� מהו� רובד 

 . הנדרש כנגד סיכוני שוקאיבנק תאגיד של  1רובד הו� מ 250% לא יעלה על 3רובד הו�   )ה(
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  2נספח 

  יישו� תהלי� המיפוי –גישה סטנדרטית 

ראי חברת דירוג אש"היות והמפקח על הבנקי� יהיה אחראי לשיי� את הערכות סיכו� האשראי של 

הוא יידרש לשקול מגוו� של גורמי� ,  למשקלי סיכו� זמיני� בגישה הסטנדרטיתהכשיר)" ECAI(חיצונית 

גורמי� איכותיי� . איכותיי� וכמותיי� כדי להבדיל בי� דרגות הסיכו� היחסי המבוטאות על ידי כל הערכה

, וח הדירוגי� שקובע המוסדאת טו, את מאגר המנפיקי� שמכסה כל מוסד, בי� השאר , כאלו יכולי� לכלול

  .כשל של כל מוסדהואת הגדרת , את משמעותו של כל דירוג

פרמטרי� שניתני� לכימות עשויי� לסייע לקד� מיפוי עקבי יותר של הערכות הסיכו� למשקלי הסיכו� 

נספח זה מסכ� את ההצעות של הוועדה כדי לסייע למפקחי� בביצוע . הזמיני� לפי הגישה הסטנדרטית

ואי� כוונת� לקבוע דרישות כשירות , הפרמטרי� המוצגי� להל� נועדו כדי לתת הדרכה למפקחי�. יהמיפו

 ).ECAI(חדשות או משלימות על דרישות קיימות לגבי חברת דירוג אשראי חיצונית 

  שני מדדי� מוצעי�): CDRs(אמידת שיעורי הכשל המצטברי� 

חברות דירוג האשראי , ג מסוי� של סיכו� אשראיכדי לסייע להבטיח שמשקל סיכו� מסוי� מתאי� לדירו

) CDR - cumulative default rate(החיצוניות יציגו בפני הפיקוח על הבנקי� את שיעור הכשל המצטבר 

חברות דירוג האשראי החיצוניות יציגו בפני . הקשור לכל ההנפקות שהוקצה לה� אותו דירוג סיכו� אשראי

הקשורי� לכל דירוג הכלול ) CDRs(כשל מצטברי�  רדי� של שיעוריהפיקוח על הבנקי� שני מדדי� נפ

 שנמדד על פני תקופה של )CDR(שיעור הכשל המצטבר ובשני המקרי� יעשו שימוש ב, בגישה הסטנדרטית

 .שלוש שני�

על חברות דירוג , כדי להבטיח שלמפקח על הבנקי� תהיה תחושה של ניסיו� של כשל לאור� זמ� •

שיעור הכשל המצטבר להציג בפני הפיקוח על הבנקי� את הממוצע לעשר שני� של האשראי החיצוניות 

)CDR(או לאלה שאספו נתוני , למוסדות דירוג חדשי�. 231כאשר עומק נתוני� שכזה זמי�, שנתי�  התלת

שיעור עשויי המפקח על הבנקי� לשאול את חברות הדירוג מה יהיה לפי דעת� , כשל פחות מעשר שני�

ולהטיל עליה� את , שנתי הממוצע לעשר שני� לכל דירוג סיכו��  התלת)CDR (הכשל המצטבר

 .למטרת שקלול הסיכו� של החובות המדורגי� על יד�, האחריות להערכה זו

שיעור כשל המדד השני שעל חברות דירוג האשראי החיצוניות להציג בפני הפיקוח על הבנקי� הוא  •

רוג סיכו� אשראי של חברת דירוג אשראי חיצונית שנתי אחרו� הקשור לכל די�  תלת)CDR(מצטבר 

)ECAI.( 

                                                 
 דרגת דירוג לכל ששויכו למנפיקי� שנתי�התלת) CDR(  שיעור הכשל המצטבריחשב את הממוצע של מפקח, לדוגמה, 2002בשנת     231

  .1999� ל1990לכל שנה בעשר השני� שבי� ) "the cohort", קבוצת האוכלוסייה(
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 מצרפיי� של הערכת סיכו� אשראי אשר נאספו על ידי ועדת �שני המדדי� יושוו לשעורי כשל היסטוריי

   . ומוערכי� כמייצגי� רמת סיכו� אשראי מקבילהIIבאזל 

מיני� מחברת דירוג אשראי שנתי אמורי� להיות ז�  התלת)CDR(שיעור הכשל המצטבר היות שנתוני� על 

המפקח על הבנקי� ישווה את ניסיו� הכשל המשתק/ מהערכות של חברת דירוג אשראי , )ECAI(חיצונית 

בפרט מוסדות גדולי� המדרגי� , ספציפית לאלו שהתקבלו ממוסדות דירוג אחרי� )ECAI(חיצונית 

   .אוכלוסייה דומה

  )CDR(ור הכשל המצטבר שיעמיפוי דירוגי סיכו� למשקלי סיכו� באמצעות 

יש ) ECAI(כדי לקבוע משקל סיכו� מתאי� שאליו יש למפות דירוגי סיכו� של חברת דירוג אשראי חיצונית 

ולבסיס ) reference( שהוזכרו לעיל לער� התייחסות )CDR(שיעור הכשל המצטבר להשוות כל אחד ממדדי 

 : ר להל�כמתוא, )CDR(שיעור הכשל המצטבר של ) benchmark(השוואה 

 

שיעור הכשל תיער� השוואה בי� , )ECAI(לכל שלב בסול� הדירוג של חברת דירוג אשראי חיצונית  •

שנתי ארו� טווח � תלת)CDR(שיעור הכשל המצטבר שנתי ממוצע לעשר שני� ל�  תלת)CDR(המצטבר 

הערכות המייצג תמונה כללית של ניסיו� בינלאומי ארו� טווח של כשל ב" ער� ההתייחסות"המשמש כ

 .סיכו�

 

שני שיעורי הכשל , )ECAI(לכל שלב בסול� הדירוג של חברת דירוג אשראי חיצונית , באופ� דומה •

) CDRs(יושוו לשיעורי הכשל המצטברי� , שנתיי� האחרוני� הקיימי�� התלת) CDRs(המצטברי� 

יות ביותר השוואה זו נועדה לקבוע הא� הערכות סיכו� האשראי העדכנ". בסיסי השוואה"המשמשי� 

שיעור הכשל המצטבר נשארות בטווח של ,  )ECAI(שנרשמו על ידי חברת דירוג אשראי חיצונית 

)CDR(שבו משתמש הפיקוח כבסיס השוואה . 

 . מציגה את מסגרת העבודה הכללית להשוואות כאלו1טבלה 
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  1טבלה 

)CDR(שיעור הכשל המצטבר השוואות בי� מדדי 
232
   

ניסיו� נגזר מ(ניסיו� בינלאומי 

 )משות/ של מוסדות דירוג גדולי�

  מוסד חיצוני להערכת אשראי 

נקבע על ידי הוועדה לצור� הנחיה 

 כללית

מחושב על ידי המפקח בהתבסס על 

נתוני כשל של חברת דירוג אשראי 

  )ECAI(חיצונית 

 ארו� )CDR(שיעור הכשל המצטבר 

 "ער� ההתייחסות"טווח המשמש כ

שיעור הכשל צע לעשר שני� של ממו

  שנתי�  תלת)CDR(המצטבר 

 )CDRs(שיעורי הכשל המצטברי� 

 המשמשי� כבסיסי� להשוואה

  �מושווה ל

  

  

  

  

  

  

שיעורי הכשל המצטברי�  שני

)CDRs (שנתיי� אחרוני�� התלת 

שנתי ארו  הטווח של חברת דירוג אשראי חיצונית ! התלת)CDR(שיעור הכשל המצטבר השוואה בי� . 1

)ECAI ( יעור הכשל המצטבר שובי�)CDR(ער  ההתייחסות" ארו  טווח המשמש כ"  

שיעור הכשל המצטבר , עבור כל קטגוריה של סיכו� אשראי המשמשת בגישה הסטנדרטית במסגרת זו

)CDR(ת ארו� הטווח המתאי� המשמש להתייחסות יספק למפקח על הבנקי� מידע על כ� שהיסטוריי 

מוצע לעשר שני� המשתק/ מהערכותיו של מוסד ספציפי יהיה אי� לצפות שהמ. הכשל הינה בינלאומית

שיעורי הכשל .  ארו� הטווח המשמש להתייחסות)CDR(שיעור הכשל המצטבר תוא� במדויק ל

שנתיי� לטווח ארו� המשמשי� כער� ההתייחסות המומלצי� לכל אחת � התלת) CDRs(המצטברי� 

מבוססי� על תצפיות שתועדו על ידי הוועדה על  ,  להל�2מקטגוריות הסיכו� של הוועדה מוצגי� בטבלה 

 .כפי שדווח על ידי מוסדות לדירוג סיכוני אשראי בעול�,  הכשליתהיסטורי

  2טבלה 

  טווח המוצעי" כערכי התייחסות!שנתיי" ארוכי!  תלת)CDR (י" הכשל המצטברישיעור

  S&Pהערכת 

)Moody's(  

AAA-AA 

)Aaa-Aa( 

A  

)A(  

BBB  

)Baa(  

BB  

)Ba(  

B  

)B(  

 )CDR(שיעור כשל מצטבר 

שנתי ממוצע על פני � תלת

  שנה20

0.10% 0.25%  1.00% 7.50% 20.00% 

  

                                                 
שבמסגרת� תיער� השוואה בי� ניסיונו הפרטני לניסיו� , יש לציי� שכל אחד ממוסדות הדירוג הגדולי� יהיה כפו! ג� הוא להשוואות אלה    232

  .הבינלאומי המצרפי
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שנתי האחרו� של חברת דירוג אשראי חיצונית ! התלת)CDR(שיעור הכשל המצטבר השוואת   .2

)ECAI( י" הכשל המצטברישיעורל) CDR(בסיס השוואה" המשמשי" כ"  

אינ� אמורי� להתאי� ) ECAI(רת דירוג אשראי חיצונית  של חב)CDR(שיעור הכשל המצטבר היות ש

 המשמשי� כער� ההתייחסות חשוב לספק תמונה ברורה יותר )CDR(שיעור הכשל המצטבר במדויק ל

לכל , ומכא�,  המתקבלי� לכל דירוג בסול�)CDR(שיעור הכשל המצטבר באשר לגבולות העליוני� של ה

  .משקל סיכו� הנכלל בגישה הסטנדרטית

 לא תחייב את המפקח להגדיל את משקל הסיכו� )CDR(שיעור הכשל המצטבר ה מ� הגבול העליו� של חריג

 )CDR(שיעור הכשל המצטבר ובלבד שהמפקח השתכנע ש, המתקשר לדירוג סיכו� מסוי� בכל המקרי�

  . הגבוה נובע מסיבה זמנית כלשהי ולא מיישו� תקני� נמוכי� יותר להערכת סיכוני�

 מסוי� מתאי� לטווח המקובל בדירוג סיכו� )CDR(שיעור כשל מצטבר  יוכל לקבוע א� על מנת שהמפקח

יש לקבוע שני בסיסי השוואה לכל דירוג , על מנת שאותו דירוג יהיה כשיר למשקל סיכו� מסוי�, מסוי�

   ")."trigger" (ס/ לפעולה"ובסיס השוואה ברמת " ניטור"בסיס השוואה לרמת : בסול�

 monitoring" level benchmark"" ניטור"ה לרמת בסיס השווא  )א(

משמעה כי , "ניטור" המשמשת בסיס השוואה ברמת )CDR(שיעור הכשל המצטבר חריגה מרמת 

 הכשל של חברת הדירוג החיצונית בדירוג סיכו� מסוי� משק/ רמה גבוהה של כשל יחסית יתהיסטורי

דיי� תיחשבנה הולמות למשקלי הסיכו� א/ שהערכות המוסד לאותו דירוג ע. לניסיו� הבינלאומי

קרוב לוודאי שהמפקח יפנה למוסד הרלוונטי על מנת להבי� מדוע ניסיונו של אותו מוסד ע� , המקבילי�

א� קבע המפקח שהניסיו� הגרוע מיוחס לתקני� . מקרי כשל נראה גרוע משמעותית מ� הניסיו� הבינלאומי

י יקצה קטגוריית סיכו� גבוהה יותר לדירוג הסיכו� של יש לצפות כ, מוחלשי� בהערכת סיכוני האשראי

   .)ECAI(חברת דירוג אשראי חיצונית  אותו

  "trigger" "ס" לפעולה"רמת   ) ב( 

 הכשל של מוסד הדירוג גבוה באופ� יתמעידה כי היסטורי" ס/ לפעולה" חריגה מבסיס ההשוואה ברמת 

המסקנה תהיה שהתקני� המשמשי� את אותו , יכ�לפ. ניכר מהניסיו� ההיסטורי של אותו דירוג ספציפי

השנתי �  התלת)CDR(שיעור הכשל המצטבר א� . מוסד בערכותיו חלשי� מדי או שאינ� מיושמי� כראוי

יש לצפות כי המפקח יעביר את , שהתקבל באותו מוסד גבוה מרמת הס/ לפעולה במש� שנתיי� רצופות

שיעור הכשל א� קבע המפקח כי אי� לייחס את , ול�וא. הערכת הסיכו� לקטגוריית סיכו� נמוכה יותר
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יוכל על פי שיקול דעתו להשאיר את משקל הסיכו� המקורי ,  הגבוה לתקני הערכה חלשי�)CDR(המצטבר 

  . 233על כנו

 2יוכל להסתמ� על נדב� , בכל המקרי� שבה� יחליט המפקח להשאיר את קטגוריית הסיכו� ללא שינוי

גידי� הבנקאיי� להחזיק כמות הו� מוגדלת באופ� זמני או לקבוע רזרבות למסגרת זו ולעודד את התא

  . גבוהות יותר

תינת� למוסד , במקרי� שבה� יבחר המפקח על הבנקי� להעלות את קטגוריית הסיכו� של דירוג מסוי�

שיעור הכשל א� יוכל להוכיח ש, ההערכה ההזדמנות למפות את אותו הדירוג לקטגוריית הסיכו� המקורית

  .שנתי שלו ירד ורמתו נמוכה מרמת הניטור במש� שנתיי� רצופות�  התלת)CDR(המצטבר 

  המשמשי� בסיסי השוואה) CDRs(כיול שיעורי הכשל המצטברי�   )ג(

הוחלט להשתמש בהדמיות מונטה קרלו לכיול רמת , לאחר שהוועדה עמדה על טיב� של מגוו� מתודולוגיות

רמות הניטור המוצעות , ובפרט. מקטגוריות הערכת סיכו� האשראיהניטור ורמת הס/ לפעולה של כל אחת 

ההדמיות . 99.9%בר סמ� של �ובסיסי השוואת רמת הס/ לפעולה מרווח, 99%סמ� של �נגזרו מרווח בר

הרמות . התבססו על נתוני כשל הזמיני� לציבור ממוסדות בינלאומיי� גדולי� להערכת סיכוני אשראי

מעוגלות לספרה הראשונה אחרי הנקודה ,  להל�3 הסיכו� מוצגות בטבלה שחושבו לכל אחת מקטגוריות

  :העשרונית

  3טבלה 

  שנתיי" המוצעי" כבסיסי השוואה !התלת) CDRs(שיעורי הכשל המצטברי" 

 S&Pהערכת 

)Moody's(  

AAA-AA 

)Aaa-Aa(  

A  

)A(  

BBB  

)Baa(  

BB  

)Ba(  

B  

)B(  

 28.6% 11.0% 2.4% 1.0% 0.8% רמת ניטור

  35.0%  12.4%  3.0%  1.3% 1.2%  פעולהרמת ס/ ל

  

  

                                                 
כי אז , כמו אסו� טבע, � שהוא משק! זעזוע זמני או חיצונימכיוו,  יותר הוא תופעה זמניתגבוהא� קבע המפקח שניסיו� הכשל ה, לדוגמה    233

� של כמה מוסדות דירוג בוהס! לפעולהג� חריגה מרמת , בדומה. חיל את משקלי הסיכו� המוצעי� בגישה הסטנדרטיתי ו המפקחמשי�י

 כייש לצפות , כל אחד מתרחישי� אלהב. ולא על התרופפות תקני ההערכה, זמנית עשויה להצביע על שינוי זמני בשוק או על זעזוע חיצוני

, המשק! רמות גבוהות יחסית של כשל, עקוב אחר ההערכות המונפקות על ידי מוסדות הדירוג על מנת לוודא שניסיונ�ימשי� ויהמפקח 

  .איננו תוצאה של התרופפות התקני� בהערכת סיכוני אשראי
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  3נספח 

 )מסירה כנגד תשלו� (DvPטיפול בדרישות הו� לעסקאות שכשלו ועסקאות שאינ� 

I.  עקרונות כלליי�  

לייש� ולשפר מערכות למעקב ולניטור חשיפות לסיכו� ,  להמשי� ולפתח הבנקאיי�התאגידי�על  .1

ניהולי שיאפשר נקיטת פעולה י� ליצירת בסיס מידע הדרוש, כשלוסולקו ואשראי שמקור� בעסקאות שלא 

 .זועבודה  למסגרת �89 ו88בהתא� לאמור בסעיפי� , במועד

 ,DvP - Delivery-versus-Payment)(234 –תשלו� �כנגד�עסקאות שסולקו באמצעות מערכת מסירה .2

 לסיכו� של נקאיי� תאגידי� בחושפות , זמניי� של ניירות ער� תמורת מזומני��שבה מתקיימי� חליפי� בו

 המוסכ� לבי� ער� העסקה לפי מחיר שוק נוכחי הסילוקהפסד על ההפרש בי� ער� העסקה לפי מחיר 

, ניירות ער� (מתאי�מוצר מבלי שנתקבל עסקאות שבה� שול� מזומ� ). חשיפה חיובית נוכחית, דהיינו(

 שנתקבל תמורת� תשלו� מבליעסקאות שבה� נמסרו מוצרי� , לחילופי�, או) זהב או סחורות, מטבע זר

לסיכו� של תאגידי� בנקאיי� חושפות )) free-delivery (חופשית סירהאו מ, DvP שאינ�(  מתאי�מזומ�

הכללי� הנוכחיי� קובעי� דרישות הו� . הפסד מלוא סכו� המזומ� ששול� או מלוא המוצרי� שסופקו

 .ספציפיות המטפלות בשני סוגי חשיפות אלה

שגלו� בה� , ח וסחורות"מכשירי מט, אר להל� ישי� לכל עסקאות ניירות ער�הו� המתובהטיפול  .3

בכ� נכללות עסקאות המתבצעות באמצעות מסלקות מוכרות  .  או עיכוב מסירהסילוקסיכו� של עיכוב 

 and)  ולהתאמת מרווח יומית ואשר במסחר בה� יש חוסר התאמה שערו� יומי למחירי השוקוהנתונות ל

that involve a mismatched trade).כמו ג� השאלה ושאילה של ,  הסכמי רכש חוזר ורכש חוזר הפו�

 235.זה בהו� נכללי� בטיפול הלא,  כשלשסילוק�ניירות ער� 

רשאי , )clearing(או סליקה  )settlement(כשלו� מערכתי רחב של מערכת סילוק במקרי� של  .4

 .ההו� עד להחזרת המצב לקדמותולהפעיל שיקול דעת ולוותר על דרישות במדינה המפקח 

  למטרות סיכו� אשראי על פי מסגרתכשל לא ייחשב כשלעצמו של צד נגדי לסלק עסקהכשל  .5

  . זועבודה 

תאגידי� בנקאיי� העושי� שימוש , שכשלובהחלת משקל סיכו� לחשיפות במסירה חופשית  .6

 חשיפה תאגיד בנקאי לה� אי� לצדדי� נגדיי� שכלפיPDs לסיכו� אשראי רשאי� לשיי� ערכי IRBבגישת 

 IRBת  המיישמי� גישתאגידי� בנקאיי�. י על בסיס הדירוג החיצוני של אותו צד נגדאיאחרת בתיק הבנק

                                                 
  .PvP – תשלו��נגדכ�שלו� כוללות עסקאות תDvP עסקאות,  זו עבודהלמטרות מסגרת    234

מטופלי� בהתא� לאמור ,  כשלסילוק�כולל אלו ש, כמו ג� השאלה ושאילה של ניירות ער�, כל הסכמי רכש חוזר ורכש חוזר הפו�  235

  . זו עבודהמסגרתשל  או בפרק על הפחתת סיכו� אשראי 4בנספח 
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כל עוד ה� מחילי� , LGD במקו� לאמוד ערכי 45%בשיעור של  LGD מתקדמת רשאי� להשתמש ב

העושי� שימוש בגישת   בנקאיי�תאגידי�, לחילופי�. שכשלושיעור אחיד זה על כל החשיפות לעסקאות 

IRB100% סיכו� של   יכולי� לבחור להחיל את משקלות הסיכו� הקבועי� בגישה הסטנדרטית או משקל. 

II.  דרישות ההו�  

, תארי� הסילוק  לאחרא� התשלומי� לא התבצעו חמישה ימי עסקי�, DvP בעסקאות .7

החשיפה החיובית הנוכחית של העסקה ידי הכפלת התאגידי� הבנקאיי� נדרשי�  לחשב דרישת הו� על 

 . להל�1על פי טבלה , במקד� המתאי�

  1טבלה 

מספר ימי עבודה לאחר תארי  

  המוסכ"הסילוק

 מתאי"מכפיל סיכו� 

 8% 15 עד �5 מ

 50% 30 עד �16 מ

 75% 45 עד �31 מ

 100%  ומעלה46

  

המידע שלה� על מנת שתוכלנה מערכות את לשדרג כדי  תקופת מעבר סבירה לתאגידי� בנקאיי� להתירש י

  .המתאימהולחשב את דרישת ההו� המוסכ�  הסילוקלעקוב אחר מספר הימי� שחלפו מתארי� 

הרגל החוזית הראשונה של שבוצעה לאחר , )מסירה חופשית, דהיינו (DvPבעסקאות שאינ�  .8

לא נייה  שביצע את התשלו� יטפל בחשיפתו כהלוואה א� הרגל השהתאגיד הבנקאי, מסירהה/התשלו�

  יחיל את נוסחתIRBת  המייש� את גישתאגיד בנקאי המשמעות היא ש.236תקבלה עד סו/ יו� העסקי�ה

IRBבאותו האופ� שהוא עושה זאת לכל , הנגדי זו לחשיפתו כלפי הצד  עבודה המתאימה הקבועה במסגרת

שה הסטנדרטית  המיישמי� את הגיתאגידי� בנקאיי�ג� , באופ� דומה. אייתר חשיפותיו בתיק הבנק

כאשר החשיפות אינ� , אול�. זועבודה  במסגרת ות הקבועיותישתמשו במשקלות הסיכו� הסטנדרט

על , חשיפות אלול 100% לבחור להחיל משקל סיכו� אחיד של � רשאיהתאגידי� הבנקאיי� ויהי, מהותיות

 מסירה/התשלו�א� כעבור חמישה ימי עסקי� מתארי� . מנת למנוע את הנטל של הערכת אשראי מלאה

של הרגל  שביצע את התשלו� התאגיד הבנקאי, הרגל השנייה עדיי� לא התבצעה בפועל, של הרגל השניה

טיפול זה . א� קיימת, עלות שחלו/בתוספת , הער� שהועברשל סכו� ה את מלוא ההו� ינכה מהראשונה

  .מסירה תתבצע בפועל/הרגל השנייה של התשלו�אשר ימשי� עד 

  

                                                 
. ייחשבו התשלומי� כאילו התבצעו באותו היו�, כל תשלו�א� תאריכי שתי רגלי התשלו� זהי� לפי אזורי הזמ� שבו מתבצע     236

לפי שעו�  (X ביו� CHIPSב דר� "ומקבל דולרי� של ארה) לפי שעו� טוקיו (Xא� בנק בטוקיו מעביר תשלו� במטבע י� ביו� , לדוגמה

  .ייחשב הדבר כאילו התבצע פירעו� העסקה באותו יו� ער�, )יורק�ניו
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  4נספח  

   בסיכו� אשראי של צד נגדי ובקיזוז בי� מוצרי� שוני�טיפול

 EAD-Exposure of(אה זו מפרטת את השיטות המותרות לאמידת החשיפה בעת כשל הור .1

Default ( או לאמידת סכו� החשיפה במכשירי� שגלו� בה� סיכו� אשראי של צד נגדיCCR - 

counterparty credit risk) (נקאי רשאי לעשות שימוש בשיטה סטנדרטית תאגיד ב. 237לפי מסגרת עבודה זו

 . או בשיטת החשיפה הנוכחית

I.  הגדרות ומינוח כללי 

 . מונחי� שישמשו לאור� הנספחמגדירפרק זה  .2

 מונחי" כלליי"  .א

 הוא סיכו� שהצד הנגדי לעסקה ייכנס לכשל לפני הסילוק )CCR(סיכו� אשראי של צד נגדי  •

כלכלי ייגר� א� בעת כניסתו של הצד הנגדי למצב של הפסד . הסופי של זרמי המזומני� בעסקה

בניגוד לחשיפה של פירמה .  בעלי ער� כלכלי חיובי,עסקאות או תיק עסקאותעמו יהיו , כשל

צדדית והתאגיד הבנקאי � שבה החשיפה לסיכו� אשראי היא חד, לסיכו� אשראי באמצעות הלוואה

: צדדי להפסד� יוצר סיכו� דו(CCR)ד נגדי סיכו� אשראי של צ, המלווה נושא לבדו בסיכו� להפסד

ער� השוק אינו . ער� השוק של העסקה יכול להיות חיובי או שלילי לכל אחד מהצדדי� לעסקה

 .ודאי ועשוי להשתנות לאור� זמ� בהתא� לתנועות בגורמי השוק העומדי� בבסיסו

  סוגי עסקאות  .ב

� עסקאות שבה� צד נגדי מתחייב ה) Long Settlement Transactions (עסקאות סילוק ארו  •

מכשירי� פיננסיי� אחרי� או , סחורה או סכו� במטבע זר כנגד מזומני�, למסור נייר ער�

מסירה אשר לפי החוזה חל במועד רחוק הבמועד הסילוק או במועד , או בכיוו� ההפו�, סחורות

חמישה או , ר זהמכשיסילוק התקופה המקובלת בשוק ל: יותר מהקצר מבי� שני המועדי� הבאי�

 .ימי עסקי� לאחר מועד הכניסה של התאגיד הבנקאי לעסקה

                                                 
 בגישהג� ו IRB חשיפה בגישת מדדיי� יחדיו כדי לזהות שמשמ" סכו� החשיפה"ו" כשל בעת חשיפה"המונחי� , במסמ� זה   237

  . אשראיניהסטנדרטית לסיכו

  

  



  )12/08]  (1[  הוראת שעה :הפיקוח על הבנקי�

  מסגרת עבודה למדידה והלימות הו�

 

 

255'עמ

ה� עסקאות כדוגמת ) SFTs- Securities Financing Transactions(עסקאות מימו� ניירות ער   •

 ועסקאות הלוואת מרווח , ירות ער�השאלה ושאילה של ני, מכר חוזר הסכמי , הסכמי רכש חוזר

)margin lending( ,כפופה פעמי� רבות  ה והעסק,ר� העסקה תלוי בהערכות השוקשבה� ע

 ).margin agreements (להסכמי מרווח

 ה� עסקאות שבה� תאגיד בנקאי )Margin Lending Transactions(עסקאות הלוואת מרווח  •

עסקאות הלוואת מרווח . חזקה או מסחר בניירות ער�ה, מכירה, מעמיד אשראי בקשר לרכישה

סכו� , בעסקאות הלוואת מרווח, ככלל.  ער�וואות אחרות  בביטחו� ניירותאינ� כוללות הל

 .ההלוואה מובטח על ידי ניירות ער� שערכ� גבוה מסכו� ההלוואה

עסקאות החל/ ריבית ,  עסקאות החל/ בי� מטבעות� ח "חוזי מט : (OTC)נגזרי" מעבר לדלפק  •

 forward foreign(ח "ות אקדמה במטעסקא, )cross currency interest rate swap(בי� מטבעות 

exchange ( ,עסקת החל/ � חוזי ריבית; חוזי� על זהב, ח"אופציות במט, ח"חוזי� עתידיי� במט 

, חוזי ריבית עתידיי�, עסקת אקדמה על ריבית, )basis swap(עסקת החל/ בסיסי ריבית , ריבית

; אופציות, עסקאות החל/, קדמהעסקאות א,  חוזי� עתידיי��חוזי� על מניות; אופציה על ריבית

חוזי� על ; אופציות, עסקאות החל/, עסקאות אקדמה,  חוזי� עתידיי��חוזי� על מתכות יקרות

; נגזרי אשראי; אופציות, עסקאות החל/, עסקאות אקדמה,  חוזי� עתידיי�� סחורות אחרות 

 .חוזי� אחרי� ע� מאפייני� דומי�

 קשורי"מערכי גידור ומונחי" , מערכי קיזוז  .ג

צדדי � הוא קבוצת עסקאות ע� צד נגדי יחיד הכפופות להסכ� קיזוז דו(Netting Set)מער  קיזוז  •

 (v)96 עד (i)96כאשר הקיזוז מוכר למטרות הו� פיקוחי לפי הוראות סעיפי� , בר אכיפה משפטית

ה  כל עסקה שאינה כפופ על פי מסגרת עבודה זוטכניקות להפחתת סיכו� אשראיושל נספח זה 

צדדי בר אכיפה משפטית המוכר למטרות הו� פיקוחי תפורש כמער� קיזוז �להסכ� קיזוז דו

 .למטרת כללי� אלה

היא ער� סיכו� מספרי המשוי� לעסקה תו� שימוש באלגורית� ) Risk Position(פוזיציית סיכו�  •

 ).כמפורט בנספח זה ((CCR) פיקוחי לפי שיטה סטנדרטית של סיכו� אשראי של צד נגדי

שרק ,  הוא קבוצה של פוזיציות סיכו� מהעסקאות במער� קיזוז יחיד)Hedging Set( מער  גידור •

 לפי שיטה סטנדרטית של סיכו� EAD � ההפרש ביניה� רלוונטי לקביעת סכו� החשיפה או ה

 .(CCR) אשראי של צד נגדי 

ק העסקאות  מתייחס לער� השוק נטו של תי)CMV- Current Market Value (– שוט�ער  שוק  •

 משתמשי� בערכי שוק חיוביי� ושליליי� ג� שוט/בחישוב ער� שוק . במער� הקיזוז ע� הצד נגדי

 .יחד

 .בטל  .ד
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 דידת חשיפות והתאמותמ  .ה

 או ער� השוק של עסקה או תיק עסקאות במער� ,אפס: בי�היא הער� הגדול מחשיפה נוכחית  •

בהנחה שלא תהיה גבייה , ד נגדי ייכנס לכשלאשר יהפו� להפסד כאשר אותו צ, קיזוז ע� צד נגדי

חשיפה נוכחית נקראת לעתי� ג� עלות שחלו/ . בשל ערכ� של עסקאות אלה בעת פשיטת רגל

)Replacement Cost.( 

II.  תחולת היישו� 

 לפי EADהשיטות לחישוב סכו� החשיפה לפי הגישה הסטנדרטית לסיכו� אשראי או לחישוב  .3

נגזרי� הנסחרי� , OTCנגזרי  (נגזרי�ועל  )SFTS(וארות בנספח זה חלות על  לסיכו� אשראי המתIRBגישת 

ונגזרי� משובצי� שהופרדו מהחוזה המארח בהתא� לכללי החשבונאות המפורטי� בהוראות , בבורסות

  ") מכשירי� נגזרי� ופעילויות גידור"הדיווח לציבור 

 :י�מכשירי� אלה מציגי� בדר� כלל את המאפייני� המופשטי� הבא .4

 .העסקאות יוצרות חשיפה נוכחית או ער� שוק •

 .העסקאות מתקשרות לער� שוק אקראי עתידי המבוסס על משתני שוק •

 .כנגד תשלו�) לרבות סחורות(העסקאות יוצרות חילופי תשלומי� או חילופי מכשירי� פיננסיי�  •

 .238,העסקאות מתבצעות ע� צד נגדי מזוהה •

 :הנכללות בטיפול נספח זה ה�מאפייני� שכיחי� נוספי� של העסקאות  .5

 .והיא טבועה במאפייני עסקאות מסוימות, ביטחונות עשויי� לשמש להפחתת חשיפה לסיכו� •

במוב� זה שרוב העסקאות כוללות החלפת נכס אחד , מימו� קצר טווח עשוי להיות היעד המרכזי •

שני צדדי . � מימו� עסקיעל פי רוב לצור, למש� פרק זמ� קצר יחסית) מזומני� או ניירות ער�(במשנהו 

העסקה אינ� תוצאה של החלטות נפרדות אלא יוצרי� מכלול בלתי נית� להפרדה לש� השגת מטרה 

 .מוגדרת

 .קיזוז עשוי לשמש להפחתת הסיכו� •

 .בהתא� למשתני השוק, )בדר� כלל על בסיס יומי(אמידת שווי הפוזיציות מתבצעת בתדירות גבוהה  •

 ).remargining(רווח ייתכ� שנעשה שימוש בהתאמת מ •

 ער�נית� להקצות ער� חשיפה אפס לסיכו� אשראי בחוזי נגזרי� או עסקאות מימו� ניירות  .6

)(SFTsצד נגדי מרכזי  שטר� נפרעו ע� )טיפול זה אינו חל על חשיפות לסיכו� אשראי של צד ). כגו� מסלקה

, בנוס/. נדחו על ידי צד נגדי מרכזי שSFTs)( עסקאות מימו� ניירות ער�נגדי הנובעות מעסקאות בנגזרי� ו

                                                 
  . בטל   238
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נית� להקצות ער� חשיפה אפס לחשיפות סיכו� אשראי של תאגידי� בנקאיי� לצדדי� נגדיי� מרכזיי� 

של התאגיד הבנקאי " ספוט" או עסקאות SFTs)( עסקאות מימו� ניירות ער�, הנובעות מעסקאות בנגזרי�

יחס במיוחד לחשיפות אשראי הנובעות מפיקדונות טיפול זה מתי. שטר� נפרעו, מול הצד נגדי המרכזי

אול� אינו מתייחס לחשיפות הנובעות מבטחונות ,  מרכזיבמסלקות ומביטחונות שהופקדו אצל צד נגדי 

צד נגדי ).  /"כמו קר� הסיכוני� של מעו(המוחזקי� להפחתת סיכו� כשל של משתתפי� אחרי� בהסדר 

והופכת לצד הנגדי ,  הנסחרי� בשוק פיננסי אחד או יותרי�מרכזי הוא ישות הניצבת בי� הצדדי� לחוז

לפטורי� עמוד בכשירות על מנת ל. המשפטי בכ� שהיא הקונה כלפי כל מוכר והמוכרת כלפי כל קונה

 כל המשתתפי� בהסדר חייבות להיות ע�  מרכזיחשיפות סיכו� אשראי של צד נגדי, המתוארי� לעיל

ולספק באופ� זה הגנה לצד הנגדי המרכזי מפני חשיפות סיכו� אשראי  יומיומי על בסיס מובטחות במלוא� 

 מטע� התאגיד הבנקאי לא יהיו במשמורת נכסי� המוחזקי� על ידי צד נגדי מרכזי . (CCR)של צד נגדי 

 .כפופי� לדרישת ההו� החלה על חשיפה לסיכו� אשראי של צד נגדי

בורסות / מסלקת הבורסה בתל אביב ומסלקות , /"צד נגדי מרכזי  הוא מסלקת מעו, לעניי� זה. א6

  .א למסגרת עבודה זו146המנויות בסעי/ 

. חשיפה הנובעת מסיכו� אשראי צד נגדי בגי� פעילות לקוח בבורסה תחושב על פי כללי הבורסה. ב6

ד .IIפרק , 2חלק ביטחונות שהעמיד הלקוח כנגד הפעילות בבורסה יופחתו מהחשיפה על פי האמור ב

  ). הפחתת סיכו� אשראי (זובודה עלמסגרת 

  מול הבורסה ומול לקוחות הפעילי� בבורסה במסגרת הסכמיופעילותלקיי� התאגיד הבנקאי על . ג6

  . קיזוז

כאשר תאגיד בנקאי רוכש הגנת נגזרי אשראי כנגד ,  המתוארות בנספח זהשתי השיטותעל פי  .7

עליו לקבוע את דרישת ההו� בגי� החשיפה , יחשיפה בתיק הבנק או כנגד חשיפה לסיכו� אשראי של צד נגד

או כשל ) substitution(דהיינו כללי החלפה , המגודרת בכפו/ לקריטריוני� ולכללי� להכרה בנגזרי אשראי

 עבור סיכו� �EADסכו� החשיפה או ה, כאשר כללי� אלה חלי�. בהתא� למקרה, )double default(כפול 

 .לה שווה לאפס ממכשירי� א(CCR)אשראי של צד נגדי 

  לסיכו� אשראי של צד נגדי שווה לאפס עבור עסקאות החל/ כשל�EADסכו� החשיפה או ה .8

שנמכרו ונרשמו בתיק הבנקאי כאשר ה� מטופלות במסגרת עבודה זו ) CDS) credit default swapsאשראי 

 .כערבות שנת� התאגיד הבנקאי ותחול עליה� דרישת הו� בגי� הסכו� הרעיוני כולו

 עבור צד נגדי נתו� שווה �EADסכו� החשיפה או ה,  המתוארות בנספח זהשתי השיטות פי על .9

 שחושבו לכל אחד ממערכי הקיזוז ע� אותו צד �EADלסכו� האריתמטי של סכומי החשיפה או ערכי ה

 .נגדי
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  244  243  242  241  240  239 בטל 67 � 10

 שלו כלפי צד נגדי חייב  בביטחונות כדי להפחית את סיכו� האשראיהמשתמשתאגיד בנקאי  .68

יעמדו הביטחונות , לקיי� נהלי� פנימיי� על מנת לוודא כי בטר� תוכר השפעת הביטחונות בחישוביו

הפחתת סיכו�  (ד למסגרת עבודה זו.II פרק, 2בתקני� המתאימי� לוודאות משפטית כפי שפורטו בחלק 

  .  )אשראי

VI.  השיטה הסטנדרטית  

עסקאות מימו� חוזי ; (OTC) � מעבר לדלפקית א� ורק לנגזרינית� לייש� את השיטה הסטנדרט .69

לפי (סכו� החשיפה . זועבודה  למסגרת ד.IIפרק , 2חלק ב יהיו כפופי� לטיפול המפורט  SFTs) (ניירות ער�

 סכו� זה נקבע .  יחושבו בנפרד לכל מער� קיזוז�EAD או סכו� ה) הגישה הסטנדרטית לסיכו� אשראי

 :באופ� הבא

  











×−−⋅= ∑ ∑ ∑

j i l
jljij CCFRPCRPTCMCCMV ||;maxβexposure amount or EAD  

  :כאשר

CMV   = דהיינו,  ביטחונותלפני ניכוי ,  צד נגדיע� של תיק העסקאות בתו� מער� קיזוז השוט/ער� השוק:  

 ∑=
i

iCMVCMV ,  כאשרCMVi 

  .i של עסקה השוט/הוא ער� השוק 

CMC   = דהיינו , ז של הביטחו� שהוקצה למער� קיזוהשוט/ער� השוק∑=
l

lCMCCMC , כאשרCMCl
 

  .l של הביטחו� השוט/הוא ער� השוק 

  

i    = עסקההמציי� אינדקס .  

  

I   = ביטחו�המציי� אינדקס .  
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j   = נית� בה� מערכי גידור אלו תואמי� לגורמי סיכו� ש. מערכי גידור פיקוחיי�המציי� אינדקס

 מבוססת  מדידתשעליה , כדי לקבל פוזיציית סיכו� נטו בסימני� מנוגדי�לקזז פוזיציות סיכו� 

  .החשיפה

  

 RPTij =עסקה  פוזיציית סיכו� מi ביחס למער� גידור j.245  

  

RPCij
 

  .j ביחס למער� גידור l  פוזיציית סיכו� מביטחו�= 

  

CCFj = מקד� פיקוחי להמרה לאשראי ביחס למער� גידור j.246    

  

ß  = פיקוחי תקנו�  פרמטר)scaling.(  

  

  .ביטחו� שנמסר לצד נגדי סימ� שליליל; ביטחו� שנתקבל מצד נגדי סימ� חיוביל

  

 במסגרת �703 ו146ביטחו� שעומד בתנאי הכשירות לפי סעיפי� ל מוגבל הסטנדרטית בגישהביטחו� המוכר 

  .הפחתת סיכו� אשראיעניי� זו לעבודה 

, )forward(כגו� חוזה אקדמה ( בעל פרופיל סיכו� ליניארי ,OTCכאשר עסקה בנגזר מעבר לדלפק  .70

כנגד ) מניה או סחורה, ח"כגו� אג(מכשיר פיננסי מבטיחה את ההחלפה של ) חוזה עתידי או חוזה החל/

 החלפה של תשלו� המבטיחותעסקאות ). payment leg(החלק של התשלו� נקרא רגל התשלו� , תשלו�

מורכבות משתי רגלי ) על שערי חליפי�) forward(כגו� עסקת החל/ ריבית או חוזה אקדמה (תשלו� כנגד 

לרבות הסכו� הרעיוני של , רגלי התשלו� מורכבות מ� התשלומי� ברוטו המוסכמי� בחוזה. תשלו�

 להתעל� מסיכו� שיעור הריבית הגלו� ברגלי רשאיתאגיד בנקאי , בחישובי� המפורטי� בהמש�. העסקה

 רגלי תשלו� משתישאי לטפל בעסקאות המורכבות תאגיד בנקאי ר. תשלו� בעלי יתרת פירעו� קצרה משנה

הטיפול ברגלי התשלו� יחול . מצורפתכעסקה אחת ) כגו� עסקאות החל/ ריבית( באותו המטבע הנקובות

 .המצורפתעל העסקה 

עסקאות בעלות פרופיל סיכו� ליניארי שבה� המכשירי� הפיננסיי� המשמשי� כבסיס ה� מניות  .71

ימופו לפוזיציית סיכו� במער� הגידור , כות יקרות או סחורות אחרותמת, זהב, ) מדדי מניותלרבות(

רגל התשלו� ).  זהב ומתכות יקרות אחרותלרבות(או של הסחורה ) או מדד המניות(המתאי� של המניה 

א� רגל התשלו� . ריביתהשיעור לפוזיציית סיכו� ריבית במער� גידור המתאי� ל תמופה אלובעסקאות 

 .עסקה תמופה ג� לפוזיציית סיכו� שער חליפי� במטבע הרלוונטיה, חו-נקובה במטבע 

                                                 
פוזיציית . 1: ש פוזיציות סיכו�ח ע� רגל אחת הנקובה במטבע המקומי של הפירמה ימופה לשלו" במט)forward(אקדמה חוזה , לדוגמה    245

  .במטבע המקומיריבית פוזיציית סיכו� . 3, ח"מטבפוזיציית סיכו� ריבית . 2, ח"סיכו� במט

  . ובהינת� אופק חיזוי של שנה אחתשה� בכס#  או עסקאות החל# )forward(אקדמה הכיול מתבצע בהנחה שמדובר בחוזי     246
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מכשיר חוב המכשיר המשמש כבסיס  לעסקה הוא עסקאות בעלות פרופיל סיכו� ליניארי שבה�  .72

מכשיר החוב היא בגי� מופו לפוזיציות סיכו� ריבית כאשר פוזיציית סיכו� אחת י) ח או הלוואה"כגו� אג(

 תשלו� כנגד המבטיחותעסקאות בעלות פרופיל סיכו� ליניארי . רגל התשלו� עבורופוזיציית סיכו� נוספת 

מופו לפוזיציית סיכו� ריבית לכל אחת מרגלי י) על שערי חליפי�) forward(לרבות חוזה אקדמה (תשלו� 

מכשיר החוב ימופה לפוזיציית סיכו� , עסקה נקוב במטבע זרלבסיס כ המשמשא� מכשיר החוב . התשלו�

רגל התשלו� תמופה ג� היא לפוזיציית , א� רגל התשלו� נקובה במטבע זר. � במטבע הרלוונטישער חליפי

 basis(חוזה החלפה בי� בסיסי ריבית  המוקצה ל�EAD סכו� החשיפה או ה.247סיכו� שער חליפי� במטבע זה

swap (הוא אפס.  

 סיכו� ליניארי גודל פוזיציית הסיכו� מעסקה בעלת פרופיל, לכל המכשירי� מלבד מכשירי חוב .73

בסיס כ המשמשי�של המכשירי� הפיננסיי� ) מחיר השוק כפול הכמות(הוא הער� הרעיוני האפקטיבי 

 .לאחר שהומרו למטבע המקומי של הפירמה) לרבות סחורות(עסקה ל

גודל פוזיציית הסיכו� הוא הער� הרעיוני , באשר למכשירי חוב ורגלי תשלו� בכל העסקאות .74

לאחר שהומרו למטבע המקומי של , )לרבות הסכו� הרעיוני(הברוטו שטר� נפרעו האפקטיבי של תשלומי 

 .בהתאמה,  המותא� של מכשיר החוב או רגל התשלו�מ"במח מוכפל, הפירמה

הוא הער� הרעיוני של מכשיר החוב ) CDS( אשראי כשלגודל פוזיציית הסיכו� מעסקת החל/  .75

 .�CDS של עסקת המוכפל ביתרת התקופה לפירעו�לעסקה המשמש כבסיס 

לרבות אופציות ( בעל פרופיל סיכו� שאינו ליניארי OTC נגזר מעבר לדלפקלגודל פוזיציית סיכו�  .76

בסיס המשמש כדלתא של הער� הרעיוני האפקטיבי של המכשיר הפיננסי השווה לער� ) �swaptionsו

 .עסקהלבסיס  משמש למעט במקרה שבו מכשיר חוב , עסקהל

�  ואופציותלרבות ( בעל פרופיל סיכו� שאינו ליניארי OTC  לדלפקבמקרה של נגזר מעבר  .77

swaptions( ,גודל פוזיציית הסיכו� ,  הוא מכשיר חוב או רגל תשלו� כשהמכשיר המשמש בסיס לעסקה

מוכפל , דלתא של הער� הרעיוני האפקטיבי של המכשיר הפיננסי או רגל התשלו�היהיה שווה לער� 

 .וב או רגל התשלו� המותא� של מכשיר החמ"במח

 בנוסחאות המפורטות להל� כדי לקבוע את גודל פוזיציות לעשות שימושתאגיד בנקאי רשאי  .78

 :הסיכו� ואת הסימ� שלה�

 :לכל המכשירי� למעט מכשירי חוב  .א

  = דלתא של הער� הרעיוני האפקטיבי האו ער� , הער� הרעיוני האפקטיבי

 

                                                 
פוזיציית . 1: ח ע� רגל אחת הנקובה במטבע המקומי של הפירמה ימופה לשלוש פוזיציות סיכו�" במט)forward(אקדמה חוזה , לדוגמה    247

  במטבע המקומיריבית פוזיציית סיכו� . 3, ח"מטבפוזיציית סיכו� בגי� ריבית . 2, ח"סיכו� במט
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p

v
p ref

∂

∂

  

  כאשר 

pref  להתייחסותמבוטא במטבע המשמש ,  לעסקהבסיסהמשמש מכשיר המחיר  

v   במקרה של עסקה בעלת ; מחיר האופציה: במקרה של אופציה(ער� המכשיר הפיננסי

  ) עצמוער� מכשיר הבסיס: פרופיל סיכו� לניארי

p   מבוטא באותו המטבע כ,  לעסקהבסיסהמשמש מכשיר המחיר�v  

  

 :תלמכשירי חוב ורגלי תשלו� בכל העסקאו  .ב

  או ,  המותא�מ"במחהער� הרעיוני האפקטיבי מוכפל 

   המותא�מ"במחדלתא בער� רעיוני מוכפל הער� 

r

v

∂

∂
 

  

  כאשר

v   עסקה בעלת במקרה של ; מחיר האופציה: במקרה של אופציה(ער� המכשיר הפיננסי

, ו� התשל או ער� רגל לעסקהבסיסהמשמש מכשיר הער� : פרופיל סיכו� לניארי

  )בהתאמה

  

r  הריביתשיעור   

  

יש להמיר את הנגזר למטבע ההתייחסות על ידי , נקוב במטבע שאינו מטבע ההתייחסות vא� 

  .הכפלה בשער החליפי� הרלוונטי

יש לחשב את הער� המוחלט של הסכו� , לכל מער� גידור.  גידורלמערכיפוזיציות הסיכו� יקובצו  .79

והוא מיוצג " פוזיציית סיכו� נטו"סכו� אריתמטי זה נקרא . והאריתמטי של פוזיציות הסיכו� שנתקבל

 באופ� הבא

  

||∑ ∑−
i l

ljij RPCRPT  

  . בנספח זה69בנוסחאות המופיעות בסעי/ 

 מתו� שישה מערכי לאחדפוזיציות ריבית הנובעות ממכשירי חוב בעלי סיכו� ספציפי נמו� ימופו  .80

ר חוב מסווג כבעל סיכו� ספציפי נמו� כאשר חלה עליו מכשי. גידור עבור כל אחד מ� המטבעות המיוצגי�

 פוזיציות שיעור ריבית .(ii)711 עד 710סעיפי� בהוראות ה אחוז ומטה על פי 1.6דרישת הו� בשיעור 

 מרגלי תשלו� יוקצו לאות� מערכי גידור שאליה� מוקצות פוזיציות סיכו� ריבית ממכשירי חוב הנובעות

זיציות ריבית הנובעות מפיקדונות כספיי� שנתקבלו מ� הצד הנגדי כביטחו� פו. בעלי סיכו� ספציפי נמו�
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יוקצו ג� ה� לאות� מערכי גידור שאליה� מוקצות פוזיציות סיכו� ריבית ממכשירי חוב בעלי סיכו� ספציפי 

 : מערכי הגידור לכל מטבע מוגדרי� על ידי צירו/ של שני קריטריוני�ששת. נמו�

)i(  שיעור ריבית של ריבונות –בית להתייחסות אופיו של שיעור הרי )או שיעור ריבית אחר ) ממשלה

  .כלשהו

)ii(   או למעלה , בי� שנה לחמש שני�,  פחות משנה–יתרת התקופה לפירעו� או תדירות התאמת הריבית

 .מחמש שני�

  1טבלה 

   גידור לפוזיציות סיכו ריבית לכל מטבע מערכי

יתרת התקופה לפירעו או 
 אמת הריביתתדירות הת

שיעורי ריבית של ריבונות 
 משמשי� להתייחסות

שיעורי ריבית שאינ� של 
ריבונות משמשי� 

 להתייחסות
 X X שנה אחת או פחות

למעלה משנה אחד ועד חמש 
 שני�

X X 

 X X למעלה מחמש שני�
    

י כגו� רגל(או רגלי תשלו� )  בריבית ניידתח"אגכגו� (המשמשי� בסיס לעסקה למכשירי חוב  .81

אשר בה� שיעור הריבית צמוד לשיעור ריבית התייחסות , )תשלו� בריבית ניידת של עסקאות החל/ ריבית

, )swap rate, ריבית שוק הכספי�, ח ממשלתיות"כגו� תשואת אג(הריבית הכללית בשוק שיעור המייצג את 

. תייחסות של שיעור הריבית המשמש לההבאהתדירות התאמת הריבית היא מש� הזמ� עד להתאמה 

, או לחלופי�, עסקהלבסיס כ המשמש יתרת התקופה לפירעו� היא יתרת חייו של מכשיר החוב , אחרת

 .יתרת חיי העסקה, במקרה של רגל תשלו�

בסיס המשמש כהתאגיד הבנקאי יקבע מער� גידור אחד לכל מנפיק של מכשיר חוב להתייחסות  .82

 ).CDS( אשראי כשלעסקת החל/ ל

,  מער� גידור אחד לכל מנפיק של מכשיר חוב בעל סיכו� ספציפי גבוההתאגיד הבנקאי יקבע .83

 המדידה הסטנדרטית לסיכו� שיטת אחוז לפי �1.60 דהיינו מכשיר חוב שדרישת ההו� החלה עליו גבוהה מ

וזאת כל עוד , נגדי כביטחו�הצד שנמסרו להוא הדי� באשר לפיקדונות כספיי� . 710שיעור ריבית בסעי/ 

נוהגת כאשר רגל תשלו� . י התחייבויות לתשלו� חוב בסיכו� ספציפי נמו� שטר� נפרעונגדהצד לאי� 

 ע� רגל אחת הנוהגת total return swapבמקרה של , לדוגמה(מכשיר חוב הנושא סיכו� ספציפי גבוה כ

תאגידי� בנקאיי� . ייקבע ג� אז מער� גידור אחד לכל מנפיק של מכשיר חוב המשמש להתייחסות, )ח"כאג

 ממכשירי חוב של מנפיק מסוי� או ממכשירי הנובעותיוכלו להקצות לאותו מער� גידור פוזיציות סיכו� 

עסקת לבסיס כ המשמשי� או שרגלי תשלו� נוהגות לפיה�, חוב המשמשי� להתייחסות של אותו המנפיק

CDS . 

, יקרותמתכות ,  מניות:כגו�(עסקה ל בסיס המשמשי�מכשירי� פיננסיי� שאינ� מכשירי חוב  .84

. מוקצי� לאות� מערכי גידור א� ורק א� מדובר במכשירי� זהי� או דומי�) סחורות או מכשירי� אחרי�

 :הדמיו� בי� מכשירי� נקבע באופ� הבא
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 .מדד מניות מטופל כמנפיק נפרד. מכשירי� דומי� ה� אלו שהונפקו על ידי אותו המנפיק,  מניותלעניי� •

מדד מתכות יקרות מטופל .  אותה המתכתמכשירי� ע�� ה� מכשירי� דומי,  מתכות יקרותלעניי� •

 .כמתכת יקרה נפרדת

מדד סחורות מטופל כסחורה .  אותה הסחורהמכשירי� ע�מכשירי� דומי� ה� ,  סחורותלעניי� •

 .נפרדת

שעות עומס או מחו- פרקי הזמ� ב �זכויות וחובות אספקה המתייחסות לאות,  אנרגיית חשמללעניי� •

 . שעות ייחשבו למכשירי� דומי�24מה של לשעות העומס בימ

תלוי בקטגוריה הפיקוחית ,  מקד� המרה לאשראי המוחל על פוזיציית סיכו� נטו ממער� גידור .85

 . לנספח זה88 עד 86של מער� הגידור כהגדרתה בסעיפי� 

  בסיסהמשמשי�  ולשערי חליפי�מקדמי המרה לאשראי למכשירי� פיננסיי� שאינ� מכשירי חוב .86

 .2  מוצגי� בטבלה עסקאותל

  2טבלה 

מתכות יקרות  מניות זהב שערי חליפי
 )למעט זהב(

אנרגיה 
 חשמלית

סחורות 
אחרות 

למעט (
מתכות 

 )יקרות
2.5% 5.0% 7.0% 8.5% 4% 10.0% 

 

  :מקדמי ההמרה לאשראי עבור פוזיציות סיכו� ממכשירי חוב הנ� כדלקמ� .87

 . סיכו� ספציפי גבוהבעלי להתייחסות חוב  אחוז לפוזיציות סיכו� ממכשיר חוב או ממכשיר0.6 •

 סיכו� ספציפי ובעל CDSהמשמש בסיס לחוזה , להתייחסות אחוז לפוזיציית סיכו� ממכשיר חוב 0.3 •

 .נמו�

 . אחוז ביתר המקרי�0.2 •

 שאינ� שייכי� לא/ אחת מ� הקטגוריות לעיל יוקצו OTC  מעבר לדלפק�מכשירי בסיס של נגזרי .88

 10יש להחיל מקד� המרה לאשראי בשיעור של . בסיסהכל קטגוריה של מכשיר למערכי גידור נפרדי� ל

 .פוזיציית הסיכו� נטו על אחוזי� 

 עסקאות בעלות פרופיל סיכו� שאינו ליניארי אשר בגינ� אי� התאגיד הבנקאי יכול לקבוע יתכנו .89

גי� סיכו� שוק  למטרת קביעת דרישות הו� מזעריות בהמפקחאת הדלתא באמצעות מודל שאושר על ידי 

או מודלי� של מכשירי� , מודלי� של מכשירי� שאושרו למטרות הגישה הסטנדרטית לסיכו� שוק(

במקרה של ). שאושרו כחלק מהאישור שקיבלה הפירמה לייש� את גישת המודלי� הפנימיי� לסיכו� שוק

 אי� התאגיד עשויות להיות עסקאות שלגביה�, רגלי תשלו� ועסקאות במכשירי חוב המשמשי� כבסיס

המפקח יקבע את גודל , עבור עסקאות אלו.  המותא� באמצעות המודלמ"המחהבנקאי יכול לקבוע את 

המפקח עשוי לדרוש מ� הפירמה , לחלופי�. פוזיציות הסיכו� ואת מקדמי ההמרה לאשראי באופ� שמרני
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 ייקבעו �EAD ו הסכו� החשיפה א, במילי� אחרות: קיזוז לא יוכר. להשתמש בשיטת החשיפה הנוכחית

 .כאילו קיי� מער� קיזוז אשר מכיל את העסקה הבודדת לבדה

 

 .�1.4 נקבע כ) בטא (ßרמטר התקנו� הפיקוחי פ .90

VII.  שיטת החשיפה הנוכחית  

 עסקאות מימו� ניירות ער�;  בלבד(OTC) � מעבר לדלפקשיטת החשיפה הנוכחית תוחל על נגזרי .91

)(SFTsפרק,2 לטיפול שנקבע על פי חלק ות כפופ  II. במסגרת עבודה זוד. 

 )בוטל( .92

(i)92.   חשב את עלות השחלו/ הנוכחית על ידי לבנקאי התאגיד על ה, לפי שיטת החשיפה הנוכחית

ולאחר מכ� יוסי/ מקד� , כ� שהחשיפה הנוכחית תיכלל ללא צור� באמידתה, שערו� חוזי� למחיר שוק

הוסכ� . ית העתידית למש� יתרת חיי החוזהכדי לשק/ את החשיפה הפוטנציאל) "add-on" – ("תוספת"ה

על התאגיד , ער� אשראי של מכשירי� אלה לפי שיטת החשיפה הנוכחית�כי על מנת לחשב את סכו� שווה

  :הבנקאי לסכו� את

 ועוד; של כל החוזי� שלה�  ער� חיובי") שערו� למחיר שוק"המתקבל באמצעות (ס� עלות השחלו/  •

תיק המחושבת על בסיס סכו� הקר� הרעיונית של , דית לאשראיסכו� של חשיפה פוטנציאלית עתי •

 : הטבלה הבאהבהתא� ליתרת התקופה לפירעו� לפיהמפוצלת , כולוהצד הנגדי 

מתכות יקרות  מניות ח וזהב"מטשיעורי ריבית 
 למעט זהב

סחורות 
 אחרות

שנה אחת או 
 פחות

0.0% 1.0% 6.0% 7.0% 10.0% 

מעל שנה 
אחת ועד 
 חמש שני�

0.5% 5.0% 8.0% 7.0% 12.0% 

מעל חמש 
 שני�

1.5% 7.5% 10.0% 8.0% 15.0% 

  

  :הערות

 .המקדמי� יוכפלו במספר התשלומי� שנותרו בחוזה, בחוזי� ע� מספר החלפות של הקר� .1

בחוזי� הבנויי� כ� שחשיפה שטר� נפרעה תיפרע בהתא� לתאריכי התשלו� הקבועי� בחוזה  .2

יתרת ,  השוק של החוזה יהיה אפס באות� תאריכי� שנקבעווהתנאי� יאופסו באופ� כזה ששווי

במקרה של חוזי ריבית בעלי .  שווה לתקופה שנותרה עד לתארי� האיפוס הבאתהיההתקופה לפירעו� 

 יפחת ממקד� התוספת לא , העומדי� בקריטריוני� לעיל, יתרת תקופה לפירעו� ממושכת משנה אחת

0.5%. 
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אופציות נרכשות וחוזי נגזרי� דומי� שאינ� מכוסי� בא/ , החל/עסקאות , )forward(חוזי אקדמה  .3

 ".סחורות אחרות"אחת מעמודות המטריצה יטופלו כ

  

ריבית ניידת במטבע /אי� לחשב חשיפת אשראי עתידית פוטנציאלית עבור עסקאות החל/ ריבית ניידת .4

אי�  .יר השוקהחשיפה לאשראי בחוזי� אלה תיאמד א� ורק על בסיס ערכ� המשוער� למח; יחיד

 .אופציות שנכתבו על ידי התאגיד הבנקאילחשב חשיפת אשראי עתידית פוטנציאלית עבור 

מדד יהיה מקד� התוספת המוחל על עסקאות /מקד� התוספת שיש להחיל על עסקאות מסוג שקל .5

 .ריבית

יה יה) ח" ריבית ומט–למשל (מקד� התוספת שיש להחיל על עסקאות המורכבות משני סוגי עסקאות  .6

 .מקד� התוספת הגבוה מבי� שני מקדמי התוספת האפשריי�

  

(ii)92.   ולא הרעיוניי� האפקטיביי�התוספות יתבססו על הסכומי� סכומי וודא כי על הבנקי� יהמפקח 

, במקרה שהסכו� הרעיוני המוצהר ממונ/ או מוגדל בעקבות מבנה העסקה. רעיוניי�הסכומי� העל 

ו� הרעיוני האפקטיבי בבוא� לאמוד את החשיפה העתידית ישתמשו התאגידי� הבנקאיי� בסכ

  .הפוטנציאלית

 �703  ו146 לקבל הקלה בדרישות ההו� בגי� ביטחונות כמוגדר בסעיפי� רשאיתאגיד בנקאי  .93

 . עבור סיכו� אשראיהשיטה להכרה בביטחונות תהיה זו שמייש� התאגיד הבנקאי. זועבודה מסגרת ל

 עבור עסקאות בנגזרי אשראי מול ישות �EAD צד נגדי או הסכו� החשיפה  לסיכו� אשראי של .94

יחושבו באמצעות מקדמי התוספת לחשיפה פוטנציאלית עתידית , בתיק למסחר) single name(יחידה 

 . למסגרת עבודה זו707הקבועי� בסעי/ 

יש להחיל את הטיפול , על מנת לקבוע את דרישות ההו� בגי� חשיפות מגודרות בתיק הבנקאי .95

 .זו על מכשירי נגזרי אשראי כשירי�עבודה רי אשראי שנקבע במסגרת לנגז

יחול הטיפול , )כגו� עסקת הראשו� לכשל( הנתו� לסיכו� כשל �nכאשר נגזר אשראי שיי� לרובד ה .96

 . של מסגרת עבודה זו708הקבוע בסעי/ 

  צדדי�קיזוז דו

(i)96.   קיזוז דוהוועדה שקלה בקפידה את הסוגיה של�צדדי) bilateral netting(,שקלול החוב ,  דהיינו

עסקאות , )forward(הנגזר מ� הטווח המלא של עסקאות אקדמה , נטו ולא החוב ברוטו כנגד אותו צד נגדי

הוועדה מוטרדת מכ� שא� למפרק של צד נגדי . 248אופציות וחוזי� דומי� במכשירי� נגזרי�, עתידיות

                                                 
ההו� מאחר שההתחייבויות ברוטו של לא יוכר במסגרת , שנועד להקטי� את עלויות התפעול של סליקות יומיות, קיזוז בי� תשלומי�    248

  .הצד הנגדי אינ� מושפעות מכ� בשו� דר�
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תיר את הקשר בי� חוזי� שהתאגיד הבנקאי מקזז הזכות לה) או עשויה לעמוד( עומדת (failed)שכשל 

 לכבד את החוזי� לטובת הצד הנגדי שכשל ולא יכבד את החוזי� שאינ� ואותו מפרק ידרוש, ביניה�

  .לא תהיה הקטנה של הסיכו� הגלו� באותו צד נגדי, לטובתו

  

(ii)96.    הוסכ� כי למטרות הלימות ההו�, לאור האמור לעיל:  

 שלפיה ,)novation( להחלפת התחייבויות הכפופותיו רשאי� לקזז בי� עסקאות תאגידי� בנקאיי� יה  )א(

כל התחייבות בי� תאגיד בנקאי לצד נגדי שלו לספק מטבע נתו� ביו� ער� נתו� תאוחד אוטומטית ע� 

תתבצע החלפה של סכו� יחיד , כ� שמשפטית, כל יתר ההתחייבויות באותו המטבע ולאותו יו� ער�

  .יות ברוטו קודמותבתמורה להתחייבו

צדדי תק/ �תאגידי� בנקאיי� רשאי� ג� לקזז עסקאות על פי כל צורה של הסדר לקיזוז דו  )ב(

 לרבות צורות אחרות של החלפת התחייבויות, לעיל) א(שאינ� מכוסות בסעי/ קט� , משפטית

)novation(.  

  :249 יש בידיויידרש התאגיד הבנקאי להניח את דעתו של המפקח כי, )ב(�ו) א(, בשני המקרי�  )ג(

)i(  יוצר התחייבות משפטית יחידה המכסה את כל ההסכ� קיזוז ע� הצד הנגדי חוזה או

באופ� שתהא לתאגיד בנקאי הזכות לקבל או החובה לשל� א� ורק את , העסקאות הכלולות

, הסכו� נטו של הערכי� המשוערכי� לשוק החיוביי� והשליליי� של עסקאות בודדות שנכללו

פשיטת , כשל: גדי לא יכבד את התחייבויותיו עקב אחת מהסיבות הבאותבמקרה שאותו צד נ

 ;פירוק או נסיבות דומות, רגל

)ii( בתי , במקרה שהעניי� יועמד למבח� משפטי, שלפיה�, חוות דעת משפטיות כתובות ומנומקות

 הרלוונטיות ימצאו כי חשיפת התאגיד הבנקאי היא סכו� נטו המנהליותהמשפט והרשויות 

 :על פי

 של זרה שלוחה תבמקרה שמעורב, וכ�, ק בתחו� השיפוט שבו רשו� הצד הנגדיהחו •

 ;השלוחה מתג� חוק תחו� השיפוט שבו ממוק, צד נגדי

 וכ�; החוק החל לגבי העסקאות הפרטניות •

 .החוק החל לגבי כל חוזה או הסכ� הדרושי� כדי לבצע את הקיזוז בפועל •

 בעל מומחיות משפטית וניסיו�  תלוי שהינוגור� חיצוני בלתינות� חוות הדעת צרי� להיות 

   .מקצועי בתחו� המסוי� בו הוא נות� את חוות הדעת

הדעת המשפטית תהיה על פי פורמט המוכר על ידי הקהילה המשפטית במדינת הא� של חוות 

 .הפירמה או בצורת תזכיר משפטי המטפל בכל הסוגיות הרלוונטיות באופ� מנומק

אכיפה על פי חוקיה� של כל תחומי השיפוט �  הקיזוז ברחייב להשתכנע כי,  המפקח

  ;250הרלוונטיי�

                                                 
249     �יקבע המפקח א� נדרשי� צעדי� נוספי� כלשה� על מנת להניח , 1994 הוכר לפני יולי 96(ii)במקרי� שבה� הסכ� כמתואר בסעי

  .את דעתו כי ההסכ� עומד בדרישות הקבועות להל�

החוזה או הסכ� הקיזוז לא ימלאו תנאי , ו לא השתכנע לגבי אכיפות החוזה על פי חוקי אותה מדינהא� אחד מהמפקחי� הלל,  וכ�   250

  .זה וא� לא אחד מ� הצדדי� שכנגד יוכל ליהנות מהטבה פיקוחית
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)iii(  שנועדו לוודא כי מאפייניה� המשפטיי� של הסדרי פנימיי� נהלי� לתאגיד הבנקאי יהיו

ביצוע , בי� היתר,  הנהלי� יבטיחו.הקיזוז ייבחנו לאור האפשרות של שינויי� בחוק הרלוונטי

   .א להוראה118/ כאמור בסעי, שפטיות חוזרותסקירות מ

)iv( עסקה במער� הקיזוזהכללת הבנקאי יהיו נהלי� פנימיי� שתכלית� לוודא כי טר� לתאגיד ה ,

 .אותה עסקה נכללת בחוות דעת משפטיות העונות על הקריטריוני� הקבועי� לעיל

)v( יוהתאגיד הבנקאי ישמור את כל המסמכי� הנדרשי� ברשומות. 

(iii)96.   מילוט חוזי� המכילי� סעיפי)walkaway ( לא יהיו כשירי� לקיזוז למטרות חישוב דרישות ההו�

,  תשלומי� מוגבלי� בלבדלזקו/ המתיר לצד נגדי שלא כשל סעי/ מילוט הוא תנאי. לפי מסגרת עבודה זו

  .אפילו א� הצד הכושל הוא למעשה מלווה נטו, לזכות הצד הכושל,  תשלומי� כלללזקו/או לא 

(iv)96.  אקדמה למשל, סקאותחשיפת אשראי בגי� ע )forward (צדדי תחושב כסכו� עלות � דובקיזוז

התוספת . ועוד תוספת המבוססת על קר� הבסיס הרעיונית, א� חיובי, השחלו/ נטו המשוער� למחיר השוק

 והתוספת ברוטו AGross(251(תהיה שווה לממוצע המשוקלל של התוספת ברוטו ) ANet(לעסקאות המקוזזות 

 נית� לבטא זאת). NGR( עלות השחלו/ הנוכחית נטו לעלות השחלו/ הנוכחית ברוטו המותאמת ליחס שבי�

  :באמצעות הנוסחה הבאה

 

ANet=0.4*AGross+0.6*NGR*AGross 

  :כאשר

NGR   = רמת עלות השחלו/ ברוטו לעסקאות הכפופות להסכמי קיזוז חלקירמת עלות השחלו/ נטו 

  .252הניתני� אכיפי� משפטית

(v)96.  מקד� התקנו�) scale ( שיש להחיל על התוספות ברוטו בנוסחה זו יהיה זהה לזה של העסקאות

הוועדה תמשי� לבחו� את מקד� התקנו� של .  לנספח זה96 עד 91כמפורט בסעיפי� , שלא הוכללו בקיזוז

למטרות חישוב החשיפה הפוטנציאלית העתידית לסיכו� אשראי בגי� . התוספות כדי להבטיח את הלימות�

על שערי חליפי� וחוזי� דומי� שבה� הקר� הרעיונית ) forward( בקיזוז במקרה של חוזי אקדמה צד נגדי

קר� רעיונית תוגדר כתקבולי� נטו שמועד פירעונ� חל בכל אחד מימי הער� , ער� לתזרימי מזומני�� שוות

ל באותו יו� שקיזוז בי� חוזי� באותו המטבע שמועד פירעונ� ח,  לכ� היאהסיבה. בכל אחד מ� המטבעות

  .העתידית כמו ג� את החשיפה הנוכחיתהפוטנציאלית ער� יקטי� את החשיפה 

  

                                                 
251     AGross 

 במקדמי התוספת הער� הנקובסכו� המחושבי� על ידי הכפלת (סכומי התוספת הפרטניי� אריתמטי של כו� ישווה לס

  . של כל העסקאות הנכללות בהסכמי קיזוז אכיפי� משפטית ע� צד נגדי אחד) לנספח זה (i)92מתאימי� המפורטי� בסעי� ה

  .על בסיס כל צד נגדי לגופויבוצע  NGR#חישוב ה   252
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  שקלול סיכו	

(vi)96.  סכומי� אלה לשקללעליו , ער� לאשראי� לאחר שהתאגיד הבנקאי יחשב את הסכומי� שווי 

רת נגדי באותה הדר� שבה נעשה הדבר במסמ� הראשי של מסגהצד הבהתא� לקטגוריה שאליה משתיי� 

הוועדה תעקוב . לרבות שקלול ביחס לחשיפות המגובות על ידי ערבויות וביטחונות כשירי�, עבודה זו

מקרוב אחר איכות האשראי של המשתתפי� בשווקי� אלה ותשמור לעצמה את הזכות להגדיל את 

  .המשקלות במקרה של הרעה באיכות האשראי הממוצעת או גידול בהפסדי�

VI.  דוגמאות  

  :ב סיכו� אשראי של צד נגדי על פי גישת החשיפה הנוכחיתדוגמא לחישו .97

  . חוזי� ע� צד נגדי הנתוני� תחת הסכ� התחשבנות נטו חוקי ובר אכיפה4לבנק 

  . חודשי�3דולר שמועד פרעונה בעוד '  מ1.53אירו תמורת '  מ1עסקה עתידית לקניית  .1

  .ה בעוד חודשדולר שמועד פרעונ'  מ1.5אירו תמורת '  מ1עסקה עתידית למכירת  .2

  . חודשי�3דולר שמועד פרעונה בעוד '  מ0.6אירו תמורת '  מ0.4עסקה עתידית למכירת  .3

  .דולר שמועד פרעונה בעוד שנתיי�'  מ1.6אירו תמורת '  מ1עסקה עתידית לקניית  .4

  .ערכי שוק של העסקאות נתוני� בטבלה, 4= שקל /ח דולר"שע, 1.6= דולר /ח יורו"שע

  

ער� נקוב עסקה
בע במט

 ההתייחסות

תקופה 
לפרעו� 

 )בשני�(

מקד� 
 התוספת

ער� 

MTM  
Add_on Max  

(MTM,0
) 

CCR 
 לעסקה

1 1,000,000 0.25 1.0% 89,000 10,000 89,000 99,000 
2 1,000,000 0.083 1.0% 106,000 � 10,000 0 10,000 
3 400,000 0.25 1.0% 47,600 � 4,000 0 4,000 
4 1,000,000 2 5.0% 152,000 50,000 152,000 202,000 

 315,000 241,000 74,000 87,400    כ"סה

  .כל הנתוני� נקובי� ביורו

  

חישוב סכו� סיכו� אשראי בגי� צד נגדי ללא התחשבות בהסכמי התחשבנות נטו מחושב כסיכו�  )1(

  . יורו315,000:    של העסקאות הבודדותCCRאריתמטי של כל ערכי 

  2,016,000: בשקלי�  

  

סיכו� אשראי בגי� צד נגדי תו� התחשבות בהסכמי התחשבנות נטו מחושב כסכו� עלות חישוב  )2(

  .NetAנטו של כל העסקאות בתוספת ) MTM( השחלו/ הנוכחית 

  87,400= נטו ) MTM(עלות השחלו/ הנוכחית   

  241,000= ברוטו ) MTM(עלות השחלו/ הנוכחית   
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  :פ הנוסחה" עNetAחישוב   

  74,000 = GrossA  

  GrossGrossNet ANGRAA ××+×= 6.04.0    

 0.36 = )000,241400,87( ÷ = NGR     

  584,45000,7436.06.0000,744.0 =××+×    

  .851,098: בשקלי� ,  יורוCCR  : (45,584 + 87,400 = 132,984(ס� כל סיכו� האשראי בגי� צד נגדי   

  

 לנספח זה ולכ� נית� היה להתייחס אליה� (v)96 עונות לתנאי� שבסעי/ �3 ו1עסקאות , מה לעילבדוג )3(

בשלב ראשו� יש ליצור טבלה ובה העסקאות מצורפות ורק בשלב , במקרה זה. כאל עסקה אחת מצורפת

  . השני לחשב את סיכו� אשראי צד נגדי של מער� הקיזוז

  

  :1+3בטבלה להל� צורפו עסקאות 

ער� נקוב עסקה
במטבע 

 ההתייחסות

תקופה 
לפרעו� 

 )בשני�(

מקד� 
 התוספת

ער� 

MTM  
Add_on Max  

(MTM,0
) 

CCR 
 לעסקה

1+3 600,000 0.25 1.0% 41,400 6,000 41,400 47,400 
2 1,000,000 0.083 1.0% 106,000 � 10,000 0 10,000 
4 1,000,000 2 5.0% 152,000 50,000 152,000 202,000 

 259,400 193,400 66,000 87,400    כ"סה

  

  . יורו131,620: יניב את התוצאה) CCR(חישוב מחודש של ס� כל סיכו� האשראי בגי� צד נגדי 

  

  :דוגמא לחישוב סיכו� אשראי של צד נגדי על פי הגישה הסטנדרטית .98

  :  המקור

"The Application of Basel II to Trading Activities and the Treatment of Double Default 
Effects", Basel Committee on Banking Supervision, july 2005)  

   

 עסקאות ע� צד נגדי אחד הנתונות תחת הסכ� התחשבנות נטו 5לבנק המדווח במטבע דולר אמריקאי 

  . המפורטות בטבלה שלהל�

  : שלבי החישוב

: ולכ�,  שני�8מ מותא� של "בל מחלצד המק, דולר'  מ80 –  הער� הנקוב �) IRS(בעסקה הראשונה  )1(

לצד המשל� יש .  שני�5 מעל $נרשמה במער� הגידור ריבית ) 80*8  (640פוזיצית סיכו� בסכו� של 

 �20פוזיצית סיכו� בסכו� של . �  0.25מ מותא� של "אותה עסקה ע� אותו ער� נקוב א� ע� מח

  .שנה אחתלתקופה של פחות מ$ נרשמה במער� הגידור ריבית  ) � 0.25*80(

  . באופ� דומה נרשמות יתר העסקאות )2(
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הפוזיציות בכל מער� גידור מסוכמות באופ� שבכל מער� גידור מתאפשר קיזוז מלא בי� פוזיציות ביתר  )3(

  .לפוזיציות בחסר

  .הער� המוחלט של סכומי הפוזיציות במער� הגידור: חישוב פוזיצית סיכו� נטו לכל מער� גידור )4(

  .של מער� גידור במקד� ההמרה של מער� הגידורהכפלת פוזיצית סיכו� נטו  )5(

  .חישוב ער� נוכחי של כל תיק העסקאות )6(

  )6 (� ל) 5: (בחירת המקסימו� שבי� )7(

  .1.4 �ב) 7(הכפלה של  )8(
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  5 נספח

  �IRBה לפי גישתמשקלות סיכו�  לחישובדוגמה 

לפי , קלות סיכו� עבור ארבעה סוגי נכסי�הטבלאות הבאות מדגימות את אופ� החישוב של מש  .1

כל אחד ממשקלות הסיכו� הנקבע עבור .  לסיכו� אשראי)IRB(הגישה המבוססת על דירוגי� פנימיי� 

 חושב על ידי שימוש בפונקצית משקל הסיכו� המתאימה )UL(דרישת ההו� בגי� ההפסדי� הלא צפויי� 

נתוני הקלט ששימשו לחישוב הדוגמה של . III חלק, 2מתו� פונקציות משקל הסיכו� המוצגות בפרק 

 . שני�2.5 של )M( ותקופה לפירעו� אפקטיבית משוערת PD ,LGDמשקלות הסיכו� כוללי� מדדי� של 

המוגדרות כחשיפות  ()SME(התאמה לגודל החברה מוחלת על חשיפות לישויות קטנות ובינוניות   .2

 250אינ� עולות על , שהחברה הנה חלק ממנה, דתלתאגיד שמכירותיה� המדווחות עבור הקבוצה המאוח

הוחלה התאמה לגודל החברה בקביעת קבוצה נוספת של משקלות סיכו� , בהתא� לכ�). ח"שמיליו� 

בהינת� שמחזור ההכנסות  של החברה בעלת החשיפה מתעתד , המוצגת בעמודה השנייה בטבלה שלהל�

 .ח"ש מיליו� 25להיות 
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   בגי הפסדי� בלתי צפויי�IRB�לפי גישת ה ו משקלות סיכלחישובדוגמה 

  

  לתאגידחשיפות   :סוג הנכס

 

חשיפות קמעונאיות  משכנתאות לדיור

 אחרות

מסגרת אשראי 

כשירה  קמעונאית

  מתחדשת 

LGD:  

 

45% 45% 45% 25% 45%   85% 45% 85% 

: מועד לפירעו�

  שני�2.5

                

במיליוני (מחזור 

  )ח"ש

250              25              

PD:        

0.03% 14.44% 11.30% 4.15% 2.30% 4.45% 8.41% 0.98% 1.85% 

0.05% 19.65% 15.39% 6.23% 3.46% 6.63% 12.52% 1.51% 2.86% 

0.10% 29.65% 23.30% 10.69% 5.94% 11.16% 21.08% 2.71% 5.12% 

0.25% 49.47% 39.01% 21.30% 11.83% 21.15% 39.96% 5.76% 10.88% 

0.40% 62.72% 49.49% 29.94% 16.64% 28.42% 53.69% 8.41% 15.88% 

0.50% 69.61% 54.91% 35.08% 19.49% 32.36% 61.13% 10.04% 18.97% 

075% 82.78% 65.14% 46.46% 25.81% 40.10% 75.74% 13.80% 26.06% 

1.00% 92.32% 72.40% 56.40% 31.33% 45.77% 86.46% 17.22% 32.53% 

1.30% 100.95% 78.77% 67.00% 37.22% 50.80% 95.95% 21.02% 39.70% 

1.50% 105.59% 82.11% 73.45% 40.80% 53.37% 100.81% 23.40% 44.19% 

2.00% 114.86% 88.55% 87.94% 48.85% 57.99% 109.53% 28.92% 54.63% 

2.50% 122.16% 93.43% 100.64% 55.91% 60.90% 115.03% 33.98% 64.18% 

3.00% 128.44% 97.58% 111.99% 62.22% 62.79% 118.61% 38.66% 73.03% 

4.00% 139.58% 105.04% 131.63% 73.13% 65.01% 122.80% 47.16% 89.08% 

5.00%  149.86%  112.27% 148.22% 82.35%  66.42% 125.45% 54.75% 103.41% 

6.00% 159.61% 119.48% 162.52% 90.29% 67.73% 127.94% 61.61% 116.37% 

10.00% 193.09% 146.51% 204.41% 113.56% 75.54% 142.69% 83.89% 158.47% 

15.00% 221.54% 171.91% 235.72% 130.96% 88.60% 167.36% 103.89% 196.23% 

20.00% 238.23% 188.42% 253.12% 140.62% 100.28% 189.41% 117.99% 222.86% 
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 6נספח 

 קוחי להלוואות מיוחדותקריטריוני שיבו� פי

  סולמות דירוג פיקוחיי� עבור חשיפות למימו פרויקט– 1טבלה 
  

 חלש משביע רצו� טוב  חזק 
     חוס� פיננסי

מספר קט� של ספקי	 מתחרי	 או   תנאי השוק
 ויציבלפרויקט קיי	 יתרו� מהותי ש

. עלות או טכנולוגיה, מבחינת מיקו	
 .הביקוש גבוה ונמצא במגמת עלייה

מספק קט� של ספקי	 מתחרי	 או 
הפרויקט מצוי ברמה גבוהה ש

עלות או , מהממוצע מבחינת מיקו	
 שלא עלולאול	 מצב זה , טכנולוגיה

הביקוש גבוה . להמש� לאור� זמ�
 .ויציב

לפרויקט אי� יתרו� מבחינת 
. עלות או טכנולוגיה, מיקו	

 .הביקוש הול	 ויציב

ברמה נמוכה מצוי הפרויקט 
עלות , חינת מיקו	הממוצע מבמ

 נמו�הביקוש . או טכנולוגיה
 .במגמת ירידהנמצא ו

          

כגו� יחס כיסוי (יחסי	 פיננסיי	 

יחס כיסוי , ) DSCR(לשירות החוב 

יחס כיסוי , )LLCR  ( ההלוואה חיי

ויחס חוב ) PLCR(חיי הפרויקט 
  )עצמיהלהו� 

יחסי� פיננסיי� המצביעי� על מצב 

יכו� של בהתחשב ברמת הס ,אית�

חזקות ביותר הנחות ; הפרויקט

 .בהיבט הכלכלי

יחסי	 פיננסיי	 המצביעי	 על מצב 
בהתחשב ברמת, אית� עד משביע רצו�
הנחות חזקות ; הסיכו� של הפרויקט

 .לגבי הפרויקט בהיבט הכלכלי

המצביעי	  יחסי	 פיננסיי	
 בהתחשב ,סטנדרטי על מצב

.פרויקטשל הברמת הסיכו� 

המצביעי	 על יחסי	 פיננסיי	 
 בהתחשב ברמת הסיכו�,גרוע מצב

 .פרויקטשל ה

  
  

      

בעל החוב בגי� הפרויקט מסוגל לעמוד   מצבי קיצו�ניתוח
מצבי  קיצו�בבהתחייבויותיו הפיננסיות 

כלכליי	 או , חמורי	 ומתמשכי	
   .מגזריי	

בעל החוב בגי� הפרויקט מסוגל 
לעמוד בהתחייבויותיו הפיננסיות 

כלכליי	 או , רגילי	 ו�מצבי קיצב
הסבירות שהפרויקט יקלע . מגזריי	

למצב של כשל  היא א� ורק בנסיבות
 .כלכליות חמורות

לפרויקט קיימת רגישות 
למצבי קיצו� שכיחי	 לאור� 

והוא עשוי , המחזור הכלכלי
להיקלע למצב של כשל במצב
רגיל של שפל על פני המחזור 

 .הכלכלי

 יקלע שהפרויקט ותאפשרקיימת 
יחול כ� אלא א	 , למצב של כשל

 . בזמ� הקרובבנסיבותשיפור 
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 חלש משביע רצו� טוב  חזק  
          מבנה פיננסי

של ) 	"מח(מש� החיי	 הממוצע 
האשראי בהשוואה למש� החיי	 

 של הפרויקט) 	"מח(הממוצע 

מש�  חיי  הפרויקט 
עולה במידה ניכרת על 

 .תקופת ההלוואה

מש� חיי  הפרויקט עולה  . תקופת ההלוואהמש� חיי הפרויקט עולה על
 .על תקופת ההלוואה

מש� חיי הפרויקט עשוי שלא 
 .לעלות על תקופת ההלוואה

          

  לוח סילוקי� של חוב
 )אמורטיזציה (

לוח סילוקי� הכולל 
הפחתת קר� הדרגתית  

)AMORTISING 
DEBT).  

לוח סילוקי� הכולל הפחתת קר� הדרגתית 

(AMORTISING DEBT).  

לוח סילוקי� הכולל 
הפחתת קר� הדרגתית 

  . ותשלו	 בלו� מוגבל

הלוואת בלו� או לוח סילוקי� 
הכולל הפחתת קר� הדרגתית 

יחד ע	 מרכיב תשלו	 בלו� 
  .גבוה

     סביבה פוליטית וחוקית
כולל סיכו� , סיכו� פוליטי

בהתחשב בסוג , העברה
  הפרויקט ובמפחיתי הסיכו�

; חשיפה נמוכה ביותר
שירי הפחתה בעלי מכ

במידת , השפעה רבה
 .הצור�

מכשירי הפחתה בעלי השפעה ; חשיפה נמוכה
 . במידת הצור�, משביעת רצו�

מכשירי ; חשיפה מתונה
הפחתה בעלי השפעה 

 .סבירה

מכשירי הפחתה ; חשיפה גבוהה
או העדר  בעלי השפעה מועטה

 .מכשירי הפחתה

          

, מלחמה(סיכו� של כוח עליו� 
 )'אזרחי וכדאי שקט 

ללא הפחתת , ניכרי	סיכוני	  .הגנה סטנדרטית . חשיפה מתקבלת על הדעת  .חשיפה נמוכה
 .סיכו� מלאה

          

וחשיבות , תמיכה ממשלתית
הפרויקט למדינה בטווח הארו� 

הפרויקט בעל חשיבות 
אסטרטגית למדינה 

). עדיפות לייצוא(
תמיכה קיימת 

 .רחבהממשלתית 

קיימת .  חשיבות למדינההפרויקט נחשב כבעל
 .תמיכה ממשלתית ברמה טובה

הפרויקט אינו בהכרח בעל 
אול	 , חשיבות אסטרטגית

יש בו כדי להצמיח תועלת 
תמיכת . ודאית למדינה

הממשלה אינה בהכרח 
 .מפורשת

 עבור חיוניהפרויקט אינו 
התמיכה הממשלתית . המדינה
 .נעדרת לחלוטי� או מועטה

          

החוקית יציבות הסביבה 
סיכו� של שינוי (והרגולטורית 

 )בדי�

סביבה רגולטורית 
אוהדת ויציבה בטווח 

 .הארו�

נית� לצפות לשינויי	  .סביבה רגולטורית אוהדת ויציבה בטווח הבינוני
רגולטוריי	 במידה סבירה 

 .של ודאות

סוגיות  רגולטוריות נוכחיות או 
עתידיות עלולות להשפיע על 

 .הפרויקט
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 חלש משביע רצו� טוב  חזק  
קבלת כל התמיכה והאישורי	 
הנדרשי	 לקבלת הקלות ביחס 

 לחוקי	 מקומיי	

 .חלשה .סבירה .משביעת רצו� .חזקה

     
הביטחונות , אכיפות החוזי	

 .והערבויות
הביטחונות , החוזי	

והערבויות ניתני	 
 .לאכיפה

טחונות הבי, החוזי	 .הביטחונות והערבויות ניתני	 לאכיפה, החוזי	
והערבויות נחשבי	 לברי 

א" שעשויות , אכיפה
להתגלות מספר בעיות 

 .שאינ� מרכזיות

קיימות בעיות מרכזיות ובלתי 
פתורות בנוגע ליכולת האכיפה 

הביטחונות , בפועל של החוזי	
 .והערבויות

          מאפייני העסקה

טכנולוגיה ותכ�  וטכנולוגיה) design(סיכו� תכ� 
 .מוכחי	 לחלוטי�

  –טכנולוגיה ותכ� מוכחי	 .נולוגיה ותכ� מוכחי	 לחלוטי�טכ
ישנ� בעיות בשלבי	 

הראשוני	 אול	 התכניות 
לשלבי הסיו	 של הפרויקט 

 .מפחיתות סיכו� זה

הטכנולוגיה והתכ� אינ	 
קיימות בעיות ; מוכחי	

 .או תכ� מורכב/בטכנולוגיה ו

          סיכו� בנייה
  היתרי	 והאתר

  

 

  .הושגו כל ההיתרי	
  
  

 

 קבלת	 אול	,  התקבלוטר	ההיתרי	 מחלק 
  .נחשבת סבירה ביותר

 

טר	 ההיתרי	 מחלק 
 תהלי� אול	 ,התקבלו

אישור	 מוגדר היטב 
 .ונחשב שגרתי

היתרי	 מרכזיי	 לפרויקט 
אינ	 ה	  התקבלו וטר	

קבלת	 . נחשבי	 שגרתיי	
עשויה להיות כפופה לתנאי	 

 .משמעותיי	
  

  
      

תכנו� וביצוע חוזה   סוג חוזה הבנייה

)EPC" (עד מפתח" ,
במחיר קבוע מראש 

  .ותארי� ודאי

במחיר , "עד מפתח) "EPC(חוזה תכנו� וביצוע 
  .קבוע מראש ותארי� ודאי

במחיר " עד מפתח"חוזה 
, קבוע מראש ותארי� ודאי

  .ע	 קבל� אחד או יותר

עד "חוזה חלקי או ללא תנאי 
קיומ� או /במחיר קבוע ו" מפתח

ות מול מספר בעיות התנהלשל 
  .קבלני	
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 חלש משביע רצו� טוב  חזק   

 ערבויות ביצוע 
פיצויי	 קצובי	 חיוניי	 

)substantial( היטב 	נתמכי 
או ערבות ביצוע חזקה /פיננסית ו

מגורמי מימו� במצב פיננסי טוב 
  .מאוד

נתמכי	 ) significant( פיצויי	 קצובי	 מהותיי	
ה מגורמי או ערבות ביצוע חזק/היטב פיננסית ו

 .מימו� במצב פיננסי טוב

פיצויי	 קצובי	 הולמי	 

)adequate(  	נתמכי
או ערבות /היטב פיננסית ו

ביצוע חזקה מגורמי מימו� 
 .במצב פיננסי טוב

פיצויי	 קצובי	 בלתי הולמי	 

)inadequate( , 	או שאינ
או /נתמכי	 היטב פיננסית ו

 .ערבות ביצוע חלשה

ביצועי עבר וחוס�  
של הקבל� פיננסי 

בבניית פרויקטי	 
 דומי	

 .חלשי	 .משביעי רצו� .טובי	 .חזקי	

          סיכו� תפעולי

היק" ומהות חוזי  
התפעול 

  והתחזוקה

חוזה טוב לתפעול ותחזוקה לטווח 
בעדיפות לחוזה שיכלול , הארו�

או חשבונות /ו, תמריצי ביצוע 
  . לתפעול ותחזוקהרזרבה

או חשבונות /חוזה תפעול ותחזוקה לטווח ארו� ו
   . לתפעול ותחזוקהרזרבה

חוזה תפעול ותחזוקה 
 רזרבהמצומצ	 או חשבו� 

מצומצ	  לתפעול 
  .ותחזוקה

: העדר חוזה תפעול ותחזוקה
הסיכו� התפעולי הגבוה חורג 

  .מעבר להפחתות הסיכו�

           

ביצועי , מומחיות 
עבר וחוס� כלכלי 

  של המפעיל
  

או שהתקבלה ,  מאודי	חזק
יבות מגורמי המימו� למת� התחי

  .סיוע טכני
  

  

או שהמפעיל , י	חלש/לי	מוגב  . רצו�ימשביע  .י	חזק
  .מקומיותהתלוי ברשויות 
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 חלש משביע רצו� טוב  חזק  
  

  
סיכו� במכירה קבועה לטווח 

  )off-take(ארו� 

        

א	 קיי	 חוזה    )א(
" קח או של	"

)take-or-pay (
או חוזה מכירה 

קבוע לטווח ארו� 

)off-take ( במחיר
  קבוע מראש

כושר אשראי מצוי� של הקונה 

סעיפי ; )off-taker(לטווח ארו� 
החוזה מתמש� ; סיו	 מצויני	

לאור� תקופה מספקת מעבר 
  .למועד פירעו� החוב

סעיפי ; כושר אשראי טוב של הקונה לטווח ארו�
החוזה מתמש� מעבר לתארי� ; סיו	 חזקי	
  .פירעו� החוב

 של מצב כלכלי סביר
סעיפי ; הקונה לטווח ארו�

מש� החוזה ; סיו	 רגילי	
 את , באופ� כללי,תוא	

התקופה שנותרה לפירעו� 
  .החוב

סעיפי ; הקונה לטווח ארו� חלש
החוזה אינו ; סיו	 חלשי	

מתמש� מעבר לתארי� פירעו� 
  .החוב

א	 לא קיי	 חוזה  )ב(
" קח או של	"

)take or pay (
או חוזה מכירה 
ו� קבוע לטווח אר

)off-take  (
במחיר קבוע 

  מראש

הפרויקט מניב שירותי	 חיוניי	 
או סחורה הנמכרת באופ� נרחב 

התוצר יכול ; בשוק בינלאומי
להיקלט בשוק בנקל במחירי	 

החזויי	 ג	 בנסיבות של שיעורי 
צמיחה נמוכי	 מהשיעורי	 

  .ההיסטוריי	

הפרויקט מניב שירותי	 חיוניי	 או סחורה 
שיקלוט אותה , ב בשוק אזוריהנמכרת באופ� נרח

במחירי	 החזויי	 בנסיבות של שיעורי צמיחה 
  .היסטוריי	

הסחורה נמכרת בשוק 
מצומצ	 אשר ייתכ� כי 

יקלוט אותה רק במחירי	 
נמוכי	 מ� המחירי	 

  .החוזיי	

תוצרת הפרויקט מבוקשת על 
ידי קונה אחד או מספר קט� של 

קוני	 או אינה נמכרת בדר� 
  .כלל בשוק מאורג�

          סיכו� אספקה
, סיכו� מחיר  

כמות והובלה של 
; חומרי גל	

ביצועי העבר 
והחוס� הכלכלי 

  של הספק

חוזה אספקה ארו� טווח ע	 ספק 
  .במצב פיננסי טוב מאוד

חוזה אספקה ארו� טווח ע	 ספק במצב פיננסי 
  .טוב

חוזה אספקה ארו� טווח 
ע	 ספק במצב פיננסי טוב 

 עלולה להיוותר מידה –
  .ימת של סיכו� מחירמסו

חוזה אספקה לטווח קצר או 
חוזה אספקה לטווח ארו� ע	 

 &ספק במצב פיננסי חלש  
נותרת בהחלט מידה מסוימת 

  .של סיכו� מחיר
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 חלש משביע רצו� טוב  חזק  
            
סיכוני עתודה   

כגו� פיתוח (
  )משאבי טבע

, מוכחות, עתודות מפותחות
, ומבוקרות באופ� בלתי תלוי

ות לרשות הפרויקט הרבה עומד
  .מעבר לדרישותיו ולכל מש� חייו

ומבוקרות באופ� , מוכחות, עתודות מפותחות
עומדות לרשות הפרויקט מעבר , בלתי תלוי

  .לדרישותיו ולכל מש� חייו

עתודות מוכחות יכולות 
לספק את צורכי הפרויקט 

באופ� הול	 עד למועד פירעו� 
  .החוב

ל הפרויקט נשע� במידה מסוימת ע
עתודות פוטנציאליות שטר	 

  .פותחו

          חוס� הגור� המממ�
, ביצועי העבר  

חוס� פיננסי 
וניסיו�  
במגזר /במדינה

 של הגור	 המממ�

הגור	 המממ� חזק וידוע בביצועי 
וביציבות פיננסית , עבר מצויני	

  .גבוהה

בעל ביצועי עבר  משביעי , הגור	 המממ� טוב
  .ויציבות פיננסית טובה, רצו�

, ור	 המממ� משביע רצו�הג
בעל ביצועי עבר הולמי	 

  .ויציבות פיננסית טובה

ללא ביצועי , הגור	 המממ� חלש
עבר בתחו	 או שביצועיו 

או /הקודמי	 מוטלי	 בספק ו
  .הוא ידוע בחולשה פיננסית

תמיכת הגור	  
כפי , המממ�

שבאה לידי ביטוי 
, בהו� העצמי

, בסעיפי הבעלות
ובתמריצי	 

י	 להזרמת מזומנ
לפרויקט במידה 

  שיידרש

הפרויקט אסטרטגי ביותר . חזקה
 –עסק ליבה (עבור הגור	 המממ� 

  ).חלק מאסטרטגיה ארוכת טווח

הפרויקט אסטרטגי עבור הגור	 המממ� . טובה
  ).טווח& חלק מאסטרטגיה ארוכת–עסק ליבה (

הפרויקט . מניחה את הדעת
בעל חשיבות לגור	 המממ� 

  ).חלק מעסק הליבה(

הפרויקט אינו מרכזי . תמצומצמ
הטווח של &לאסטרטגיה ארוכת

הגור	 המממ� או שאינו חלק 
  .מעסק הליבה שלו

     חבילת ביטחונות
הקצאת חוזי	  

  וחשבונות
  .חלשה  מניחה את הדעת  .מקיפה  .מקיפה ומלאה
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 חלש משביע רצו� טוב  חזק   
           

, נכסי	 לביטחו� 
בער� , בהתחשב באיכות

  נכסי	ובנזילות של ה

  (security interest)שיעבוד 
מלא וראשו�  של כל  נכסי 

, ההיתרי	, החוזי	, הפרויקט
והחשבונות הדרושי	 לניהול 

  .הפרויקט

, החוזי	, שיעבוד מלא שלכל נכסי הפרויקט
ההיתרי	 והחשבונות הדרושי	 לניהול 

  .הפרויקט

שיעבוד מניח את הדעת 
, של כל נכסי הפרויקט

ההיתרי	 , החוזי	
חשבונות הדרושי	 וה

  .לניהול הפרויקט

בטחו� או ערבונות מועטי	 
תנאי ס" חלשי	 ; למלווי	

למניעת שיעבוד הנכסי	 
  ).לגורמי	 אחרי	(

           

בקרת המלווה על תזרי	  
כגו� סריקת (המזומני	 

 cash(המזומני	 
sweeps( , וחשבונות

  )נאמנות בלתי תלויי	

  .חלשה  .סבירה  .משביעת רצו�  .חזקה

           

 חבילת התנאי	 יציבות 
, תשלומי	 מחייבי	(

ירידת , דחיות תשלו	
,  ער� התשלומי	

 ...) על דיבידנדי	מגבלות

חבילת התנאי	 חזקה לפרויקט 
  .מסוג זה

  . הפרויקט לא יצור חוב נוס"
  

חבילת התנאי	 משביעת רצו� לפרויקט מסוג 
  .זה

הפרויקט עשוי ליצור חוב נוס" באופ� מוגבל 
  .ביותר

  

בילת התנאי	 הוגנת ח
  .לפרויקט מסוג זה

הפרויקט עשוי ליצור 
  .חוב נוס" באופ� מוגבל

  

חבילת התנאי	 אינה מספקת 
  .לפרויקט מסוג זה

הפרויקט עשוי ליצור חוב נוס" 
  .בלתי מוגבל

  

שירות (רזרבות כספיות  
, תפעול ותחזוקה, חוב

אירועי	 , חידוש והחלפה
  )'צפויי	 וכדבלתי 

תקופת כיסוי ממושכת מ� 
כל כספי הרזרבה ; הממוצע

ממומני	 במלוא	 במזומ� או 

מתאגיד ) LC(בכתבי אשראי 
  בנקאי מדורג גבוה

כל כספי הרזרבה ; תקופת כיסוי ממוצעת
  .ממומני	 במלוא	

; תקופת כיסוי ממוצעת
כל כספי הרזרבה 
  .ממומני	 במלוא	

תקופת כיסוי קצרה מ� 
פי הרזרבה כס; הממוצע

ממומני	 מתזרימי המזומני	 
מפעילות שוטפת  פרוש אחר 

  .מהפעלת הפרויקט: אפשרי
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 מניב הכנסה"חשיפות לנדלעבור  סולמות דירוג פיקוחיי� – 2טבלה   

 מסחרי בעל תנודתיות גבוהה"חשיפות לנדלעבור ו 
 

 חלש משביע רצו� טוב חזק 
     חוס� פיננסי

תנאי  
  השוק

  

 לסוג ,והביקושההיצע 
 מצויי	 ,הפרויקט ומיקומו
מספר . כעת בשיווי משקל

הנכסי	 המתחרי	 הנכנסי	 
לשוק שווה או נמו� מ� 

  .הביקוש החזוי

 לסוג ,ההיצע והביקוש
 מצויי	 ,הפרויקט ומיקומו
מספר . כעת בשיווי משקל

הנכסי	 המתחרי	 הנכנסי	 
לשוק שווה בקירוב לביקוש 

  .החזוי

שהוא נמצא בקירוב תנאי השוק ה	 כאלה 
השוק נמצא : או פשוט(בשיווי משקל 

 נכסי	 מתחרי	 ).בקירוב בשיווי משקל
נכנסי	 לשוק ואחרי	 נמצאי	 בשלבי 

תכנו� הפרויקט ויכולותיו אינ	 . תכנו�
בהכרח המתקדמי	 ביותר בהשוואה 

  .לפרויקטי	 חדשי	

ודאות &אי קיימת. חלשי	תנאי השוק 
חזרה וה  התנאי	בנוגע למועד שיפור

הפרויקט יאבד דיירי	 . שיווי משקלל
תנאי השכירות . חוזה השכירותבפקיעת 

החדשי	 טובי	 פחות בהשוואה לאלו 
  .שפוקעי	

          

יחסי	  
פיננסיי	 

&וה

advance 
rate 

שיעור (
הנכס הפנוי 

להבטחת 
 )ההלוואה

יחס כיסוי לשירות החוב 

)debt service coverage 
ratio - DSCR ( נחשב חזק

)DSCR אינו רלוונטי לשלב 
ויחס ההלוואה לשווי ) הבנייה

 - Loan to Value(הנכס 
LTV ( נחשב נמו� לאור סוג
במקרי	 שקיי	 שוק . הנכס
תנאי העסקה , משני

מתאימי	 לתנאי החיתו	 
  .בשוק

לא רלוונטי  (DSCR&ה

 LTV&וה) �"לפיתוח נדל
במקרי	 . משביעי רצו�

תנאי , שקיי	 שוק משני
 לתנאי העסקה מתאימי	

  .החיתו	 בשוק

,  של הנכס וערכו ירדDSCR&חלה הרעה ב

  .LTV& להעלאת ההגור	

 של DSCR&חלה הרעה משמעותית ב

 שלו גבוה משמעותית LTV&הנכס וה
  מתנאי החיתו	 בהלוואות חדשות
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 חלש משביע רצו� טוב חזק 
ניתוח  

מצבי 
  קיצו�

התלויות ומבנה , המשאבי	
החבות של הנכס מאפשרי	 

לו לעמוד בהתחייבויות 
וטלות עליו הכספיות המ

בתקופה של מצבי דחק 
כגו� במונחי שיעורי (פיננסיי	 

  ).צמיחה כלכלית, ריבית

הנכס מסוגל לעמוד 
בהתחייבויות הכספיות 
המוטלות עליו בתקופה 
ממושכת של מצבי דחק 

כגו� במונחי שיעורי (פיננסיי	 
סביר ). צמיחה כלכלית, ריבית

שהפרויקט יקלע למצב של 
   כשל  א� ורק במקרה של 

תנאי	 כלכליי	 קשי	 
  ).חמורי	(

הנכס יסבול מירידה , בתקופת שפל כלכלי
שתגביל את יכולתו לממ� , בהכנסות

ותגביר במידה משמעותית , הוצאות הוניות
  .הסיכו� לכשלאת 

המצב הפיננסי של הנכס דחוק  וקיימת 

שהוא יכנס ) is likely(הסתברות גבוהה 
אלא א	 כ� התנאי	 , למצב של כשל

  .רו בזמ� הקרובישתפ

תחזית  
לתזרי	 
  מזומני	

        

בהינת� נכס  )א(
או (שהושל	 
שבנייתו 
) הושלמה

ומניב הכנסה 
  יציבה

  

חוזי השכירות של הנכס ה	 
ע	 דיירי	 בעלי , ארוכי טווח

, איכות אשראי טובה
. ותאריכי פירעו� מפוזרי	

מביצועי העבר עולה 
שהדיירי	 נשארי	 לאחר 

שיעור . פקיעת חוזי השכירות
ההוצאות . התפוסה גבוה

אבטחה , ביטוח, תחזוקה[

 property(ומסי  רכוש 
taxes( צפויות.  

רוב חוזי השכירות של הנכס 
ע	 דיירי	 , ה	 ארוכי טווח 

. בעלי איכות אשראי משתנה
מביצועי העבר עולה 

ע	 , שתחלופת הדיירי	 בנכס
שיעור .. פקיעת החוזי	 רגילה

ההוצאות . התפוסה גבוה
  .תצפויו

  

רוב חוזי השכירות של הנכס ה	 לטווח 
ע	 דיירי	 , הזמ� הבינוני ולא ארוכי טווח

, מנסיו� העבר. בעלי איכות אשראי משתנה
ע	 פקיעת , רמת התחלופה של הדיירי	

. שיעור התפוסה בינוני. בינונית, החוזי	
אול	 ה� משתנות , ההוצאות צפויות יחסית

  .ביחס להכנסות

 ה	 לטווחי זמ� חוזי השכירות של הנכס
ע	 דיירי	 בעלי איכות אשראי , שוני	

, תחלופת הדיירי	, מנסיו� העבר. משתנה
אחוז . גבוהה מאוד, ע	 פקיעת החוזי	

הוצאות משמעותיות . הנכס הפנוי גבוה
נגרמות מהצור� להכי� את הנכס לכניסת 

  .דיירי	 חדשי	

בהינת�  נכס  )ב(
שהושל	  א� 

ללא הכנסה 
  יציבה

חו	 השכירות הפעילות בת
התחזיות או תואמת את 

הפרויקט צפוי . יה�עולה על
  .להתייצב בעתיד הקרוב

הפעילות בתחו	 השכירות 
 או עולה תואמת את התחזיות

הפרויקט צפוי . יה�על
  .להתייצב בעתיד הקרוב

רוב הפעילות בתחו	 השכירות היא בטווח 
אול	 אי� לצפות להתייצבות ; החזוי

  .בתקופה הקרובה

.  בשוק אינה עומדת בציפיותהשכירות
, למרות השגת שיעור התפוסה הרצוי

הכיסוי באמצעות תזרי	 המזומני	 דחוק 
  ".הכנסות מאכזבות"עקב 

       



  )12/08]  (1[  הוראת שעה :הפיקוח על הבנקי�

  מסגרת עבודה למדידה והלימות הו�

 

 

283' עמ

 חלש משביע רצו� טוב חזק 
הנכס הושכר כולו מראש  שלב הבנייהב )ג(

למש� כל תקופת ההלוואה 
או נמכר מראש לדייר או 

 המדורגי	 בדירוג ,קונה
או שבידי התאגיד , להשקעה
 התחייבות קיימתהבנקאי 

קבוע לטווח למימו� כובלת 

 take-outמסוג (ארו� 
  .ממלווה בדירוג השקעה)

הנכס הושכר כולו מראש או 
נמכר מראש לדייר או קונה 

או , בעלי איכות אשראי טובה
שבידי התאגיד הבנקאי 

  כובלת התחייבותקיימת

 permanent (למימו� קבוע
financing( ממלווה בעל 

  .כושר אשראי

תחזיות בתו� ההשכירות תחו	 ילות בהפע
 ,אול	 המבנה לא הושכר בהכרח מראש

 קבוע לטווח ארו� וייתכ� שלא קיי	 מימו�

ייתכ� שהתאגיד הבנקאי . )take-out מסוג(

 permanent (הוא המלווה הקבוע
lender(.  

, ער� הנכס יורד בשל חריגות עלות
ביטולי	 של דיירי	 או , היחלשות השוק
 ייתכ� שקיי	 סכסו� ע	 .גורמי	 אחרי	

  .הצד המספק את המימו� הקבוע

     מאפייני הנכס
  מיקו	 

  
הנכס ממוק	 באזור מבוקש 

ביותר במרחק נוח משירותי	 
  .המבוקשי	 על ידי הדיירי	

הנכס ממוק	 באזור מבוקש 
במרחק נוח משירותי	 

  .המבוקשי	 על ידי הדיירי	
  

  .מיקו	 הנכס אינו מספק יתרו� תחרותי
  

התצורה , הארגו� הפנימי, ו	 הנכסמיק
  .והתחזוקה תורמי	 לקשיי הנכס

  

           

תכנו� הנכס  
  ומצבו

  

, הנכס מועד" הודות לתכנו�
, תצורה ולתחזוקה שלו

ומתחרה בהצלחה ע	 נכסי	 
  .חדשי	

, הנכס ראוי במונחי תכנו�
התכנו� . תצורה ותחזוקה

והיכולות של הנכס מתחרי	 
  .בהצלחה ע	 נכסי	 חדשי	

תכנו� , נכס ברמה מספיקה במונחי תצורהה
  .ותחזוקה

  

בתצורה , קיימות חולשות בארגו� הפנימי
  .או בתחזוקה של הנכס

  

תקציב הבנייה שמרני   נכס בבנייה 
והסכנות הטכניות 

). מוגבלות(מצומצמות 
הקבלני	 בעלי הסמכה  

  .טובה מאוד

תקציב הבנייה שמרני 
והסכנות הטכניות מצומצמות 

 הקבלני	 בעלי ).מוגבלות(
  .הסמכה  טובה מאוד

תקציב הבנייה מתאי	 והקבלני	 בעלי 
  .הסמכה רגילה

הפרויקט חורג מהתקציב או שאינו מעשי 
הקבלני	 לא . נוכח הסכנות הטכניות

  .בהכרח בעלי הסמכה  מתאימה
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חוס� 
          הקבל�/המממ�

יכולת  
פיננסית 
ונכונות 

 .לתמו� בנכס

הקבל� העביר /גור	 המימו�
כומי מזומני	 ניכרי	 ס

)substantial ( לבניית הנכס
גור	 . או לרכישתו

הקבל� הנו בעל /המימו�
ורמה , משאבי	 משמעותיי	

נמוכה של חבויות ישירות 
נכסיו של גור	 . ותלויות
הקבל� מפוזרי	 /המימו�

גיאוגרפית ומגווני	 מבחינת 
  .סוגי הנכסי	

הקבל� העביר /גור	 המימו�
יי	 סכומי מזומני	  מהות

)material ( לבניית הנכס או
מצבו הכספי של . לרכישתו

הקבל� מאפשר /גור	 המימו�
לו לתמו� בנכס במקרה בו 

תזרי	 המזומני	 נמו� 
נכסיו של גור	 . מהרצוי
הקבל� ממוקמי	 /המימו�

  .במספר אזורי	 שוני	

הקבל� הייתה /השקעתו של גור	 המימו�
משאביו . לא מהותית או לא במזומ�

הקבל� ה	 / של גור	 המימו�הכלכליי	
  .ברמה ממוצעת או נמוכי	 מ� הממוצע

הקבל� חסרי	 יכולת או /גור	 המימו�
  .נכונות לתמו� בנכס

  

   
        

 מוניטי� 
וביצועי 

העבר  ע	 
נכסי	 
  דומי	

הנהלה מנוסה ואיכות גבוהה 
מוניטי� רב .  של מממ�

וניסיו� ארו� ומוצלח ע	 
  .נכסי	 דומי	

הלה איכות הולמת של הנ
המממ� או ההנהלה . ומממ�

בעלי  ניסיו� מוצלח ע	 נכסי	 
  .דומי	

ביצועי .איכות בינונית של הנהלה ומממ�
העבר של ההנהלה או המממ� אינ	 מעלי	 

  .חששות רציניי	

הנהלה לא יעילה ואיכות מממ� מתחת  
קשיי ההנהלה והמממ� תרמו . לתקני 

  .לקשיי	 בניהול נכסי	 בעבר

יחסי	 ע	  
 גורמי	

רלוונטיי	 
בתחו	 

  �"הנדל

יחסי	 הדוקי	 ע	 גורמי	 
מובילי	 כמו סוכני	  

 leasing(� "להשכרת נדל
agents(.  

יחסי� מוכחי� ע� גורמי� 

מובילי� כמו סוכני� 

 leasing(� "להשכרת  נדל
agents.  

יחסי� נאותי� ע� סוכני� להשכרת 

� וע� גורמי� אחרי� המספקי� "נדל

  .�"לשירותי� חשובי� בתחו� הנד

ע� סוכני� ) לא מספקי�(יחסי� דלי� 

או ע� גורמי� אחרי� /� ו"להשכרת נדל

המספקי� שירותי� חשובי� בתחו� 

  .�"הנדל

     חבילת ביטחונות
שעבוד ראשו� מלא   השעבודטיב 

253
שעבוד ראשו� מלא  .

253
שעבוד ראשו� מלא  .

253
 .יכולת המלווה לממש את השעבוד מוגבלת  .

           

                                                 
אינו , )senior(כולל כל הפוזיציות הבכירות , �LTV עשוי להצביע על רמת סיכו� זו א� ס� השעבוד נחות). junior liens(מלווי� בשווקי� מסוימי� משתמשי� באופ� נרחב במבנה הלוואה הכולל שעבוד נחות     253

  . טיפוסי של הלוואה ראשונהLTVעולה על 
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 המחאת דמי 
השכירות 

למלווה 
בפרויקטי	 (

שהושכרו 
לדיירי	 

  )לטווח ארו�

המלווה זכאי להמחאת דמי 
המלווה שומר . השכירות

כגו� , מידע שוט" על הדיירי	
רשימת שוכרי	 ועותקי	 של 

כדי להקל על , חוזי השכירות
המצאת הודעות לשוכרי	 
להעביר את דמי השכירות 

  .ישירות למלווה

 המלווה זכאי להמחאת דמי
המלווה שומר . השכירות

כגו� , מידע שוט" על הדיירי	
רשימת שוכרי	 ועותקי	 של 

כדי להקל על , חוזי השכירות
המצאת הודעות לשוכרי	 
להעביר את דמי השכירות 

  .ישירות למלווה

. המלווה זכאי להמחאת דמי השכירות
, המלווה שומר מידע שוט" על הדיירי	
 כגו� רשימת שוכרי	 ועותקי	 של חוזי

כדי להקל על המצאת הודעות , השכירות
לשוכרי	 להעביר את דמי השכירות 

  .ישירות למלווה

המלווה אינו זכאי להמחאת דמי השכירות 
או שלא שומר את המידע הדרוש כדי 

  .להמציא הודעות לדיירי הבניי�

           

איכות  
הכיסוי 

  הביטוחי

   .נמוכה מהתקנית  .נאותה  .נאותה  .נאותה
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  חשיפות למימו אובייקטעבור  סולמות דירוג פיקוחיי� – 3טבלה 

  

 חלש     משביע רצו� טוב חזק 
     חוס� פיננסי

, הביקוש חזק ובמגמת עלייה  תנאי השוק  
, חסמי כניסה משמעותיי	
רגישות נמוכה לשינויי	 

בטכנולוגיה ובתחזית 
  .הכלכלית

ישנ	 חסמי . הביקוש חזק ויציב
ישות מסוימת רג, כניסה מסוימי	

לשינויי	 בטכנולוגיה ובתחזית 
  .הכלכלית

חסמי כניסה , הביקוש הול	 ויציב
רגישות משמעותית לשינויי	 , מצומצמי	

  .בטכנולוגיה ובתחזית הכלכלית

קיימת , הביקוש חלש ובמגמת ירידה
 לשינויי	 בטכנולוגיה ובתחזית רגישות

  .סביבה מאוד לא ודאית, הכלכלית
  

        
ננסיי	 יחסי	 פי  

יחס כיסוי לשירות (

 DSCR)(החוב 
 ויחס הלוואה לשווי

  ))LTV (הנכס

יחסי	 פיננסיי	 חזקי	 
הנחות . בהתחשב בסוג הנכס

 .כלכליות איתנות ביותר

מניחי	 /יחסי	 פיננסיי	 חזקי	
. את הדעת בהתחשב בסוג הנכס

הנחות כלכליות איתנות לגבי 
 .הפרויקט

 )סטנדרטיי	(יחסי	 פיננסיי	 תקניי	 
  .בהתחשב בסוג הנכס

 

המבטאי	 סיכו� (יחסי	 פיננסיי	 גרועי	 
 .בהתחשב בסוג הנכס) גבוה

            
  קיצו�ניתוח מצבי   

  
הכנסות יציבות בטווח 

יכולת לעמוד במצבי , הארו�
 חמורי	 במש� המחזור קיצו�

  .הכלכלי

 

הכנסות משביעות רצו� בטווח 
ההלוואה יכולה לעמוד . הקצר

כשל  . נסיי	בהרעת התנאי	 הפינ
צפוי א� ורק במקרה של הרעה 

 .חריפה בתנאי	 הכלכליי	

. הכנסות בלתי ודאיות בטווח הקצר
 קיצו� למצבי רגישי	תזרימי המזומני	 

ההלוואה . שכיחי	 במש� המחזור הכלכלי
כשל במורד מצב של קלע ליעלולה לה

 .במחזור הכלכלי) רגיל(לי אנורמ

ילו אפ; ההכנסה נתונה לחוסר ודאות חרי"
הנכס עשוי , בתנאי	 כלכליי	 רגילי	

אלא א	 יחול , כשלמצב של להיקלע ל
 .שיפור בתנאי	

        
&השוק בנוי על בסיס כלל  נזילות השוק  

הנכסי	 נזילי	 במידה ; עולמי
 .מרובה

; עולמי או אזורי&השוק הוא כלל 
 .באופ� יחסיהנכסי	 נזילי	 

השוק אזורי ע	 פוטנציאל לקוחות  מוגבל 
 .ומשמעו נזילות נמוכה יותר, וח הקצרבטו

נזילות . או ע	 שקיפות דלה/ מקומי ו השוק
  .בעיקר בשוקי נישה, נמוכה או בלתי קיימת
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 חלש     משביע רצו� טוב חזק  
  

  סביבה פוליטית וחוקית
    

כולל , סיכו� פוליטי 
  סיכו� העברה

קיימי	 מכשירי ; נמו� ביותר
במידת , הפחתה חזקי	

  .הצור�

קיימי	 מכשירי הפחתה  ; נמו�
  .א	 נדרש, משביעי רצו�

קיימי	 מכשירי	 סבירי	 להפחתת ; בינוני
  .הסיכו�

מכשירי ההפחתה חלשי	 או בלתי ; גבוה
  .קיימי	

סיכוני	 חוקיי	  
  ורגולטוריי	

תחו	 השיפוט מספק תנאי	 
טובי	 להשבה  ולאכיפת 

  .חוזי	

תחו	 השיפוט מספק תנאי	 
  .יפת חוזי	טובי	 להשבה ולאכ

תחו	 השיפוט מספק תנאי	 טובי	 בדר� 
ג	 א	 , כלל להשבה ולאכיפת חוזי	

  .או קשה/ההשבה עשויה להיות ארוכה ו

סביבה חוקית ורגולטורית גרועה או בלתי 
תחו	 השיפוט עשוי להפו� השבה  . יציבה

או אכיפת חוזי	 לתהלי� ממוש� או בלתי 
  .אפשרי כלל

          מאפייני העסקה

 המימו� תקופת 
בהשוואה לאור� 

חייו הכלכליי	 של 
  הנכס

בלו� /פרופיל תשלו	 מלא
/ אי� תקופת חסד. מינימלי

  ).grace(ארכה 

א� , מרכיב בלו� משמעותי יותר
  .עדיי� ברמות  משביעות רצו�

/ ע	 תקופות חסד ) משמעותי(בלו� חשוב 

  .אפשריות) grace(ארכה 
  .או גבוה)fine(תשלו	 בבלו� טהור 

          תפעוליסיכו� 

הנכס ; הושגו כל ההיתרי	  רישיונות/היתרי	 
רגולציה הממלא אחר 

עתידית ככל הנוכחית וה
  .שנית� לחזות

כל ההיתרי	 הושגו או מצויי	 
הנכס ממלא אחר ; בתהלי� אישור

עתידית הנוכחית והרגולציה ה
  .ככל שנית� לחזות

רוב ההיתרי	 הושגו או מצויי	 בתהלי� 
	 נחשבי	 העיקריי	 שבה. אישור

הנכס ממלא אחר הרגולציה . שגרתיי	
  .הנוכחית

נתגלו בעיות בהשגת כל ההיתרי	 
ייתכ� שיתחייבו שינויי	 בחלק . הנדרשי	

או הפעולות /מתצורת הנכס המתוכננת ו
  .המתוכננות

           

היק" ומהות חוזי  
  התפעול והתחזוקה

חוזה תפעול ותחזוקה טוב 
רצוי ע	 תמריצי , לטווח ארו�

או /ו, ע הקבועי	 בחוזהביצו
 לצור� החוזה רזרבהחשבונות 

  .)א	 נדרש(
  

חוזה תפעול ותחזוקה לטווח 
 לצור� רזרבהאו חשבונות /ארו� ו
  ).א	 נדרש(החוזה 

חוזה תפעול ותחזוקה מוגבל או חשבו� 
  ).א	 נדרש( מוגבל לצור� החוזה רזרבה

סיכו� ; לא קיי	 חוזה תפעול ותחזוקה
בוהות יותר להוצאות תפעוליות  ג

  .מהפחתות הסיכו�
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 חלש     משביע רצו� טוב חזק   
חוס� פיננסי של  

ביצועי עבר , המפעיל
בניהול נכסי	 

ויכולת , מאותו סוג
לשווק מחדש את 
הנכס לאחר סיו	 

 השכירות

ביצועי עבר מצויני	 ויכולת 
 .שיווק חזקה

ביצועי עבר ויכולת שיווק משביעי 
 .רצו�

, רשימי	 או קצרי מועדביצועי עבר  לא מ
 .ואי ודאות בנוגע ליכולת השיווק

ואי� ,  אי� ביצועי עבר  או שלא ידוע מה ה	
 .יכולת לשווק מחדש את הנכס

      
          מאפייני הנכס

, גודל, תצורת הנכס 
תכנו� ותחזוקה 

גודל ,  גיל, דהיינו(

 size for (למשטח
a plane(( 

בהשוואה לנכסי	 
 אחרי	 באותו שוק

תרו� משמעותי בתכנו� י
תצורה תקנית כ� . ותחזוקה

" שוק נזיל"שהנכס נסחר ב

)liquid market .( 

. תכנו� ותחזוקה מעל הממוצע
ייתכ� ע	 מספר , תצורה תקנית

 כ� שהנכס –מצומצ	 של חריגות 
 ".שוק נזיל"נסחר ב

תצורה ספציפית . תכנו� ותחזוקה ממוצעי	
 ועל כ� השוק עבור הנכס, במידה מסוימת

 .עשוי להיות צר יותר

הנכס . תכנו� ותחזוקה נמוכי	 מ� הממוצע
התצורה . מצוי לקראת סו" חייו הכלכליי	

 .השוק לנכס צר מאוד; ספציפית מאוד

 שווי במכירה חוזרת 
  

השווי הנוכחי במכירה חוזרת 
גבוה במידה ניכרת מער� 

 .החוב

השווי במכירה חוזרת גבוה 
 .במידה מתונה מער� החוב

במכירה חוזרת גבוה במקצת מער� השווי 
 .החוב

 .השווי במכירה חוזרת נמו� מער� החוב

רגישות שווי ונזילות  
הנכס למחזורי	 

  כלכליי	

ער� ונזילות הנכס אינ	 
רגישי	 יחסית למחזורי	 

 .כלכליי	

ער� ונזילות הנכס רגישי	 יחסית 
 .למחזורי	 כלכליי	

ער� ונזילות הנכס יחסית רגישי	 למדי 
 .י	 כלכליי	למחזור

ער� ונזילות הנכס יחסית רגישי	 ביותר 
 .למחזורי	 כלכליי	
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     חוס� גור� המימו�

חוס� פיננסי   
, של המפעיל

ביצועי העבר 
בניהול נכסי	 

,  מאותו סוג
ויכולת לשווק 

מחדש את 
הנכס לאחר 

סיו	 חוזי 
  השכירות

ביצועי עבר  מצויני	 ויכולת 
  .שיווק מרשימה

יכולת שיווק ביצועי עבר  ו
  .משביעי רצו�

ביצועי עבר חלשי	 או קצרי מועד ואי ודאות 
  .לגבי יכולת שיווק מחדש

  

ואי� ,אי� ביצועי עבר או שלא ידוע מה ה	 
 .יכולת לשווק מחדש את הנכס

  

            
ביצועי עבר    

וחוס� פיננסי 
של גורמי 

  המימו�

גורמי מימו� ע	 ביצועי עבר 
מצויני	 ויציבות פיננסית 

  .בוההג

גורמי מימו� ע	 ביצועי עבר  
  .טובי	 ויציבות פיננסית טובה

גורמי מימו� ע	 ביצועי עבר נאותי	 ויציבות 
  פיננסית טובה

גורמי מימו� ללא ביצועי עבר או 
או /שביצועיה	 בעבר מוטלי	 בספק ו

  .חלשי	 פיננסית

            
          חבילת הביטחונות

 המסמכי	 המשפטיי	 מספקי	  שליטה בנכס  
למלווה שליטה בפועל על הנכס 
או על החברה שהנכס בבעלותה 

או , כגו� שעבוד מלא וראשו�(
תנאי חכירה הכוללי	 בטוחה 

 ).כאמור

המסמכי	 המשפטיי	 מספקי	 
למלווה שליטה בפועל על הנכס 
או על החברה שהנכס בבעלותה 

כגו� שעבוד ראשו� מלא או תנאי (
 ).חכירה הכוללי	 בטוחה כאמור

 המשפטיי	 מספקי	 למלווה המסמכי	
שליטה בפועל על הנכס או על החברה 

כגו� שעבוד ראשו� מלא (שהנכס בבעלותה 
 ).או תנאי חכירה הכוללי	 בטוחה כאמור

, החוזה מקנה זכויות מועטות למלווה
ומותיר מקו	 לסיכו� מסוי	 של אובד� 

  .שליטה על הנכס
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 חלש משביע רצו� טוב חזק  
ות הזכוי  

והאמצעי	 
העומדי	 

לרשות 
המלווה 

למעקב אחר 
מיקו	 הנכס 

  ומצבו

המלווה מסוגל לעקוב אחר 
בכל זמ� , מיקו	 הנכס ומצבו

, דוחות סדירי	(ומקו	 
 ).אפשרות לבצע ביקורות

המלווה מסוגל לעקוב אחר מיקו	 
כמעט בכל זמ� ובכל , הנכס ומצבו

 .מקו	

המלווה מסוגל לעקוב אחר מיקו	 הנכס 
 .כמעט בכל זמ� ובכל מקו	, ומצבו

למלווה יכולת מוגבלת לעקוב אחר מיקו	 
 .הנכס ומצבו

        
ביטוח כנגד   

  נזקי	
לרבות נזק , כיסוי ביטוחי אית�

בחברת ביטוח מהשורה , משני
 .הראשונה

לא (כיסוי ביטוחי מניח את הדעת 
בחברת ביטוח ) כולל נזק משני

 .טובה

)  משנילא כולל נזק(כיסוי ביטוחי סביר 
 .בחברת ביטוח מקובלת

או ) לא כולל נזק משני(כיסוי ביטוחי חלש 
 .ביטוח בחברה חלשה
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  חשיפות למימו סחורותעבור  סולמות דירוג פיקוחיי� – 4טבלה 

  

 חלש משביע רצו� טוב חזק 
     חוס� פיננסי

רמת ערבויות  
 יתר למסחר 

 .חלשה .משביעת רצו� .טובה .חזקה

     ית וחוקיתסביבה פוליט
 .אי� סיכו� מדינה  סיכו� מדינה  

 
חשיפה מצומצמת לסיכו� מדינה 

 ממוקמות מחו) רזרבותה, בפרט(

במדינה ) offshore(למדינה 
 ).מתפתחת

 רזרבותה, בפרט(חשיפה לסיכו� מדינה 

) offshore( ממוקמות מחו) למדינה
  ).במדינה מתפתחת

 הרזרבות, בפרט(חשיפה חזקה לסיכו� מדינה 

  ). במדינה מתפתחת(inland)מוקמות מ

 

        
הפחתת סיכוני   

  מדינה
  :הפחתה חזקה מאוד

 מחו) רזרבות מנגנוני הוצאת &

  חזקי	) offshore(למדינה 
  סחורה אסטרטגית&
 קונה מהשורה הראשונה&

  :הפחתה חזקה
 מחו) רזרבותמנגנוני הוצאת &

  )offshore(למדינה 
  סחורה אסטרטגית&
 קונה חזק&

  :מניחה את הדעתהפחתה 
(  מחו) למדינה רזרבותמנגנוני הוצאת &

offshore(  
  סחורה פחות אסטרטגית&
 קונה מניח את הדעת&

  :הפחתה חלקית בלבד
 מחו) למדינה רזרבותאי� מנגנוני הוצאת &

)offshore( 
  סחורה בלתי אסטרטגית&
  קונה חלש&

     מאפייני הנכס
נזילות ופגיעות  

 לנזקי	
ית� לגדרה הסחורה נסחרת ונ

באמצעות מכשירי	 עתידיי	 

). OTC(או מעבר לדלפק 
 .הסחורה אינה רגישה לנזקי	

הסחורה נסחרת ונית� לגדרה 
 מעבר לדלפק עסקאותבאמצעות 

(OTC) . הסחורה אינה רגישה
 .לנזקי	

. הסחורה אינה נסחרת אול	 היא נזילה
. קיי	 חוסר ודאות באשר לאפשרות הגידור

 .זקי	הסחורה אינה רגישה לנ

הנזילות מוגבלת לאור . הסחורה אינה נסחרת
אי� מכשירי גידור . גודל השוק ועומקו

 .הסחורה רגישה לנזקי	. נאותי	

          המממ�חוס� 

חוס� פיננסי של  
  הסוחר

יחסית , חזק ביותר
המסחר " פילוסופיית"ל

  .והסיכוני	

  .נאות  .חזק
  

  .חלש
  

, ביצועי העבר  
לרבות יכולת 

לנהל את 
 התהלי�

  הלוגיסטי
  

ניסיו� נרחב בסוג העסקה שעל 
ביצועי עבר טובי	 של . הפרק

וחיסכו� , הצלחה תפעולית
 .בעלויות

  

ניסיו� מספק בסוג העסקה שעל 
ביצועי עבר טובי	 . הפרק

, מהממוצע של הצלחה תפעולית
  .וחיסכו� בעלויות

. ניסיו� מוגבל ע	 סוג העסקה שעל הפרק
עולית ביצועי עבר ממוצעי	 של הצלחה תפ

  .וחיסכו� בעלויות

באופ� , ביצועי עבר מצומצמי	 או לא ודאיי	
 .עלויות ורווחי	 בלתי יציבי	. כללי
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 חלש משביע רצו� טוב חזק 
בקרות סחר  

 ומדיניות גידור
  

תקני	 חזקי	 לבחירת צדדי	 
  .גידור וניטור, נגדיי	

תקני	 נאותי	 לבחירת צדדי	 
  .גידור וניטור, נגדיי	

ת או ע	 עסקאות קודמות בוצעו ללא בעיו
  .בעיות מועטות

הסוחר חווה הפסדי	 משמעותיי	 בעסקאות 
  .קודמות

           

איכות הגילוי  
  הפיננסי

הגילוי הפיננסי מכיל אי ודאויות מסוימות או   .משביעת רצו�  .טובה  .מצוינת
  .שהנו בלתי מספק

          תיק הביטחונות

 המספק מלאשעבוד ראשו�  שליטה בנכסי	 
בנכסי	 למלווה שליטה חוקית 

  .לפי הצור�, בכל זמ�

 המספק מלאשעבוד ראשו� 
למלווה שליטה חוקית בנכסי	 

  .לפי הצור�, בכל זמ�

השליטה בנכסי	 , בשלב מסוי	 בתהלי�
ניתוק זה מלווה . מנותקת מידי המלווה

בהפחתת הסיכו� בשל ידיעת תהלי� 
לפי , המסחר או התחייבות של צד שלישי

  .המקרה

ו� מסוי	 לאובד� החוזה מותיר מקו	 לסיכ
קיימת סכנה באשר . השליטה על הנכסי	

   .לאפשרות להשבה

ביטוח כנגד  
 נזקי	

לרבות נזק , כיסוי ביטוחי אית�
בחברת ביטוח מ� השורה , משני

 .הראשונה

לא (כיסוי ביטוחי מניח את הדעת 
בחברת ביטוח ) כולל נזק משני

 .טובה

) לא כולל נזק משני(כיסוי ביטוחי סביר 
 .ביטוח מקובלתבחברת 

או ) לא כולל נזק משני(כיסוי ביטוחי חלש 
 .ביטוח בחברה חלשה

  

  

  

  



  )12/08]  (1[  הוראת שעה :הפיקוח על הבנקי�

  מסגרת עבודה למדידה והלימות הו�

 

293'עמ

  7נספח 

  דוגמאות לחישוב ההשפעה של הפחתת סיכו� אשראי 

  לפי נוסחת המפקח

 Supervisory(הל� מספר דוגמאות לקביעת האופ� שבו יוכרו ביטחונות וערבויות תחת נוסחת המפקח ל

Formula.(  

   כיסוי פרופורציונלי–כוללת ביטחו� דוגמה להמחשה ה

 שאי� עבורה KIRB& ע% רמת חיזוק אשראי מעבר ל 500#נניח כי תאגיד בנקאי רוכש חשיפת איגוח בס  

 8 בגי� חשיפת האיגוח היא )SF(נוסחת הפיקוח  לפי דרישת ההו�נניח כי , בנוס'. נגזרחיצוני או דירוג דירוג 

קיבל התאגיד הבנקאי  כי ,נניח עוד).  100# :משוקלל לסיכו�הסכו% את ה נקבל 12.5& בהכפלתה ב (#

 הפוזיציה נקבעת על בגי� דרישת ההו� . במזומ� הנקוב באותו המטבע של חשיפת האיגוח 400#ביטחו� של 

כמודג% , סכו% החשיפה המקורילסכו% החשיפה המותא% שבי�  ביחס SFידי הכפלת דרישת ההו� לפי 

  .להל�

  

   :1צעד 

ה מותא%סכו% חשיפ  (E*) = max {0, [E x (1 + He) – C x (1 – Hc – Hfx)]} 

E* = max {0, [500x (1 + 0) – 400 x (1 – 0 – 0)]} = 100#  

  ):בהתבסס על המידע המסופק לעיל(כאשר 

E* =  100#( הפחתת הסיכו� לאחרער  החשיפה (  

E  = 500#(החשיפה השוט' של ער  ה (  

He = %ביטחו� מקד )haircut (מתאי% לחשיפה ה)%ו רלוונטי מכיוו� שהתאגיד נ ביטחו� זה אינמקד

  )הבנקאי אינו מלווה את חשיפת האיגוח בתמורה לביטחו�

C = 400#( של הביטחו� שהתקבל השוט'ער  ה (  

Hc = %0( הביטחו� המתאי% לביטחו� מקד(  

Hfx  =%0( אי התאמה בי� הביטחו� לחשיפה בשל , ביטחו� המתאי%מקד(  

  

   :2צעד 

  לפידרישת הו� x SF (E* / E) = דרישת הו�

  ):בהתבסס על המידע לעיל(כאשר 

x  # 1.6=  # 8 = דרישת הו� )500 #  /100# (  
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  יפרופורציונאל כיסוי – ערבות הכוללתדוגמה להמחשה 

. למעט צורתה של הפחתת סיכו� האשראי, דוגמה זועל  חלות , הכוללת ביטחו�,כל ההנחות בדוגמה לעיל

, לפיכ .  אחרתאגיד בנקאי מ 400# קיבל ערבות כשירה שאינה מובטחת בסכו% של תאגיד בנקאישח נני

  :דרישת ההו� נקבעת באופ� הבא.  ביטחו� בגי� אי התאמה במטבעמקד%אי� להחיל 

משקולת . יקבל את משקולת הסיכו� של ספק ההגנה)  400#(החלק המוג� של חשיפת האיגוח  •

כפי ,  הערבאיבנקתאגיד הלער  לזו של הלוואה בלתי מובטחת & ותהסיכו� של ספק ההגנה שו

דרישת ההו� עבור החלק המוג� , א% כ�. 10%נניח כי משקולת סיכו� זו היא . IRB  גישתשנקבע לפי

 :היהת

• 3.2 #  =0.08 x 10% x 400#  דרישת נגזרת מהכפלת )  100#( של החלק הבלתי מוג� דרישת ההו�

חלקו היחסי של .  בחלקו היחסי של החלק הבלתי מוג� לסכו% החשיפה, עבור חשיפת האיגוחההו�

 . x 8# 20%=  # 1.6 :דרישת ההו� תהיה, לפיכ  . 100#/  # 500 = 20% :החלק הבלתי מוג� הוא

  

  =דרישת ההו� בגי� החלק המוג� והחלק הבלתי מוג� ס  

  4.8# = (חלק בלתי מוג�)  1.6# + (חלק מוג�)  3.2#

 

   את החלקי� הבכירי� ביותרי� סיכו� אשראי המכסמפחיתי המקרה של –שה דוגמה להמח

 5% ההלוואות המאוגחות הוא מאגר של KIRB&ה.  5,000#  הלוואות בס מאגר מאגח תאגיד בנקאינניח ש

רק את הרובד השני בידיו שומר הבנק .  100# קיי% רובד הפסד ראשו� של  ). 250# בס דרישת הו� (

  :נוכל לסכ% את המצב באופ� הבא.  225#  בסכו% של,בד שאינו מדורגרו:  ביותרהנחות

  

  = KIRB  250#           75#  )א(

     150#  )ב(

  הפסד ראשו�   100#  

רובד בלתי מדורג הנשמר 

 225 (התאגיד הבנקאיבידי 

#(  

  

  

  דרישת הו� ללא ביטחו� או ערבות  . 1

, KIRB&הנע סביב קו ה, התאגיד הבנקאיידי דורג שנותר בדרישת ההו� של הרובד הבלתי מ, על פי דוגמה זו

  :בתרשי% לעיל) ב(&ו) א( של רבדי% דרישות ההו�הוא הסכו% של 

  : הסכו% המשוקלל לסיכו� הוא, לפיכ . 820%רובד זה היא &  עבור תתSFנניח שמשקולת הסיכו� לפי   ) א(

615 #  =820% x 75 .8%=  # 49.2 :דרישת ההו� היא x 615# . 

  :הסכו% המשוקלל לסיכו� הוא.  ינוכה מבסיס ההו�KIRB&הרובד מתחת ל& תת  ) ב( 

1,875 #  =1250% x 150#   .8%=  # 150 :דרישת ההו� היא x 1,875.  

  KIRB=  199.2 #  =150 #  +49.2#&סביב ה, כ דרישת הו� בגי� רובד שאינו מדורג"סה
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  דרישת הו� ע� ביטחו�   .2 

מכיוו� .  הנקוב באותו המטבע של חשיפת האיגוח, ביטחו� במזומ� 125#  קיבלקאיהתאגיד הבננניח כעת ש

 KIRB& הרובד הבכיר ביותר מעל ל& עלינו להניח כי הביטחו� מכסה את תת, KIRB& שהרובד נע סביב רמת ה

יש להחיל את , ורק א% נותר סכו% ביטחו�, ) 75# מכוסה על ידי ביטחו� בס ) א(הרובד & תת, דהיינו(

המכוסה על ) ב(רובד & כגו� תת(בחלק הבכיר ביותר כאשר מתחילי% , KIRB& הרובד שמתחת ל& וי לתתהכיס

  :המצב נראה כ , לפיכ ).  50# ידי ביטחו� בס 

  

   KIRB          75#  )א(

   50#  )ב(

רובד סביב 

  KIRB&ה

)225# (     

                  

150#             

   

         

  ביטחו�

)125# (  

  

  

 סכו% החשיפה בי� ביחס ש,SF הפוזיציה נקבעת על ידי הכפלת דרישת ההו� שחושבה לפי בגי�דרישת ההו� 

  :הרבדי%& על שני תתיחישוב זהיש להחיל . כמודג% להל�, המותא% לסכו% החשיפה המקורי

  

& שבמקרה זה תתכ  ,  75#בס  הוא  והביטחו�  75# החשיפה המקורית היא ,הרובד הראשו�& בתת  ) א(

  :במילי% אחרות. הרובד מכוסה בשלמותו

  

   סכו% חשיפה מותא%:1שלב 

  

E* = max {0, [E x (1 + He) – C x (1 – Hc – Hfx)]} = max {0, [75 –75]} = €0 

 :כאשר

E* =  0( הפחתת סיכו� לאחרער  החשיפה(  

  

E = 75#(החשיפה השוט' של ער  ה (  

  

C = 75#(בל  של הביטחו� שהתקהשוט'ער  ה (  

  

He = %0ועל כ� , לא רלוונטי למקרה זה(חשיפה ל הביטחו� המתאי% מקד(  

  

Hcו  &Hfx = לש% פשטות (ביטחו� ועבור אי התאמה בי� הביטחו� לחשיפה ל מי% ביטחו� המתאימקדמי

  )0, הדוגמה

 

  :2שלב 

    x SF (E* / E)דרישת הו� לפי = דרישת הו� 

   x 0 = 0# # 49.2= דרישת הו� 



  )12/08]  (1[  הוראת שעה :הפיקוח על הבנקי�

  מסגרת עבודה למדידה והלימות הו�

 

296'עמ

וזהו הסכו% שנותר אחרי ,  50#  והביטחו� בס  150# החשיפה המקורית היא ,הרובד השני& בתת  ) ב(

הרובד & יוקצה לחלק הבכיר ביותר של תת 50#הסכו% של , לפיכ . KIRB&הרובד מעל ל& כיסוי תת

150# .  

  

   סכו% החשיפה המותא%:1שלב 

E* = max {0, [150 x (1 + 0) –50 x (1 – 0 – 0)]} = 100#  

  

  :2שלב 

    x SF (E* / E)דרישת הו� לפי = דרישת הו� 

   # x 150 #  /100 # 150=  # 100   = דרישת הו� 

 KIRB&כ דרישת ההו� לרובד שאינו מדורג שנע סביב ה"סה, לבסו'

=
   

100 #  =100 #  +0#   

   ערבות.3

תאגיד  מ, 125# של  בסכו%, ערבות כשירה שאינה מובטחתהתאגיד הבנקאיקיבל , נניח שבמקו% ביטחו�

נית� לסכ% את המצב באופ� .  בגי� אי התאמה במטבעביטחו� מקד% אפוא לא יחול במקרה זה.  אחרבנקאי

  :הבא

  

   KIRB          75#  )א(

   50#  )ב(

רובד סביב 

  KIRB&ה

)45€(     

                  

30€150 #                     

   

         

  ערבות

)125# (  

  

  

  :ת בדר  הבאהעהרבדי% נקב&דרישת ההו� עבור שני תתי

כ  שבמקרה זה החשיפה ,  75# והערבות בס   75# החשיפה הראשונית היא ,הרובד הראשו�& בתת)  א(

משקולת הסיכו� של ספק .  יקבל את משקולת הסיכו� של ספק ההגנה 75#הסכו% של . מכוסה בשלמותה

. IRB  גישתכפי שחושבה לפי,  ערבתאגיד בנקאישמוקצית להלוואה בלתי מובטחת לער  לזו & ההגנה שוות

  : דרישת ההו� בגי� החלק המוג� היא.20%נניח כי משקולת סיכו� זו היא 

1.2 #  =8% x 20% x 75#  

 על החלק הבכיר ביותר  50# ויש להחיל ערבות בס   150# החשיפה הראשונית היא ,הרובד השני& בתת) ב (

  .  100#החלק שאינו מוג� הוא אילו  ו, 50#החלק המוג� הוא , בהתא% לכ . הרובד& בתת

  .  הערבהתאגיד הבנקאיהחלק המוג� של חשיפת האיגוח יקבל את משקולת הסיכו� של , שוב •

  # x 20% x 50 8%=  # 0.8:  דרישת ההו� לחלק המוג� היא

  :היא) KIRB&תחת לעבור פוזיציה ללא דירוג מ(דרישת ההו� לחלק שאינו מוג� 

 100 #  =8% x 1250% x 100 #  
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�נע סביב ההכ דרישת הו� לרובד שאינו מדורג "סהKIRB =   

&מתחת ל, חלק בלתי מוג�KIRB + (100#  4)& מתחת ל, חלק מוג�KIRB + (0.8#  4)מעל , חלק מוג�(4  1.2#

KIRB = (102� .  
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  8נספח 

  מיפוי קווי עסקי�

  עילותקבוצות פ  2רמה   1רמה 

  מימו� תאגידי�

   מקומיותרשויות/מימו� ממשלות

 Merchant)ות ייעו� בנקא

Banking) 

  מימו� תאגידי�

(Corporate Finance) 

 Advisory) שירותי ייעו�

Services) 

חוב , מחקר, איגוח, הפרטות, חתמות, מיזוגי� ורכישות

הנפקות , סינדיקציות, מניות, )בעל תשואה גבוהה, ממשלתי(

 secondary private)הנפקות משניות , (IPO)ראשוניות 

placements)   

 (Sales) מכירות

 (Market Making) עשיית שוק

פוזיציות בבעלות תאגיד בנקאי 

(Proprietary Positions) 

  סחר ומכירות

(Trading & Sales)  

  (Treasury)ח "אג

מימו� , אשראי, סחורות, מטבע חו�, מניות, הכנסה קבועה

(funding) ,תיוו$ , הלוואות וריפו, ע עצמיות"פוזיציות ני

(brokerage) ,תיוו$ עיקרי , חובות(prime brokerage) 

  בנקאות קמעונאית

 

  

נאמנות , שרותי בנקאות, הלוואות והפקדות קמעונאיות

  .ועזבונות

  בנקאות פרטית

(Private Banking)  

, נאמנות ועזבונות, שרותי בנקאות, הלוואות והפקדות פרטיות

  .ייעו� להשקעות

  בנקאות קמעונאית

(Retail Banking) 

  שירותי כרטיסי אשראי

(Card Services) 

 private, תאגידי/מסחרי/(merchant)כרטיסי אשראי פרטי 

labelsוקמעונאות .  

  בנקאות מסחרית

(Commercial Banking) 

  בנקאות מסחרית

  

, נכיונות, מימו� סחר,  ייצואמימו�, �"נדל, מימו� פרוייקט

  .(bills of exchange)שטרי חליפי� , ערבויות, חכירה

תשלומי� וסילוקי�
254

  

(Payment & Settlement)  

  לקוחות חיצוניי�

(External Clients)  

סליקה וסילוקי� , העברות כספי�, תשלומי� ותקבולי�

(clearing and settlement)  

תקבולי הפקדות , (escrow)' ניהול חשבונות עבור צד ג  (Custody)משמורת 

(depository receipts) ,ע "השאלת ני)customers( , פעולות

  .(corporate actions)עבור תאגידי� 

  סוכנות תאגידי�

(Corporate Agency)  

  סוכני� משלמי� ומנפיקי�

(issuer and paying agents).  

  שרותי סוכנות

(Agency Services)  

  

  גידי�נאמנות תא

 (Corporate Trust)  

  

                                                 
על פי ניסיו� העבר של ,  העסקי�ויהפסדי תשלומי� וסילוקי� הקשורי� לפעילות העצמית של תאגיד בנקאי ישולבו בקו  254

  .רלבנטיי� לכל אחד מההפסדי�ה� קווי העסקי� ה, התאגיד הבנקאי
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  ניהול כספי� ע� שיקול דעת

(Discretionary Fund 

Management) 

  ניהול נכסי�  .מניות פרטיות, פתוח, סגור, תאגידי, קמעונאי, נפרד, מאגרי

(Asset Management) 

 ניהול כספי� ללא שיקול דעת

(Non-Discretionary Fund 

Management) 

  .פתוח, סגור, תאגידי, קמעונאי, נפרד, מאגרי

  תיוו$ קמעונאי

(Retail Brokerage) 

  (Execution and full service)ביצוע ושרות מלא   תיוו$ קמעונאי

  

  

  

עקרונות למיפוי קו עסקי�
255

  

 mutually) חד ערכי באופ� 1עסקי% ברמה הכל הפעילויות ימופו לשמונת קווי   .א

exclusive) ובמיצוי הדדי (jointly exhaustive).  

א  ,  שאינה ניתנת למיפוי למסגרת קווי עסקי%, בנקאיתשאינה בנקאית או ,כל פעילות  .ב

אליו משתייכת תיכלל בקו העסקי% ,  לפעילות הנכללת במסגרת(ancillary)מייצגת פונקצית עזר 

אזי חובה להשתמש ,  מקו עסקי% אחדתומכת ביותרא% פעילות העזר .  היא תומכתהפעילות בה

  .ו� מיפוי אובייקטיביבקריטרי

למפותה  אזי יש ,ולא נית� למפותה לקו עסקי% מסוי%,  הכנסה גולמיתכאשר ממפי%  .ג

  . לאותו קו עסקי%ישויכו עזרת היוג% פעילו.  הגבוהה ביותרת ההו� היא דרישבוקו העסקי% ל

                                                 
  הנחיות משלימות למיפוי קו עסקי�    255

,  גישות תקפות בה� יוכלו תאגידי� בנקאיי� לעשות שימוש כדי למפות את פעילויותיה� לשמונה קווי עסקי�קיי� מגוו�   
לכ� שמספר תאגידי� הוועדה ערה , למרות זאת. בהנחה שהגישה בה ה� עושי� שימוש עומדת בעקרונות מיפוי קו העסקי�

להל� דוגמא לגישה אפשרית אחת בה יכול תאגיד בנקאי להשתמש לצור� לפיכ� מובאת . בנקאיי� יבקשו הנחיות נוספות
  :מיפוי הכנסתו הגולמית

הכנסה גולמית בבנקאות קמעונאית כוללת הכנסת ריבית נטו על הלוואות ומקדמות ללקוחות קמעונאיי� ויישויות קטנות    

הכנסה נטו , בתוספת עמלות הקשורות לפעילויות קמעונאיות מסורתיות, המטופלות כקמעונאיות) SME(ת ובינוניו

לצור� . והכנסה מחייבי� קמעונאיי� שנרכשו,  התיק הבנקאי הקמעונאי(hedge) לגידור י�מעסקאות החל� ונגזרי� המוחזק
הכנסות הריבית מהלוואות ומקדמות ללקוחות תאגיד בנקאי לוקח את , חישוב הכנסת ריבית נטו לבנקאות קמעונאית

  ). קמעונאי או הפקדות אחרות–מכל מקור שהוא (קמעונאיי� ומפחית את הממוצע המשוקלל של  עלות מימו� ההלוואות 

  

כולל יישויות (הכנסה גולמית לבנקאות מסחרית כוללת הכנסת ריבית נטו על הלוואות ומקדמות לתאגידי� , באופ� דומה   

 רווח מחייבי� תאגידיי� שנרכשוכ�  וריבונויות ו)interbank (בנקאיי�"לקוחות בי�, )ינוניות המטופלות כתאגידי�קטנות וב

)purchased retail receivables( , ערבויות,  התחייבויותלרבותבתוספת עמלות הקשורות לפעילויות מסחריות מסורתיות ,

מניירות ער� המוחזקי� בתיק )  ודיבידנד(coupons)שלומי ריבית מת(הכנסה נטו , (bills of exchange)שטרי חליפי� 

חישוב , כאמור.  התיק הבנקאי המסחרי(hedge) לגידורהפסדי� מעסקאות החל� ונגזרי� המוחזקי� /הבנקאי ורווחי�
 בניכוי ,בנקאיי� וריבונויות"לקוחות בי�, ריבית נטו מבוסס על הכנסות ריבית על הלוואות ומקדמות לתאגידי�ההכנסת 

  ).מכל מקור שהוא(הממוצע המשוקלל של  עלות מימו� הלוואות אלו 
בתיק המשוער� לשווי (הפסדי� ממכשירי� המוחזקי� למטרות מסחר /הכנסה גולמית כוללת רווחי�, עבור סחר ומכירות   

  .בניכוי עלות מימו� ובתוספת עמלות מתיוו� סיטונאי, )שוק

 בכל אחד מעסקי� (fees/commissions)הכנסה גולמית מורכבת בעיקר מעמלות נטו , עבור חמשת קווי העסקי� האחרי�   
סילוקי� לצדדי� סיטונאיי� /תשלומי� וסילוקי� מורכב מעמלות המיועדות לכיסוי הפרשות בגי� עסקאות תשלומי�. אלו

  . ניהול נכסי� הוא ניהול נכסי� עבור אחרי�. נגדיי�
  



  )12/08]  (1[ הוראת שעה  :הפיקוח על הבנקי�

  מסגרת עבודה למדידה והלימות הו�

 

 

300'עמ

תאגידי% בנקאיי% יכולי% להשתמש בשיטות תמחור פנימיות לצור  חלוקת ההכנסה   .ד

כפי שנרשמה לפי (ההכנסה הגולמית של התאגיד הבנקאי ובתנאי שס  , מית בי� קווי עסקי%הגול

  . קווי העסקי8%עדיי� שווה לס  ההכנסה הגולמית עבור ) גישת האינדיקטור הבסיסי

לצור  חישוב דרישות ההו� הפיקוחי בגי� הסיכו� מיפוי פעילויות לקווי עסקי%   .ה

 של קווי העסקי% בה% נעשה שימוש לצור  חישוב דרישות יהיה עקבי ע% ההגדרות, התפעולי

 הסבר מעיקרו� זה יהיה סטיהלכל . סיכוני אשראי ושוק, ההו� הפיקוחי בקטגוריות סיכו� אחרות

  .תועדהיא תברור ו

הגדרות בכתב של קווי עסקי% יהיו ברורות , במיוחד. תהלי  המיפוי יתועד בבירור  .ו

לכלול את , בי� היתר, התיעוד חייב. את המיפוי) replicate(עתיק לה' מ לאפשר לצד ג"ומפורטות ע

  .ולהישמר ברשומות,  או לשיקול דעת שונהלסטיות ההסבר

  . תהליכי% להגדרת המיפוי של פעילויות ומוצרי% חדשי%ייושמו  .ז

  ).הכפופה לאישור הדירקטוריו�(ההנהלה הבכירה אחראית למדיניות המיפוי   .ח

  .קווי עסקי% יהיה כפו' לסקירה בלתי תלויהתהלי  המיפוי  ל  .ט
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   חישוב הכנסה גולמית�א8נספח 

�  (BIA)חישוב ההכנסה הגולמית לפי גישת האינדיקטור הבסיסי. א  

אופ� החישוב תוא% את הוראות הדיווח . BIA & להל� מוצג אופ� חישוב ההכנסה הגולמית לפי גישת ה

  .י המפקח על הבנקי%"לציבור כפי שפורסמו ע

  

תאגיד  
  בנקאי

  א"חכ

   
  ביאור

לתקופה 

שהסתיימה 

 xx.31.12ביו� 

 ראה –רווח מפעילות מימו� לפני הפרשה לחובות מסופקי% 
 פירוט נוס'

20 23 xx 

    
 xx 22 && הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי

    
 xx && 21 עמלות תפעוליות

    
 xx && 22 ט נוס' ראה פירו–נטו , מהשקעות במניות) הפסדי%(רווחי% 

    
 xx 24 23  ראה פירוט נוס'–הכנסות אחרות 

    
  (xx) 25  26  ראה פירוט נוס'–הוצאות תפעול / הוצאות אחרות

    
מפעולות רגילות ) הפסדי%(חלקו של התאגיד הבנקאי ברווחי% 

   –לפני השפעת מס) במאוחד כלולות(של חברות מוחזקות 
 ראה פירוט נוס'

6 8 xx 

    
 xx   כ הכנסה גולמית"סה

    
15%   × 15% 

    
 xxx   הקצאת הו� לפי גישת האינדיקטור הבסיסי 
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  תאגידי� בנקאיי�  )1(

   השקעות בחברות מוחזקות ופרטי� על חברות אלה�  6ביאור 

לתקופה שהסתיימה  הפריט

 xx.31.12ביו� 
  תחברות מוחזקו) הפסדי(חלק התאגיד הבנקאי ברווחי . ב

מפעולות ) הפסדי%(  חלקו של התאגיד הבנקאי ברווחי% 
לפני השפעת )  כלולות&במאוחד (רגילות של חברות מוחזקות 

 המס

xx 

    
 xx בחברות מוחזקות) הפסדי%(כ רווחי% "  סה

  )לפני ההפרשות לחובות מסופקי�( רווח מפעילות מימו� � 20ביאור 

לתקופה שהסתיימה  הפריט

 xx.31.12ביו� 
  בגי� נכסי%. א

 xx מאשראי לציבור
 xx מאשראי לממשלה

 xx מפיקדונות בבנקי%
 xx מפיקדונות בבנק ישראל וממזומני%

 xx מניירות ער  שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר
 xx  מאיגרות חוב 

 xx מנכסי% אחרי%
  
  בגי� התחייבויות . ב

 (xx) על פיקדונות הציבור
 (xx)  דונות הממשלהעל פיק

 (xx) על פיקדונות מבנק ישראל וממזומני%
 (xx) על פיקדונות מבנקי%

 (xx) על ניירות ער  שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר
 (xx) על איגרות חוב

 (xx) על התחייבויות אחרות
  
  בגי� מכשירי% נגזרי% ופעילויות גידור . ג

 xx ידורחלק לא אפקטיבי ביחסי הג
 ALM  xxנטו בגי� מכשירי% נגזרי% ) הוצאות(הכנסות 
 xx נטו בגי� מכשירי% נגזרי% אחרי%) הוצאות(הכנסות 

  כ בגי� מכשירי% נגזרי% ופעילויות גידור"סה
   
  אחר. ד

 xx עמלות  מעסקי מימו�
 xx הכנסות מימו� אחרות

   :בניכוי  
 (xx)  ת לפדיו� נטוח מוחזקו"ממכירת אג)  הפסדי%(רווחי%   
 (xx)  ח זמינות למכירה"רווחי% ממכירת אג  
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 (xx)  ח זמינות למכירה"הפסדי% ממכירת אג  
 (xx) הוצאות מימו� אחרות

 xxx כ רווח מפעילות מימו�"סה

  נטו, מהשקעות במניות) הפסדי�( רווחי� � 22ביאור 

  
 הפריט

לתקופה שהסתיימה 

 xx.31.12ביו� 
  ומשו ושטר% מומשושמ) הפסדי%(רווחי% 

 נטו,   מהתאמות לשווי הוג� של מניות למסחר
xx 

 xx  דיבידנד ממניות זמינות למכירה ולמסחר
  

 xxx נטו, מהשקעות במניות) הפסדי%(כ רווחי% "סה

  הכנסות אחרות  � 23ביאור 

  
 הפריט

לתקופה שהסתיימה 

 xx.31.12ביו� 
 xx דמי ניהול קופות גמל 

 xx נאמנותדמי ניהול קרנות 
 xx דמי ניהול מחברות קשורות אחרות

  רווח ממימוש נכסי% שנתקבלו
   בגי� סילוק אשראי%

xx 

 xx )פרט א% מהותי(אחרות 
  

 xxx ס  כל ההכנסות האחרות

   הוצאות אחרות� 26ביאור 

  
  הפריט

לתקופה שהסתיימה 

 xx.31.12ביו� 
 (xx) עמלות 

 (xx) ילוק אשראי%הפסד בגי� נכסי% שנתקבלו בגי� ס
  

 (xxx)  ס  כל ההוצאות האחרות

  חברת כרטיסי אשראי  )2( 

   השקעות בחברות מוחזקות ופרטי� על חברות אלה�  8ביאור 

לתקופה שהסתיימה  הפריט

 xx.31.12ביו� 
  חברות מוחזקות) הפסדי(חלק החברה ברווחי . ב

מפעולות רגילות של ) הפסדי%(  חלקה של החברה ברווחי% 
 לפני השפעת המס)  כלולות&במאוחד (חברות מוחזקות 

xx 

    
 xx בחברות מוחזקות) הפסדי%(כ רווחי% "  סה
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   רווח מפעילות מימו� לפני ההפרשות לחובות מסופקי�� 23ביאור 

לתקופה שהסתיימה  הפריט

 xx.31.12ביו� 
  בגי� נכסי%. א

 xx מאשראי למחזיקי כרטיס
 xx מאשראי לבתי עסק
 xx מפיקדונות בבנקי%

 xx מניירות ער  שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר
 xx מאיגרות חוב 

 xx מנכסי% אחרי%
  
  בגי� התחייבויות . ב

 (xx) לתאגידי% בנקאיי%
  (xx) על ניירות ער  שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר

 (xx) על איגרות חוב
 (xx) תעל התחייבויות אחרו

  
  בגי� מכשירי% נגזרי% ופעילויות גידור . ג

 xx חלק לא אפקטיבי ביחסי הגידור
 ALM  xxנטו בגי� מכשירי% נגזרי% ) הוצאות(הכנסות 
 xx נטו בגי� מכשירי% נגזרי% אחרי%) הוצאות(הכנסות 

  כ בגי� מכשירי% נגזרי% ופעילויות גידור"סה
  
  אחר. ד

 xx �עמלות  מעסקי מימו
 xx הכנסות מימו� אחרות

   :בניכוי  
 (xx)  ח מוחזקות לפדיו� נטו"ממכירת אג)  הפסדי%(רווחי%   
 (xx)  ח זמינות למכירה"רווחי% ממכירת אג  
 (xx)  ח זמינות למכירה"הפסדי% ממכירת אג  

 (xx) הוצאות מימו� אחרות
  

 xxx כ רווח מפעילות מימו�"סה

  הכנסות אחרות  � 24ביאור 

  
 הפריט

לתקופה שהסתיימה 

 xx.31.12ביו� 
  שמומשו ושטר% מומשו) הפסדי%(רווחי% 

 נטו,   מהתאמות לשווי הוג� של מניות למסחר
xx 

 xx דיבידנד ממניות זמינות למכירה ולמסחר
 xx השכרת נכסי%

 xx )פרט א% מהותי(אחרות 
  

 xxx ס  כל ההכנסות האחרות
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   הוצאות תפעול� 25ביאור 
 

  
  הפריט

לתקופה שהסתיימה 

 xx.31.12ביו� 
 (xx) עמלות למנפיקי% אחרי%

 (xx) ב"א ומס"עמלות לשב
  

 (xxx)  ס  כל הוצאות התפעול
  

�) TSA(חישוב הכנסה גולמית לפי הגישה הסטנדרטית . ב  

 א  BIAתחושב בדומה לחישוב ההכנסה הגולמית לפי גישת , TSAההכנסה הגולמית לפי גישת 

 קווי העסקי% 8 &  יובהר שס  ההכנסה הגולמית מ.8בהתא% לנספח  קווי העסקי% 8 &לתפולח 

  .BIA &  שווה לס  ההכנסה הגולמית לפי גישת הTSA &בגישת ה

�חישוב הכנסה גולמית לפי גישת ה. ג ASA  

�(ASA)חישוב יתרת הלוואות ומקדמות לפי הגישה הסטנדרטית האלטרנטיבית   

�י� הקמעונאי הלוואות ומקדמות בקו העסק  

  
 הפריט

לתקופה שהסתיימה 

 xx.31.12ביו� 
  

' עמ) א (23לפי סעי' (מזומני%  )2ביאור (מזומני% 
 ). בהוראות הדיווח לציבור662�1

קיי% כסעי' נפרד בדיווח 
  .לפיקוח על הבנקי%

 

xx 

 דיור –אשראי לפרטיי% 
'תוספת ו(

1
( 

אשראי לאנשי% פרטיי% לדיור 
' עמ) 9) (ו (2סעי' (' לפי תוספת ו

640�5.2.(  

 

xx 

 אחר  –אשראי לפרטיי% 
'תוספת ו(

2
( 

אשראי לאנשי% פרטיי% אחר 
' עמ) 9) (ו (2סעי' (' לפי תוספת ו

640�5.2(
2

. 

xx 

הפרשה ספציפית לדיור 
   ) 4ביאור (

 

 xx 

 xx כ יתרת הלוואות ומקדמות"סה
  

                                                 
  .ניכוי הפרשה כללית והפרשה נוספתמוצגות לפני ' היתרות בתוספת ו   1
  . אלא א� קיימות נסיבות מיוחדות המצביעות על כ� שהאשראי הוא פרטי ' 400,000 "הסכו� מוגבל ל   2
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 3.5% × 3.5%זקיפת מרווח של 
  

 xxx  ההו� בגי� קו העסקי% הקמעונאי הקצאת&  12% &הכפלה ב

�(ASA)חישוב יתרת הלוואות ומקדמות לפי הגישה הסטנדרטית האלטרנטיבית  

  )המש!(

�חישוב הלוואות ומקדמות בקו העסקי� המסחרי   

  
 הפריט

לתקופה שהסתיימה 

 xx.31.12ביו� 
  

בניכוי , פיקדונות בבנקי%
 )2ביאור (מזומני% 

 23י' לפי סע(פיקדונות בבנקי% 
 662�1' עמ) ה (23עד ) ב(

  ).בהוראות הדיווח לציבור

 

xx 

ח מוחזקות לפדיו� "אג
  )3ביאור (
  

 

אגרות חוב מוחזקות לפדיו� 
 662�2' עמ) ב (24לפי סעי' (

 ).בהוראות הדיווח לציבור

xx 

  ע זמיני% למכירה"ני
 )3ביאור  (

ניירות ער  זמיני% למכירה 
 662�4' עמ) ד (24לפי סעי' (

  ).ראות הדיווח לציבורבהו

 

 

בניכוי , אשראי לציבור
ביאור (אשראי לפרטיי% 

4( 

לפי (יתרת האשראי לציבור 
בניכוי האשראי ) 4ביאור 

) לדיור ואחר(לאנשי% פרטיי% 
 .'מתוספת ו

xx 

יתרת הפרשה ספציפית 
  ) 4ביאור (

 

 xx 

ביאור (אשראי לממשלה 
5( 

 31לפי סעי' (אשראי לממשלה 
וראות הדיווח  בה662�12' עמ

  ).לציבור

 

xx 

 xx כ יתרת הלוואות ומקדמות"סה
   

 3.5% × 3.5%זקיפת מרווח של 
   

 xxx  הקצאת ההו� בגי� קו העסקי% המסחרי&  15% &הכפלה ב
  

  :הבהרות

  . יתרת האשראי לא כוללת יתרות חו5 מאזניות

כללית או הפרשה בגי� , תנוספ, כגו� הפרשות ספציפית(יתרת האשראי תהיה לפני הפרשה כלשהי 

  ).ריבית
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  – קווי העסקי� 6חישוב הכנסה גולמית ביתר 

 הסעי+
דיווח לציבור ביאור 

 'מס
 20 :רווח מפעילות מימו�

  :  בגי� נכסי%. א20
 xx מנכסי% אחרי%  

  : בגי� התחייבויות. ב20
 (xx) על התחייבויות אחרות  

  :רבגי� מכשירי% נגזרי% ופעילויות גידו. ג20
 xx .נטו בגי� מכשירי% נגזרי% אחרי%) הוצאות(הכנסות   

  :פירוט תוצאות הפעילות בהשקעות באיגרות חוב. ה20
 xx למסחר  
שמומשו ושטר% מומשו מהתאמות לשווי הוג� ) הפסדי%(רווחי%   

 xx נטו, ח למסחר"אג  של 
  

 21 *:עמלות תפעוליות
 xx ע"עמלות מפעילות בני

 xx ד" שכעמלות מהעברת
 xx עמלות ומרווח לפי מידת הגביה מכספי אוצר

 xx עמלות ומרווח לפי מידת הגביה אחרי%
  
לא יכללו הכנסות בגי� דמי ניהול ועמלות מביטוח חיי% ומביטוח *(

  )דירות
  

 22 :רווחי% מהשקעות במניות נטו
 xx רווח מהתאמה לשווי הוג� של מניות למסחר

 xx )החלק בגי� המניות למסחר( למכירה ולמסחר דיבידנד ממניות זמי�
  

 23 :הכנסות אחרות
  

 xx )להוציא רווח מקופת פיצויי%(ס  כל ההכנסות האחרות 
  

 6 :השקעות בחברות מוחזקות
  
  :חלק התאגיד הבנקאי ברווחי% או הפסדי% של חברות מוחזקות. ב6

ת של חברות חלקו של התאגיד הבנקאי ברווחי% מפעולות רגילו
 xx )לפני מס(מוחזקות 

  
 26 :הוצאות אחרות

  
  (xx) )שאינ� בגי� שירותי מיקור חו5(עמלות 

  
 xx כ הכנסה גולמית"סה

  
 xxx  קווי העסקי6% הקצאת ההו� בגי� הכנסה מיתר &  18% &הכפלה ב

  .ס- דרישת ההו� תהיה סיכו� פשוט של דרישות ההו� לכל קווי העסקי�
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  אירועי הפסד וג מפורט של סוגיוס � 9נספח 

קטגוריה של סוג 

 )1רמה (האירוע 

  )3רמה (דוגמאות של פעילויות   )2רמה (קטגוריות   הגדרה

  )במתכוו�(עסקאות שלא דווחו   פעילות בלתי מורשית

  )ע� הפסד כספי(סוגי עסקאות לא מורשות 

  )במתכוו�(סימו� לא נכו� של פוזיציות 

לנהל רכוש בצורה לא ,  להונותוהפסדי� כתוצאה מפעולות שנועד  (internal fraud)מעילה 

, חוק או את מדיניות התאגיד הבנקאי, הולמת או לעקו  רגולציה

שמעורב בה� לפחות , מכל סוג שהואט אירועי� של אפליה למע

  הפקדות חסרות ער#/ הונאת אשראי/ הונאה  גניבה והונאה  גור� פנימי אחד

  שוד/ מעילה/ סחיטה/ גניבה

   של נכסי�נאותניהול לא 

  הרס זדוני של נכסי�

  זיו 

 (check kiting)גלגול שיקי� 

  הברחה

  'וכו/ התחזות/ השתלטות על חשבונות

  ) במכוו�(העלמת מס / אי ציות לחוקי המס

  טובות הנאה/ שוחד

  )לא על חשבו� התאגיד הבנקאי(סחר פנימי 

  שוד/ גניבה  גניבה והונאה

  זיו 

  (check kiting)גלגול שיקי� 

לנהל רכוש , ת מסוג שנועד להונותהפסדי� כתוצאה מפעולו (external fraud)הונאה 

  על ידי צד שלישי, בצורה לא הולמת או לעקו  חוקי�

  )האקרי� (מפריצה נזק  מערכות אבטחת

  )ע� הפסד כספי (מידע גניבת

  רווחי� וסיו� יחסי עבודה, פיצויי�  יחסי עבודה

  פעילות של עבודה מאורגנת

  (practices)פרקטיקות 

עבודה ובטיחות סביבת 

  עבודה

עי� מפעולות שאינ� עולות בקנה אחד ע� חוקי� או הפסדי� הנוב

כתוצאה מתשלו� , בריאות או בטיחות, הסכמי� בנושא עבודה

  )'וכו להונפי החלקה (כללית התחייבות  בטוחה סביבה   תביעות אישיות על פציעות או מאירועי� של אפליהבגי�

  ובטיחות בריאות תקנות של אירועי�

  עובדי� פיצוי
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קטגוריה של סוג 

 )1רמה (האירוע 

  )3רמה (דוגמאות של פעילויות   )2רמה (קטגוריות   הגדרה

  שהוא סוג מכל אפליה  אפליה

  (practices) פרקטיקות

 ,ללקוחות הקשורות

  ועסקי� מוצרי�

 בחובות רשלני לעמוד או מכוו� לא מכשל הנובעי� הפסדי�

, )ותאימות נאמנות דרישות כולל (ספציפי לקוח מקצועיות כלפי

  מוצר של התכנו� מהאופי או או

  כללי� הפרת /נאמנות הפרת  ונאמנות גילוי ,התאמה

  )' וכוKYC) (הלקוח את הכר(גילוי /התאמה של סוגיות

 קמעונאיי� לקוחות גילוי של הפרה

 בפרטיות פגיעה

 אגרסיביות מכירות

  עמלות גביית לצור# בחשבונות לרעה שימוש

(account churning)  

 סודי במידע לרעה שימוש

 כמלווה חובות

 של נאות לא התנהלות אופ�    

  שוק עסקי� או

  עסקיי� הגבלי�

  הולמי� לא שוק /מסחר נוהגי

  שוק מניפולציות

  )הבנקאי התאגיד חשבו� על (פנימי סחר

 רישיו� ללא פעילות

  כספי� הלבנת

 )'וכו מורשי� לא (במוצרי� ליקויי�  פגומי� מוצרי�    

  במודל שגיאות

  להנחיות בהתא� לקוח בבדיקת כשל   וחשיפה חסות מת� ,בחירה    

  הלקוח של החשיפה ממגבלות חריגה

פעולות  של)  (performanceהביצוע  על דעות חילוקי  ייעו% פעולות    

  ייעו%

 כתוצאה פיסיי� לנכסי� נזק או מהפסד הנובעי� הפסדי�  פיסיי� לנכסי� נזק

 אחרי� אירועי� או טבע מאסונות

  

  אחרי� ואירועי� אסונות

  

  טבע מאסונות י�הפסד

 ,טרור( חיצוניי� מגורמי� כתוצאה אד� לבני נזקי�

  )ונדליז�

  חומרה  מערכות  מערכות של כשל או לעסקי� מהפרעה הנובעי� הפסדי� וכשלי עסקיי� שיבושי�
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קטגוריה של סוג 

 )1רמה (האירוע 

  )3רמה (דוגמאות של פעילויות   )2רמה (קטגוריות   הגדרה

 מערכות

  

 תוכנה  

 תקשורת

  חשמל הפסקות או הפרעות

 (delivery) הפצה ,ביצוע

 תהליכי� וניהול

  

 הנובעי� ,תהלי# בניהול או עיבוד ,סקהע בביצוע מכשל הפסדי�

 וספקי� למסחר נגדיי� די�דצ ע� מקשרי�

  

  ,עיסקה תפיסת

(Transaction Capture) 

  קתהוותחז ביצועה

  

 תקשורת חוסר

 טעינת� או תחזוקת� ,נתוני� בהזנת שגיאות

 אחריות או יעד בתאריכי עמידה אי

 מערכות /מודלי� של לקויה הפעלה

 היישות בייחוס שגיאות /חשבונאיות שגיאות

(entity attribution)  

 משימה של אחר כושל ביצוע

 בהפצה כשל

 בטחונות בניהול כשל

  (reference data) סימוכי� של נתוני� בתחזוקת כשל

  מנדטוריות דיווח בחובות כשל  ודיווח ניטור    

  )הפסד נגר�( חיצוני לגור� מדויק לא דיווח

  וויתור שלה� בכתבי או לקוחות של רשות במת� וסרח  ותיעוד מלקוחות דיווח קבלת    

  משפטיי� מסמכי� של שלמות אי או חוסר

 לחשבונות מורשית לא גישה מת�  וחשבונות לקוחות ניהול    

 )הפסד גר�נ (לקוחות של ברשומות ליקויי�

  לקוחות לנכסי נזק או רשלני הפסד

 לקוח שאינו נגדי צד של כושל ביצוע  למסחר נגדיי� צדדי�    

  לקוחות שאינ� נגדיי� צדדי� ע� דעות חילוקי

  חו% מיקור   ספקי�    

   ספקי�ע� דעות חילוקי
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  10נספח 

מובטחות על ידי ביטחו� פיננסי לפי ה עסקאות בהו� במקרי� של לטיפול שיטותסקירת ה

  הגישה הסטנדרטית

ות  לעסקא)CRM( הפחתת סיכו� אשראי דהיינו, גישה הסטנדרטיתב שנקבעוהכללי�   .1

עבור חובות בתיק הבנקאי  גישה הסטנדרטיתל בהתא� קובעי� באופ� כללי את הטיפול ,מובטחות

 .המובטחי� על ידי ביטחו� פיננסי בעל איכות מספקת

מכר חוזר / רכש חוזר,דהיינו(עסקאות מסוג רכש חוזר בצורה של מובטחות החשיפות   .2

 המוחזקות בתיק ,עסקאות מסוג זה. די�כפופות לשיקולי� מיוח) שאילה של ניירות ער"/והשאלה

כל התאגידי� הבנקאיי� , בנוס$. נגדי כמתואר להל�הצד הדרישת הו� בגי� סיכו� של ל כפופות ,למסחר

על עסקאות מסוג רכש חוזר , כמפורט להל�, CRM % חייבי� לייש� את השיטה המתוארת בנוגע ל

 Master Netting(י התחשבנות נטו להסכמכפופות שנרשמו בתיק הבנקאי או בתיק למסחר ואשר 

Agreements( ,ברצונ� להכיר בהשפעות הקיזוז למטרות הו�א� . 

  גישה סטנדרטית 

גישה הפשוטה ב לעשות שימושתאגידי� בנקאיי� המיישמי� את הגישה הסטנדרטית רשאי�   .3

גישה ב. שירביטחו� פיננסי כב לעסקה המובטחת הנאותקביעת משקל הסיכו� צור" גישה המקיפה לבאו 

 כפו$ לרצפה משקל הסיכו�. משקל הסיכו� של הביטחו� מחלי$ את משקל הסיכו� של הצד הנגדי, הפשוטה

 . סוגי� אחדי� של עסקאות המגלמות סיכו� נמו" ביותרבלמעט , 20% של

 מקטי� את סכו� חשיפת התאגיד הבנקאי כלפי הצד כשירביטחו� פיננסי , בגישה המקיפה  .4

שערי החליפי� למש" תקופת להתחשב בשינויי� אפשריי� במחירי השוק של ניירות ער" ובעל מנת . הנגדי

 סכו�מכא� מתקבל  . ביטחו�השימוש במקדמיבאמצעות גדל  החשיפה קט� וער"הביטחו� ער" , חזקההה

.  הביטחו� הפיקוחיי� שנקבעו על ידי הוועדהישתמש במקדמיתאגיד בנקאי . *E, מותא�החשיפה ה

תאגיד בנקאי המייש� את הגישה הסטנדרטית יקצה לסכו� זה משקל סיכו� המתאי� , *E לאחר חישוב

  . לאותו צד נגדי

  שיקולי� מיוחדי� בנוגע לעסקאות מסוג רכש חוזר

 בתיק למסחר תהיינה כפופות לדרישת הו� בגי� סיכו� הרשומותעסקאות מסוג רכש חוזר   .5

ת בעת חישוב דריש.  המוחזקי� בתיק למסחר)OTC(פק בדומה לנגזרי� מעבר לדל, נגדיהצד של האשראי 
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הגישה ; תאגיד בנקאי המייש� את הגישה הסטנדרטית חייב להשתמש בגישה המקיפה לביטחונות,  זוהו�

 .הפשוטה לא תעמוד לרשות התאגיד הבנקאי במקרה זה

ה  זה,דרישת ההו� בגי� עסקאות מסוג רכש חוזר שאינ� כפופות להסכמי התחשבנות נטו  .6

 תאגידי� בנקאיי� מיישמי� את הגישה המקיפהכאשר  ,אול�. לדרישה החלה על עסקאות מובטחות

 להחיל נית� ,עומדת במספר קריטריוני� נוספי�אשר מתבצעת מול משתת$ מרכזי בשוק וה עסקה עבור

� בי� א� ה, כאשר עסקאות מסוג רכש חוזר כפופות להסכמי התחשבנות נטו.  ביטחו� בשיעור אפסמקד�

רשאי התאגיד הבנקאי לבחור שלא להכיר בהשפעות , מוחזקות בתיק הבנקאי ובי� א� בתיק למסחר

יש להחיל דרישת הו� על כל עסקה כאילו הסכמי ההתחשבנות , במקרה זה. הקיזוז בחישוב דרישת ההו�

 .נטו אינ� קיימי�

סקאות מסוג רכש על עסכמי התחשבנות נטו במקרה בו תאגיד בנקאי מבקש להכיר בהשפעות ה  .7

על בסיס ,  על כל צד נגדיCRM % חובה עליו להחיל את הטיפול המפורט בחלק העוסק ב, חוזר למטרות הו�

, טיפול מעי� זה יחול על כל העסקאות מסוג רכש חוזר הכפופות להסכמי התחשבנות נטו. כל מקרה לגופו

תאגיד בנקאי יחשב את , פול זהטיבהתא� ל. בי� א� העסקאות מוחזקות בתיק הבנקאי או בתיק למסחר

E*ועוד סכו� תוספת ,  נטו על החוזה כסכו� החשיפה הנוכחית)add-on( בגי� שינויי� אפשריי� במחירי 

 .י� הפיקוחימקדמי הביטחו� על בסיס ייקבעסכו� התוספת . ניירות הער" ובשערי החליפי�

8.  E* $שמש כסכו� החשיפה מיש, ער" להלוואה שאינה מובטחת%  סכו� שווה,למעשה, משק

 .בגישה הסטנדרטית

 


