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  הוראת שעה-  שוקלסיכוניהקצאת הון בגין החשיפה ניהול סיכונים ו: הנדון

 )341 - ו339 'מסהוראות , ניהול בנקאי תקין(

 

 מבוא

מוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר  פרסם ה2002בחודש דצמבר  .1

, בהתאם לתקן זה. דחיית מועד הפסקת ההתאמה של דוחות כספייםב  בין היתרהדן ,17

 לתקופות דיווח המתחילות - בשנה אחת 12 על פי תקן לסכומים מדווחיםנדחה מועד המעבר 

 .2004 בינואר 1 -ב
 

 השלכות על אופן ניהול הסיכונים ת להיותשויוע ספייםפסקת ההתאמה של הדוחות הכלה .2

 . ומערך מאזן ההצמדהבתאגידים הבנקאיים

 

ון בגין  את דרישת הקצאת ההלשנותהחלטתי בשלב הראשון שלאחר השינוי , לפיכך .3

 . ובמגזר הצמוד למדד במגזר הלא צמודותהפוזיצי

 

הוראת שעה קבעתי ,  לעסקי בנקאותעיםגת בעניינים הנולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצ .4

 :להלןכמפורט , ל" הנותלהורא

 

 הוראת השעה

 :יבוא) 2)(ב(9 סעיףמקום האמור בב, )ניהול סיכונים (339' בהוראה מס .5

 ובכלל זה תקרות ,זר מטבע חוץבמגסך כל המסגרות וההרשאות לעמידה בפוזיציות "

 או, ח"עולות על חצי מיליארד ש, החשיפה הקיימות בסניפי התאגיד הבנקאי מחוץ לישראל

 ".נטו, בניכוי פריטים שאינם כספייםהתאגיד הבנקאי עצמי של  ההוןה אחוזים מ33 על
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סיכון שער חליפין (' בנספח ג, )ון בגין החשיפה לסיכוני שוקהקצאת ה (341' בהוראה מס .6

 :)וסיכון אינפלציה

המינימום שבין הערך המוחלט של הפוזיציה במגזר  ":יבוא) 2(7 בסעיףבמקום האמור  .א

זאת כאשר הפוזיציה במגזר , הלא צמוד לבין הערך המוחלט של הפוזיציה במגזר הצמוד

המידה בה ניתן לקזז בין הפוזיציה (ה במגזר הצמוד הלא צמוד היא בכיוון מנוגד לפוזיצי

הפוזיציה המנוגדת "שיקרא להלן , )במגזר הלא צמוד לבין הפוזיציה במגזר הצמוד למדד

אם הפוזיציות במגזר הלא צמוד ובמגזר הצמוד למדד הן בכיוונים " (במגזר השקלי

 ".)אזי הפוזיציה המנוגדת במגזר השקלי שווה לאפס, זהים

אם הפוזיציה המנוגדת במגזר השקלי גדולה מאפס : "יבוא) 3(7 סעיףבמקום האמור ב .ב

התאגיד הבנקאי יקזז מהפוזיציה המנוגדת במגזר השקלי את הערך המוחלט של 

מנוגד לפוזיציה רק אם הפוזיציה במטבע חוץ היא בכיוון , הפוזיציה במגזר מטבע חוץ

מבין הפוזיציה במגזר הלא צמוד והפוזיציה במגזר הצמוד ) בערכים מוחלטים(הנמוכה 

  ."למדד

 מהפוזיציה המנוגדת במגזר השקלי לאחר הקיזוז 4%: "יבוא )3(8 בסעיףהאמור במקום  .ג

 ". לעיל)3(7יף כאמור בסע

 

 תחילה

 .31.12.2005 ועד ליום 1.4.2004מיום תחילת ההוראה  )א( .7

  . בהתאםנועודכי שנית וותהוראה נויבחי ,הוראת השעהלפני תום  )ב( 

  

 

 עדכון הקובץ

 :להלן הוראות העדכון. ב דפי עדכון לקובץ הוראות ניהול בנקאי תקין"מצ .8

  

 להוציא עמוד  להכניס עמוד

339-1-6 ]3) [6/04(  339-1-6 ]2) [7/99( 

341-1-29 ]2) [6/04(  341-1-29 ]1) [12/99(  
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