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  לידי המנהל הכללי -וחברות כרטיסי אשראיהבנקאיים התאגידים 

  

  א.ג.נ.,

  

  )221(מס' יחס כיסוי הנזילות ניהול בנקאי תקין בנושא קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת הנדון: 

יחס שום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא "קובץ זה מהווה ריכוז של עמדות מסוימות לגבי יי .1

". הקובץ אינו מהווה רשימה מלאה של עמדות הפיקוח על הבנקים לגבי סוגיות כיסוי הנזילות

 .היישום ההוראה, או לגבי סוגיות אחרות שעשויות לעלות בעת יישומבשעלו 

הבנקים  התשובות הכלולות בקובץ זה מבטאות את עמדתו ופרשנותו המחייבת של המפקח על .2

 בעתיד, תבחן האפשרות לשלב חלק מהתשובות בגוף ההוראה. .הוראהל

 או עדכונה האחרון.מסירתה בצמוד לכל תשובה מופיע תאריך  .3

 מסמך זה מוצב באתר האינטרנט של בנק ישראל, ומתעדכן על ידינו מעת לעת. .4

  

  

  

  בכבוד רב,

  

  ריקי אליאס

  על הבנקים תהמפקח ניתסג

  

  נקיםעל הב תהמפקח -העתק 
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  1יחס כיסוי הנזילות –קובץ שאלות ותשובות 

  

  
 

תאריך 

 עדכון

  כללי  .א

מכסות את כל דרישות ניהול  221ת ניהול בנקאי תקין מס' האם דרישות הורא  :1 שאלה

  ?הנזילות

  

 ת(הורא הדרישות בנוגע לניהול סיכון הנזילותמכלול לדרישות ההוראה מתווספות   תשובה:

ועדת באזל עקרונות ציפייה להביא בחשבון את ה, לרבות )342 ניהול בנקאי תקין מס'

במסמך ועדת באזל  12עד  1לניהול נאות ופיקוח על סיכון הנזילות (עקרונות 

  ).2008מספטמבר 

29.9.16  

 342מה מעמדו של יחס הנזילות המזערי הקבוע בהוראת ניהול בנקאי תקין מס'   :2שאלה 

  ?יחס הנזילות המזערי) - (להלן

 

שווה או גדול מזערי תאגיד בנקאי לא יידרש לעמוד ביחס נזילות  1.1.2017-מההחל   בה:תשו

  תרחישי לחץ מהסוגיםתרחישי לחץ שונים, לרבות להמשיך ולחשב  יו. עם זאת, על1- מ

בהתאם, הבאים: תרחיש לחץ מערכתי, תרחיש לחץ ספציפי לתאגיד ותרחיש משולב. 

ינויים הרלבנטיים. בכוונת הפיקוח על הבנקים ייושמו בש 342הדרישות בהוראת נב"ת 

   על מנת לשקף שינוי זה. 342לעדכן בעתיד את הוראת נב"ת 

29.9.16 

  באיכות גבוההמלאי נכסים נזילים   .ב

  גבוהה איכותב: מבחנים איכותיים לנכסים נזילים 24סעיף 

ילם על כל והאם יש להפע 24מה מעמדם של המבחנים האיכותיים הכלולים בסעיף   :1שאלה 

  ?באיכות גבוהההנכסים הנזילים 

  

של הנכסים נזילות בשלב זה, התאגיד הבנקאי נדרש לערוך מבחנים איכותיים ל  תשובה:

 א2רמה ב, (למעט מטבעות ושטרות כסף, ורזרבות בבנק המרכזי) 1ברמה הנכללים 

  . בהוראה 24, על פי הקווים המנחים בסעיף ב2רמה בו

להסתייע במסמך שפרסמה ועדת באזל (המיועד  יכולי התאגיד הבנקאלצורך כך, 

 Guidance for Supervisors on Market-Based:2014למפקחים) בינואר 

Indicators of Liquidity .  

  בעתיד, הפיקוח על הבנקים ישקול פרסום מבחנים איכותיים ספציפיים לנזילות. 

28.9.14  

  גבוהה מפעם לפעם: מימוש מלאי הנכסים הנזילים באיכות 30סעיף 

לממש מפעם לפעם חלק מייצג מתוך נכסי המלאי  חלה על  30האם הדרישה בסעיף   :1שאלה 

  כל הנכסים הנזילים באיכות גבוהה? 

  

                                                 
  ם בהוראה. סעיפיהסעיפים הנזכרים הם ה 1



 3

עם זאת,  .1ניתן שלא להחיל את הדרישה על נכסים נזילים באיכות גבוהה מרמה   תשובה:

הנכסים הנזילים באיכות כל שבתדירות נאותה התאגיד הבנקאי נדרש לבחון ולעקוב 

בחנים האיכותיים שנקבעו בהוראה לעניין מ, עומדים ב1ברמה נכסים לרבות גבוהה, 

  בהוראה). 24סחירות, תנודתיות וכד' (סעיף 

29.9.16  

  משועבדים באיכות גבוההנזילים : נכסים 31סעיף 

פעילות כיצד יש להתייחס לביטחונות המשועבדים לטובת בנק ישראל לצורך  : 1 שאלה

  במערכת זה"ב?

  

במלאי הנכסים הנזילים נכסים הכשירים להיכלל ביטחונות שהם ככל שמדובר ב  תשובה: 

שועבדו לצורך על פי כל המבחנים למעט היותם משועבדים, הרי שאם  באיכות גבוהה

בחישוב כנכסים ניתן לכלול אותם פעילות במערכת זה"ב ולא נוצלו ליצירת נזילות, 

  .גבוהה באיכותנזילים 

28.9.14  

נכסים הכשירים להיחשב לחלק ממלאי הנכסים הנזילים האם ניתן לכלול במלאי  : 2שאלה 

אך לא  ,לישות סקטור ציבורי שועבדואו הופקדו, או  שהועמדו מראש באיכות גבוהה

  ?נוצלו ליצירת נזילות

  

ר ציבורי תאגיד בנקאי הסבור שנכסים נזילים שהפקיד או שיעבד לישות סקטו  תשובה: 

  אמור. כלקבלת אישור לטיפול מפקח עומדים בתנאי סעיף זה בהוראה, יפנה ל

28.9.14  

  %0בעלי משקל סיכון  אינם(ה): נכסים נזילים של ריבונות או בנק מרכזי ש-(ד) ו 50סעיף 

אג"ח של ריבונות או בנק מרכזי בעלי משקל סיכון  1האם ניתן לכלול בנכסים רמה   :1שאלה 

של מדינת האם של התאגיד, של מדינה המארחת בה יש לו שלוחה  0%שאינו 

במטבע שלה יש לו בה אין לבנק נוכחות אך (חברה בת או סניף), או של מדינה ש

  סיכון נזילות או של כל אלה יחדיו?

  

אג"ח של ריבונות או בנק מרכזי גם אם משקל הסיכון  1ניתן לכלול בנכסים רמה   תשובה:

אשר מדובר במדינת האם של התאגיד או במדינה המארחת בה רק כ 0%שלהם אינו 

דרך בה אין לתאגיד נוכחות, אלא יש לו שלוחה. הסעיפים אינם חלים לגבי מדינה ש

  במטבע שלה. הנקוב חשיפה לסיכון נזילות 

28.9.14  

(ה), האם תאגיד בנקאי יכול להניח שאג"ח של ריבונות או בנק מרכזי 50בסעיף   :2שאלה 

עומדת כנגד כל החשיפה לסיכון נזילות במטבע של  0%סיכון שלהם אינו שמשקל ה

  אותה מדינה?

  

שייכלל  0%לא. סכום אג"ח של ריבונות או בנק מרכזי שמשקל הסיכון שלהם אינו   תשובה: 

  מוגבל לחשיפה במטבע הזר במדינה המנפיקה.  1בנכסים רמה 

28.9.14  

  תזרים מזומנים יוצא  .ג

  כללי

    אשראי?משועבד להבטחת יש לטפל בפיקדון ה כיצד  :1שאלה 
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יחס התזרים היוצא בפיקדון המשועבד להבטחת אשראי יכול שלא להיכלל בחישוב   תשובה: 

  כיסוי הנזילות, רק אם מתקיימים כל התנאים הבאים: 

 הימים הבאים; 30ההלוואה לא נפרעת או מסולקת במהלך  )1

נו מאפשר משיכת הפיקדון לפני הסדר השעבוד נתון לחוזה משפטי בר אכיפה שאי )2

 -במלואה; ואו מסולקת שההלוואה נפרעת 

 סכום הפיקדון שלא ייכלל בחישוב לא יעלה על היתרה העומדת של ההלוואה. )3
אשראי, הממסגרת  הטיפול לא יחול על פיקדון המשועבד כנגד חלק שטרם נמשך

ת האשראי או במקרה זה יופעל שיעור המשיכה הגבוה מבין שיעור המשיכה של מסגר

  של הפיקדון המשועבד. 

28.9.14  

  : פקדונות קמעונאיים יציבים ופחות יציבים79-75סעיפים 

האם שיעורי המשיכה של פיקדונות קמעונאיים מופעלים באופן מדורג? כלומר,   :1שאלה 

 6האם במקרה בו לקוח קמעונאי מפקיד בתאגיד בנקאי בישראל פיקדונות בסך 

יקבל שיעור משיכה ₪ מיליון  0.5, סכום של יום) 30נותר לפירעון (עם זמן  ₪מיליוני 

₪ מיליון  1, והיתרה בסך 10%יקבל שיעור משיכה של ₪ מ'  4.5, סכום של 5%של 

  ?15%תקבל שיעור משיכה של 

  

ל פיקדונות קמעונאיים יופעלו על פי הסכום הכולל של ששיעורי המשיכה לא.   תשובה:

  . (בשקלים ובמט"ח) ועל כל סכום הפיקדון הפיקדונות על בסיס לקוח,

ולפיכך, שיעור המשיכה ₪ מיליוני  6בדוגמה לעיל, הסכום הכולל של הפיקדון הוא 

  על כל היתרה.  15%יהיה 

28.9.14  

חשבונות יחידים הן בהרשומים מפקידים פיקדון קמעונאי של סכום למדוד יש כיצד   :2שאלה 

  חשבונות משותפים?בהן ו

  

יטופלו בהתאם להנחיה בהוראת הדיווח בחשבונות משותפים יקדונות של יחידים פ  תשובה:

לקבץ את כל תאגיד בנקאי שאינו מסוגל לפעול בדרך זו, רשאי . 827לפיקוח מס' 

חשבון משותף של בני זוג שיש במקרה של לדוגמה, . חשבון אחדלהחשבונות הקשורים 

תאגיד בנקאי  כחשבון אחד בודד. כל חשבונותיהם יחושבו -להם גם חשבונות נפרדים

חשבונות לבעלי החשבון המשותף  אם, חשבון משותף כ"פקדון עצמאי"ימדוד  לא

   נוספים.

29.9.16 

  : פיקדונות תפעוליים 104-93סעיפים 

האם ניתר להכיר בפיקדונות המופקדים ע"י קופות גמל וקרנות השתלמות בתאגיד  : 1שאלה 

  פעוליים כפיקדונות תפעוליים?הבנקאי המספק להן שירותים ת
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פיקדונות של קופות גמל וקרנות השתלמות המופקדים בתאגיד הבנקאי המספק  רק  תשובה:

התנאים הקבועים בהוראה יכולים להיות  כללהן שירותים תפעוליים העונים על 

מוכרים כפיקדונות תפעוליים (בין התנאים, קיום הסכם מחייב משפטית, קיום יכולת 

  ת הפיקדונות העודפים וביצוע ניטור ובקרה אחריהם וכו'). לזהות א

  לעניין התנאים הקבועים בהוראה, להלן מספר הבהרות: 

התאגיד הבנקאי מספק כאשר  – קיום תלות מהותית של הלקוח בתאגיד הבנקאי  )א(

ניתן להניח שללקוח תלות  ,חודשים 18לפחות במשך לקופה שירותים תפעוליים 

  י;מהותית בתאגיד הבנקא

שירותי  על סיום הסכםלתאגיד הבנקאי הקופה הודיעה  כאשר - סיום הסכם  )ב(

 ;ממועד ההודעה , הכספים יפסיקו להיחשב כפיקדונות תפעולייםהתפעול

יתרות עו"ש זכות רק  – פיקדונות לצרכים תפעוליים הנוצרים מפעילות כזאת  )ג(

לו זמן קצוב עד חודש שמחזיקות הקופות בתאגיד הבנקאי יוכופיקדונות ל

ובתנאי שמתקיימים כל יתר התנאים להכרה כפיקדונות תפעוליים (להיחשב 

  ).בפיקדונות תפעוליים

 

קופות של  תפעוליים פיקדונות "פיקדונות תפעוליים"כסווג בנוסף, תאגיד בנקאי לא י

אחוזים מסך התזרים היוצא ברוטו של  2.5%העולים על אותו גוף מנהל המשתייכות ל

התפעוליים של הגוף המנהל יספרו לפני שקלול, סך התזרים  . הפיקדונותתאגידה

היוצא ברוטו יחושב לאחר שקלול, החישוב יעשה לפי התזרים בסך המטבעות. מגבלה 

זו נועדה להבטיח כי התאגיד הבנקאי לא יניח הנחה מקילה לגבי תזרים מזומנים 

בוה מסך יוצא מגוף בודד, כאשר התזרים היוצא בגין אותן גוף מהווה משקל ג

   התזרים היוצא של התאגיד הבנקאי.

  

תאגיד בנקאי יוכל להכיר בפיקדונות מסוג זה כפיקדונות תפעולים לאחר שיציג 

לפיקוח על הבנקים מסמך המפרט את אופן העמידה בתנאי ההוראה, לרבות  

  המתודולוגיה לזיהוי הפיקדונות העודפים, והפיקוח לא התנגד לדרך פעולה זו. 

22.10.17 

  קדונות סיטונאיים מישויות משפטיות אחרותי: פ 109סעיף 

    י בסעיף זה?של התאגיד הבנקא )affiliatedקשורות (ישויות משמעות המונח  ימה :1שאלה 

, 202בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' תהיה לפי  הגדרת "חברה קשורה" ישות קשורה   תשובה:

  . 6סעיף 

28.9.14  

   : נגזרים116סעיף 

    ?היוצאתזרים המזומנים שווי אופציה לצורך חושב תכיצד  :1שאלה 

עבור "בתוך הכסף" , אופציות יכללו בחישוב רק אם הן 116כאמור בסיפא של סעיף   תשובה:

  על פי שווין המלא.קונה האופציה. אופציות "בתוך הכסף" יכללו בחישוב 

28.9.14  

סקאות הפרשים, ביחס כיסוי , שאינן עכיצד יש לטפל בעסקאות החלף מטבע :2שאלה 

  ?הנזילות
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 ביחס הנזילות בסך המטבעות: .1  תשובה:

אם קיים הסכם מסגרת תקף לקיזוז, ניתן לחשב את תזרים המזומנים על  .1.1

 בסיס נטו לפי צד נגדי. 

אבל סכום מלא של קרן מוחלף על אם לא קיים הסכם מסגרת תקף לקיזוז,  .1.2

 ת תזרים המזומנים על בסיס נטוניתן לחשב א, באותו יוםבסיס סימולטני או 

 .(אין לקזז בתקופה שאינה "אותו יום")

לעיל, יש לחשב את תזרים המזומנים  1.2או  1.1אם לא מתקיימים סעיפים  .1.3

 על בסיס ברוטו. 

 ביחס הנזילות במטבע חוץ: .2

כל עסקת החלף בעלת רגל מט"חית אחת לפחות תיכלל בחישוב על בסיס  .2.1

 . ברוטו

צא לבין תזרים נכנס בגין עסקאות החלף כאמור בסעיף ההפרש בין תזרים יו .2.2

 על בסיס נטו. יחס כיסוי הנזילות ייכלל בחישוב  באותו יוםלעיל   2.1

  חשב את תזרים המזומנים בגין עסקאות החלף באופן עקבי על פני זמן. יש ל .3

29.9.16 

   צרכי נזילות בגין שינויים בהערכת שווי השוק: 123סעיף 

האם תאגיד בנקאי רשאי לחשב את צרכי הנזילות המוגדלים הנובעים משינויים   : 1שאלה 

בהערכת שווי השוק של נגזרים או עסקאות אחרות לפי שיטה שונה מזו הכלולה 

  בהוראה?

  

. על תאגיד בנקאי להיערך ליישום שיטת החישוב שבהוראה. תאגיד בנקאי שטרם לא  תשובה: 

צע את החישוב על פני תקופת תצפיות קצרה חודשים רשאי לב 24אסף תצפיות של 

  יעמוד בדרישה במלואה.   1.1.2017יותר, ובלבד שעד 

, ניתן למדוד 2014כפי שהובהר במסמך שאלות נפוצות שפרסמה ועדת באזל באפריל 

  את השינוי בביטחונות בערך מוחלט על פני סך התיק. 

28.9.14  

  : קווי אשראי ונזילות  131-126סעיפים 

   ?אשראי ונזילות יכללו בחישוב יחס כיסוי הנזילותאילו מסגרות   :1 שאלה

, למעט על פי הוראות הדיווח לציבוריש לכלול בחישוב את כל המסגרות המדווחות   תשובה: 

ת. מאחר שיחס כיסוי הנזילות אומד את סיכון הנזילות יוערבו הוצאתהתחייבויות ל

ערבות שטרם הפכה  הוצאתבות להימים הבאים, התחיי 30 אופקו הואבתרחיש ש

  לערבות לא תיכלל בחישוב. 

לא תובאנה בחשבון  שטרם נוצלובנוסף, מסגרות לפעילות בעסקאות עתידיות 

 שבוצעונזילות נכללים תזרימי מזומנים בגין עסקאות עתידיות הביחס כיסוי . בחישוב

וי במזומנים או (תזרימי מזומנים צפויים ותוספת צרכי נזילות בגין פוטנציאל של שינ

 בביטחונות בגינן). 

28.9.14  

    ? או כחשיפה בגין נגזר כערבותיסווגו  ף"""התחייבויות כלפי מסלקת מעוהאם    :2שאלה 

סיכון ( בהתאם להוראות הדיווח לציבורסווגו י התחייבויות כלפי מסלקת מעו"ף  תשובה:

ת ניהול בהורא 116-123סעיפים לבהתאם הטיפול בהן יהיה  ).גין נגזריםב אשראי

  .221בנקאי 

29.9.16 
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   יבויות מימון מותנות אחרותמחו: 4- ו 3תבליטים  140וסעיף  137סעיף 

יבויות מימון מחולכלול ביחס כיסוי הנזילות באשר למה מצופה מתאגיד בנקאי   :1שאלה 

  מותנות הקשורות ל:

(סעיף  משיכות פוטנציאליות ממיזמים משותפים או מהשקעות מיעוט בישויות  )א(

137;( 

בקשות פוטנציאליות לרכש חוזר של חוב של התאגיד הבנקאי, או מכשירים   )ב(

(סעיף  הידרש לתמוך בהם בתנאי קיצוןאחרים הקשורים לתאגיד ושהוא עשוי ל

  .)4 תבליטו 3 תבליט 140

  

בשלב זה, התאגיד הבנקאי יבצע הערכה באופן עצמאי של צרכי מימון נוספים   :תשובה

, שהוא עשוי לעיל ויות מימון מותנות לא חוזיות מהסוג האמוריבמחוהנובעים מ

  לעמוד בפניהם בתרחיש הקיצון של יחס כיסוי הנזילות. 

ייתן ביטוי מלא ביחס כיסוי הנזילות לצרכי הנזילות הנוספים לפי תאגיד בנקאי 

  הערכה זו. 

28.9.14  

  נכנס תזרים מזומנים   .ד

  יתזרים נכנס לפי צד נגד :154-152סעיפים 

ס נ/חח"ד בחישוב התזרים הנכבחובה כיצד יש להתייחס לאשראי בגין יתרות עו"ש  :1שאלה 

  לפי צד נגדי? 

  

בחובה/חח"ד עו"ש סכום יתרות מ 20%עד נכנס התזרים בתאגיד בנקאי רשאי להכיר   תשובה: 

ימי חישוב יחס כיסוי  30להסתיים במהלך אשראי שתוקפן עומד בגין מסגרות 

  אי ש:הנזילות, ובתנ

 ית בת אכיפהחוקהתומכת בקיומה של זכות לתאגיד הבנקאי חוו"ד משפטית  )1

 . שלא לחדש את מסגרת האשראי במועד סיומה

ור ז(לכל הפחות לאורך מחהתאגיד הבנקאי יכול להציג נתונים היסטוריים  )2

/חח"ד במועד סיום בחובה ששיעור פירעון יתרות עו"שכך המצביעים על עסקים) 

 חות מזה המוכר על ידו.המסגרת אינו פ

או  פיגורתזרים הנכנס לא יכללו יתרות בגין לקוחות שחובותיהם נמצאים בב )3

  . מסווגים כבעייתיים

(תזרים יוצא  131בהתאם לסעיף טופלו ישלא נוצלו מסגרות חח"ד למען הסר ספק, 

   לפי צד נגדי).בגין קווי אשראי 

29.9.16 

  הימים הבאים 30ם במהלך המגיעים לפירעונ: ניירות ערך 155סעיף 

חל  ופירעונ האם ניתן להכיר בתזרים הנכנס בהפרש בין סכום נייר הערך שמועד  :1 שאלה

מלאי לבין הסכום בו נכלל אותו נייר ערך ב ,ימי חישוב יחס כיסוי הנזילות 30-ב

  ?באיכות גבוההנכסים הנזילים ה
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כלל בתזרים הנכנס, ילא י באיכות גבוהה לא. נייר ערך שנכלל במלאי הנכסים הנזילים  תשובה: 

חריג לכלל זה הוא אגרות חוב של ממשלת גם לא בשווי המקדמים שלא נכללו במלאי. 

כסים הנזילים נכללת במלאי הנ גרת חוב של ממשלת ישראלישראל. במידה שא

סכום את ההפרש בין בתזרים הנכנס באיכות גבוהה עם שיעור כיסוח, ניתן לכלול 

ימי חישוב יחס כיסוי הנזילות, לבין הסכום בו  30- בחל  הפירעונ שמועדאגרת החוב 

  .במלאי הנכסים הנזילים באיכות גבוההה נכלל

28.9.14  

  עסקאות מובטחות והלוואות מרג'ין  .ה

   עסקאות מובטחות כנגד מקבץ נכסים: 145-146-ו 112-115סעיפים 

, לרבות נכסים שאינם נכסים מקבץ נכסים מכר חוזרתאגיד בנקאי קיבל בעסקת   :1שאלה 

 מלאי,ב 2ורמה  1האם ניתן לכלול את החלק של נכסים רמה . באיכות גבוההנזילים 

  ?באיכות גבוההכפוף לכך שהם עומדים בכל יתר הדרישות להיחשב כנכסים נזילים 

  

שהתקבל כחלק ממקבץ נכסים בגין עסקה מובטחת, יכול  גבוהה איכותבנכס נזיל   תשובה:

(לאחר הפעלת המקדמים המתאימים)  באיכות גבוההמלאי הנכסים הנזילים להיכלל ב

  רק אם ניתן לממש אותו בנפרד. 

28.9.14  

ונכסים אחרים  באיכות גבוההכאשר תאגיד בנקאי משעבד מקבץ של נכסים נזילים   :2שאלה 

כנגד עסקאות מימון  )central counterpartyלמוסד סליקה, כגון, צד נגדי מרכזי (

המוחזקים במקבץ  באיכות גבוההבמלאי נכסים נזילים כלול טחות, האם ניתן למוב

  ?(העומדים ביתר המבחנים) הביטחונות, שלא נעשה בהם שימוש בסוף היום

  

כן. תאגיד בנקאי רשאי לכלול במלאי את החלק הלא מנוצל של בטחונות שהם נכסים   תשובה:

). אם לאחר הפעלת מקדמי הביטחוןו (העומדים ביתר המבחנים באיכות גבוההנזילים 

אינו יכול לקבוע אילו נכסים ספציפיים נותרו לא מנוצלים, הוא רשאי להניח התאגיד 

 9נזילות, בהתאם להערת שוליים ערך השהנכסים משועבדים לפי סדר עולה של 

  בהוראת יחס כיסוי הנזילות. 

28.9.14  

ומנכסים  באיכות גבוההסים נזילים תאגיד בנקאי משעבד מקבץ נכסים המורכב מנכ  :3שאלה 

חלק מהעסקאות הן עם יתרת מועד פירעון . אחרים להבטחת עסקאות מימון מובטח

  ?. כיצד יש לטפל בעסקאות בתזרים היוצאימים 30- גדולה מ

  

של יחס כיסוי הנזילות הימים  30בטווח שמועד פירעונן כל עסקאות מימון מובטח   תשובה:

  . בהוראה 115סעיף לפי בפועל, יטחון המשועבד צריכות להיכלל בהתאם לב

אינו יכול לקבוע אילו נכסים ספציפיים משמשים כביטחון לעסקאות עם אם התאגיד 

ימים, הוא יכול להניח שהנכסים משועבדים ה 30-גדולה מ מועד לפירעוןיתרת 

בהוראת  9להערת שוליים  , בהתאם נזילותהערך לפי סדר עולה של לעסקאות אלו 

ביותר משועבדים לעסקאות  ךהנזילות הנמוערך , כך שהנכסים עם כיסוי הנזילות יחס

  ביותר.   משך החיים הארוכה תיתרעם 

28.9.14  

אילו הנחות תזרים יוצא חלות על עסקאות מובטחות שבהן התקבלו נכסים במקבץ   :4שאלה 

  והם עשויים להיות מוחלפים?

  

חונות שהתקבלו אצל התאגיד הבנקאי בגין הסיכון שטמון באפשרות להחלפת בט  תשובה:

ימים יחשב כתזרים  30-עסקאות מימון מובטח עם יתרת מועד לפירעון גדולה מ

  בהוראה.  122מותנה, בהתאם לסעיף 

28.9.14  
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האם ניתן להכיר בעסקאות השאלה ללא מועד פירעון כהלוואות מרגי'ן (שיעור תזרים   :5שאלה 

  )?50%נכנס של 

  

ימי חישוב  30- לאחר יותר מ את העסקהגור לסתנאי העסקה מאפשרים ללקוח ככל ש  תשובה:

  יחס כיסוי הנזילות, אין להניח תזרים נכנס בגינה. 

28.9.14  

   הנזילות כיסוי יחס ליישום בנוגע סוגיות  .ו

  : תחולת היישום5סעיף 

זילים האם תאגיד בנקאי רשאי לכלול בדיווח סולו חברות בת המחזיקות נכסים נ  :1שאלה 

  עבור התאגיד?

  

ו"מאוחד" יהיו כהגדרתם בהוראות (דוח תאגיד בנקאי לא מאוחד) " המונחים "סולו  תשובה:

  הדיווח לציבור. 

שלו ושל חברות היה רשאי לחשב ולדווח על יחס כיסוי נזילות תאגיד בנקאי יעם זאת,  

ו", "סוליחס כיסוי נזילות , במקום קבוצה")-"תת -מות בבעלותו (להלןימסו

 :בקשר לכל חברה בתת הקבוצה התנאים הבאיםשל כל ם מבהתקיי

 רווחים).הצבעה והמזכויות ה 100%החברה בבעלות מלאה של התאגיד הבנקאי ( )1

  החברה מאוגדת בישראל. )2

, 1981-, כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"אהחברה אינה תאגיד בנקאי )3

  תיקים, חיתום וכדומה). חברת כרטיסי אשראי או "חברת שוק ההון" (ניהול

כספים, לרבות פיקדונות ואגרות החברה אינה מגייסת כספים ממקורות חיצוניים ( )4

 .חוב)

 לחברה אין לקוחות משל עצמה.  )5

ה החבר לממש את נכסיתאגיד הבנקאי קיים מסמך משפטי המסדיר את זכות ה )6

לות למזומנים ולהעבירם אליו/להפקידם אצלו, לרבות בתרחיש קיצון ואין מגב

, תאגיד הבנקאיידועות המונעות או מקשות על העברת מזומנים בין החברה ל

 ות.יובכלל זה מגבלות חוקיות, רגולטוריות, עסקיות, מיסו

ניירות תיקי המזומנים ובעל יכולת השפעה מוכחת על אופן ניהול התאגיד הבנקאי  )7

  של החברה. הערך 

את התקיימותם ק המוכיח על הבנקים מסמך מנומציג לפיקוח התאגיד הבנקאי ה )8

, והפיקוח קבוצה"- לגבי כל חברה שהוא מעוניין לכלול ב"תת לעיל של כל התנאים

  לא התנגד לדרך פעולה זו.

קבוצה" יביא בחשבון הן את -"תתבסיס יודגש כי חישוב של יחס כיסוי הנזילות על 

ם הנכסים הנזילים באיכות גבוהה והן את תזרים המזומנים היוצא נטו הנובעי

  מהחברה הנכללת בחישוב. 

29.9.16 

כיצד יש לטפל ביתרות בגין פעילות בכרטיסי אשראי בתזרים היוצא ובתזרים   :2שאלה 

  הנכנס?
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כנגד יתרות זכות בגין פעילות יתרות חובה בגין פעילות בכרטיסי אשראי אין לקזז   תשובה: 

  באופן הבא:בכרטיסי אשראי. יש לכלול יתרות אלו 

, אולם בשל יש לכלול בתזרים הנכנס -ם בגין פעילות כרטיסי אשראייתרות חייבי )1

מיתרת הסעיף  50%חזור של ישל יתרות אלו אין צורך להכיר במהייחודי אופיין 

 . 100%כלומר ניתן להכיר בגין יתרות אלו בתזרים נכנס בשיעור של  יוצא,כתזרים 

, בשיעור של ם היוצאיש לכלול בתזרי -ין פעילות כרטיסי אשראיגיתרות זכאים ב )2

100% . 

 131יטופלו בהתאם לסעיף  בגין כרטיסי אשראי שלא נוצלומסגרות למען הסר ספק, 

  לפי צד נגדי).בגין קווי אשראי (תזרים יוצא 

29.9.16  

  : בסיס חישוב יחס כיסוי הנזילות42סעיף 

חס כיסוי האם תאגיד בנקאי בעל פעילות מזערית במט"ח נדרש לדווח ולעמוד בי  :1 שאלה

  נזילות במט"ח?

  

לרבות דיווח על  1של  ביחס כיסוי נזילות במט"חיהיה פטור מעמידה תאגיד בנקאי   תשובה: 

 התנאים הבאים:  כל, אם מתקיימים יחס זה

 .המאוגד בישראלהתאגיד הינו תאגיד בנקאי הנשלט על ידי תאגיד בנקאי  )1

עיקרי" בהתאם לכללים אינו מהווה "מטבע של התאגיד הבנקאי סך מגזר המט"ח  )2

חישוב לצורך (א) בהוראות הדיווח לציבור, "דוח כספי שנתי". 50שנקבעו בסעיף 

 גם פעילות במכשירים נגזרים.  לכלול איבנקתאגיד ההעל  ,היקפי הפעילות

ההתחייבויות הקיימות במט"ח הינן בעלות מאפיינים קבועים, כלומר מקור  )3

 יפייה.החשיפה לסיכון נזילות במט"ח ניתן לצ

לתאגיד הבנקאי מקור אמין לגיבוי במקרה של מחסור במט"ח במהלך העסקים,  )4

  לדוגמה התאגיד הבנקאי השולט בו מתחייב להעביר לו מט"ח במקרה כאמור. 

  התקבל אישור  הפיקוח על הבנקים לדרך פעולה זו.  )5

  
, 1של  יודגש כי תאגיד בנקאי שקיבל פטור מדיווח ועמידה ביחס כיסוי נזילות במט"ח

שעומד בכל התנאים  וודאלהמשיך לעקוב אחר הפעילות, בין היתר, על מנת לנדרש 

  שנדרשו. 

29.9.16 

  


