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   על התהליך הפנימי להערכת הלימות ההוןוחלדתבנית מוצעת  :הנדון

  )ICAAPדוח (

  

פנימי להערכת הליך קיים ת לבנקאייםהדים התאגידרשים  נIIנדבך השני למסגרת באזל ב .1

תהליך זה נועד  .ICAAP): להלן (ההוןהבטחת הלימות קבוע אסטרטגיה לל והלימות הונם

שיתמוך בכל הסיכונים הגלומים הולם הון י התאגידים הבנקאיים על ידלהבטיח כי יוחזק 

, התהליך משלב. םהליכים נאותים לניהול הסיכוניתעל ידם ינקטו יפותחו ווכן ש, בעסקיהם

 .הליכי תכנון הון ובחינת מצב ההון במגוון תרחישי קיצוןת,  קביעה של יעדי הון,בין היתר

  של התאגידיםICAAP-הבצע תהליך סקירה והערכה של לנדרש  פיקוח על הבנקיםה ,בנוסף .2

 היכן  תיקוןצעדי לדרושו, םהולמיעל מנת לקבוע אם ההון ויעדי ההון , )SREP (הבנקאיים

במסגרת סקירה . ניהול הסיכונים והבקרות הפנימיות, תאגידילרבות חיזוק הממשל ה, נדרשש

הפיקוח מהווה חלק ל ידי  עICAAP-בחינת ה. תוספת הוןלדרוש מהתאגיד גם הפיקוח עשוי זו 

את פרופיל הסיכון ואת , בין היתר, מעריכהה) RBS(לפיקוח ממוקד סיכון העבודה ממסגרת 

  .נים בתאגיד הבנקאיאיכות ניהול הסיכו

שיח שיתקיים עם -וכדי להקל על הדו,  האמורלייעל את תהליך הסקירה וההערכהעל מנת  .3

.  אשר יוגש לפיקוח על הבנקיםICAAPתבנית לדוח להלן מוצעת , ו במסגרתהתאגידים

אולם התאגיד הבנקאי , בחנו על ידי הפיקוחהתבנית כוללת את מרבית הנושאים שבדרך כלל י

 . את הנושאים המפורטים בתבנית זולכל הפחות  ץ מתכונת אחרת אשר תקיףרשאי לאמ

, על הבנקים התאגידים הבנקאיים והפיקוח IIבמועד התחולה של מסגרת באזל ש להבטיח כדי .4

דוח ת התאגידים הבנקאיים יגישו לפיקוח טיוט, יהיו ערוכים לעמוד בדרישות הנדבך השני

ICAAPאזל  טרם כניסתה לתוקף של מסגרת בII . הטיוטה תשמש את הפיקוח להערכה

- עמידתם בעקרונות ה, ובכלל זה,  של התאגידים הבנקאייםICAAP-ראשונית של תהליך ה
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ICAAPיינתן על ידי , בעקבות הערכה זו. 2007 בדצמבר 13מיום  173-ש נו המפורטים במכתב

על ידי  30.6.09וגש לפיקוח עד ליום תטיוטה  ה.ICAAP-הפיקוח משוב לגבי תהליך ה

על ידי , וכן, התאגידים הבנקאיים העומדים בראש כל אחת מחמש הקבוצות הבנקאיות

ם נתוניהעל בסיס  תיערך הטיוטה .תאגידים בנקאיים שאינם שייכים לאחת מהקבוצות הללו

 .  על בסיס מאוחד31.12.08ליום 

ף של מסגרת לאחר כניסתה לתוק 2010בתחילת שנת יחול  ,ICAAPלמסירת דוח הבא המועד  .5

 . הליך בחינת הטיוטות כאמורתבר בטלאור הניסיון שיצסופית קבע ייו, IIבאזל 

רמת הון נאותה ביחס  תהליך שנועד להבטיח ICAAP-הבהיות יודגש כי למען הסר ספק  .6

 ,IIשל מסגרת באזל  הנכללים בסעיף התחולהלהתבצע בכל התאגידים עליו , לפרופיל הסיכונים

הפיקוח מצפה כי  ,בנוסף.  על ידי הפיקוחתו לסקירICAAPירת דוח ללא קשר לדרישה למס

 לרבות לדירקטוריון ICAAP-התאגידים הבנקאיים יבצעו הדרכות להטמעת תהליך ה

 .ולהנהלה הבכירה

עם התאגידים וההיערכות לדיווח  ICAAP-על יישום תהליך ההפיקוח יערוך דיונים  .7

קוח עשוי לקיים פגישות גם עם תאגידים בנקאיים הפי, יןי לפי הענ.הנדרשים לדווחהבנקאיים 

   .נוספים

  

  

  ,בכבוד רב

  

  צוריאל תמם

  IIמנהל פרויקט באזל 

  

  המפקח על הבנקים: העתק
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   ICAAPתבנית מוצעת לדוח 

  כללי: 'חלק א

  

   ומטרתוהדוח

קבוצה האו הבנקאי תאגיד ה של פה פני עתידעדכנית וצוערכה ההמציג  הינו מסמך ICAAPדוח 

ההון הנדרש כיום , שוניםהלסיכונים החשיפה רמת לגבי , ) התאגיד-להלן( לפי העניין - הבנקאית 

הפחתתם ולהבטחת הלימות ההון , וכן את כלי הניהול והמדיניות שנקבעו לניהול הסיכונים, ובעתיד

   .בכל עת

  במסגרתותאגידיהממשל האת ו ההוןעריך את הלימות בואו להבאת הפיקוח ישמש  ICAAP-הדוח 

לגבי הבנקאי תאגיד ההפיקוח עם שיקיים לדו שיח  יהווה בסיס הדוח. ICAAP-ההליך ת םמיוש

  . הדוחעיקריות העולות מהסוגיות הותוצאות ה

 , שיסקרו ויוערכו על ידי הפיקוחיתייחס לנושאים המרכזיים  ICAAP-ה דוחעל מנת להבטיח כי 

תבנית . וחיודתבנית להלן צעת מו, שיח שיתקיים עם התאגיד-הדוואת סקירתו ייעל את תהליך  לכדיו

התאגיד אינו ,  אולם. וההערכהכוללת את מרבית הנושאים שבדרך כלל יכללו בתהליך הסקירהזו 

וכן להוסיף נושאים , ופעילות יבנית אחרת אשר תתאים יותר לאופחייב לאמצה והוא יכול לקבוע ת

  . הבפורטים הנושאים המובלבד שינתן כיסוי לכל , פים שלא פורטו בתבניתנוס

  

  עריכת הדוח 

תאריך  .דירקטוריוןה יאושר על ידיבהנהלת התאגיד וידון הדוח , ICAAP-הדוח לאור חשיבות  .1

    .ICAAP- התהליך האחראי על הנהלההחבר י "ייחתם עהדוח  .אישור הדירקטוריון יצוין בדוח

 .תאגידשבשימוש ה יכלול הגדרות למונחים ,במידת הצורךו, אופן ברור ותמציתינוסח בידוח ה .2

כל המידע הדוח יכלול את  . המדווחתאגידה מאפייניליותאמו של הדוח ף ורמת הפירוט היקה .3

 ,רלוונטימידע . סיכוניםהניהול התאגיד לגישת הלימות ההון ו תהערכהרלוונטי הנחוץ לצורך 

גם ניתן . בדוח באופן תמציתילב ושי,  של התאגידאחריםנימיים פ במסמכים בהרחבהמופיע ה

מידע טכני ,  מסמכי מדיניות:כגון (כנספחלצרפם  ,במידת הצורךו,  המקורלכלול הפניות למסמכי

 . ) ישיבותם שלפרוטוקולי, סקירות, על מתודולוגיות מדידה

אשר עשויים , ד מסירת הדוחבמידה וחלו שינויים מהותיים בין המועד אליו מתייחס הדיווח למוע .4

  . להשפיע על הערכות הבנק יש לציינם

 עבור הקבוצה הליכי הניהול המבוצעים בחברת האםתיוצגו , ה בנקאיתבמקרה של קבוצ .5

אופן הקבוצה לבין  ניהול הסיכונים ברמתאופן ין בקיימים הבדלים משמעותיים כאשר . בכללותה

 .ים אלוהבדלו יפורט, ים בהניהול הסיכונים בתאגידים משמעותיים הכלול
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חלק ה  האחראי על גורם האת יש לציין , גורמים שונים ידי לחלקים מהדוח נכתבים עבמידה ש .6

 .הרלוונטי

 את התמונה הכללית ביחסהמרכז , תקציר המנהליםלסעיף מיוחדת תאגיד ייתן תשומת לב ה .7

 . לקבוצה בכללותה

  

    תחולה

העומדים בראש בנקאיים על תאגידים , בשלב זה, ח תחול לסקירתו על ידי הפיקוICAAPהגשת דוח 

, יתכן, עם זאת .תובנקאיות הקבוצאחת מהשאינם שייכים לבנקאיים על תאגידים  וקבוצה בנקאית

, בין היתר, וזאת, הפיקוח ידרוש מחברות בנות ספציפיות דוח נפרד לאור בחינת הדוח הקבוצתיכי 

בקרות ה ,הליכי ניהול הסיכוניםתמת האינטגראציה בר, עבירות ההון:  להיבטים כגוןבהתייחס

   .ואופי הפעילות של חברת הבת, המופעלות על ידי חברת האם

הליכים שיבטיחו את ת מקיום פוטרו  אינICAAPדוח עדר דרישה מצד הפיקוח למסירת יכי היודגש 

    .בגינםהנדרש  הוןההלימות הערכת נאותות ניהול הסיכונים ו

  

   ICAAP- לביצוע הפיקוחיתהתשתית ה

הנדבך .  אשר אומצה בישראלIIנקבעה בנדבך השני למסגרת באזל  ICAAP לביצועההנחיה העיקרית 

ישמשו את הפיקוח ,  המפורסמות מעת לעת על ידי הפיקוח על הבנקים,השני וההנחיות משלימות לו

  :  מו עד כהלהלן פירוט ההנחיות העיקריות שפורס.  של התאגידים הבנקאייםICAAP-בהערכת ה

 ;הנדבך השני, IIמסגרת באזל  -

 ; 13.12.07, 173-ש, במסגרת הנדבך השני) SRP(ם תהליך הסקירה הפיקוחי ועקרונות לייש -

 ).טיוטה (15.6.08, 050- הסדרה, עקרונות ליישום מבחני קיצון במסגרת הנדבך השני -

, ניהול סיכוניםלוח  שלובות גם בהוראות שפורסמו על ידי הפיקICAAP-התייחסויות מסוימות ל

  . מערכות הבקרה הפנימית והביקורת הפנימית, הממשל התאגידי
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  הדוחתוכן : 'חלק ב

  תקציר מנהלים .1

המפורט בצורה מעמיקה בגוף הדוח  תהליך הערכת הלימות ההון את סכםיתקציר המנהלים 

, חידתאגיד י( בתחילת הסעיף תצוין תחולת היישום .ממנוהעולות   המסקנות העיקריותאתו

יפורטו התאגידים ,  בנקאיתקבוצהדוח המתייחס לבמקרה של . )קבוצה מאוחדת

ל התאגידים שכוסו לותיכלל הפנייה לנספח הכולל את רשימת כ, בדוחנכללו המשמעותיים ש

   :  הבאיםנושאיםה תקציר המנהלים יכלול את, לאחר מכן. בדוח

  ההוןהלימות  .1.1

, שקבע התאגידההון  ייעדיוצגו , זההקשר ב. הלימות ההוןלתוצג הערכת התאגיד ביחס 

.  היעדיםשנלקחו בחשבון בקביעתהנוספים שיקולים תוך פירוט ה, חלוקתם לפי סיכונים

   .בסיס ההון ויחס הלימות ההון, דרישות ההון ל1חישובי נדבך תוצאות יוצגו , נוסףב

שונות  ותישויין מגבלות על עבירות הון בבאשר לקיומן של עמדת התאגיד גם צוין ת

 והשלכותיהן של מגבלות אלה על ישויות הפועלות במדינות אחרות, בכלל זה, קבוצהב

    . הלימות ההון של הקבוצה

    תאגידיהממשל ה .1.2

ה לסביבמערך ניהול הסיכונים הממשל התאגידי ותיכלל הערכה באשר להלימות 

שים שעושה יוצגו בקצרה השימו . ולחשיפותיו לסיכוןהתאגידשל פעילות  הולמאפייני

 . בתהליכי הניהול השוטפיםICAAP-התאגיד בתהליך ה

   פיננסיהמצב ה .1.3

צפויים לגבי שינויים הערכה , כןו, מצבו הפיננסי של התאגידלה ביחס תוצג הערכ

   . שעשויים להשפיע על רווחיותו והונו,בסביבה בה הוא פועלבמאפייני פעילותו ו

 מהותיים סיכוניםמדיניות ו .1.4

לאור בין היתר ,  ולאופן ניהולםסיכונים המהותייםרמת החשיפה ל להערכה באשרתוצג 

      . שרמתם גבוהה מהרצוי סיכוניםלמזעורמתוכננות פעולות יצוינו  . הסיכוןמדיניות 

  הוןהתכנון  .1.5

יוצג בקצרה תהליך תכנון ההון וכן התרחישים המרכזיים עליהם התבסס התאגיד 

בתרחישים אלה לאורך  לנהל את ההון יצד התאגיד מתכנןבקביעת תוכנית ההון וכ

   . תקופת התכנון

  שינויים בתהליך .1.6

יוצגו גם . שנקבעו תיקוןהצעדי ו ICAAP-בתהליך ההחולשות העיקריות שנמצאו יוצגו 

מדיניות ב ומרכיבים השונים של ניהול הסיכוניםשעשויים להתבצע באחרים  שיפורים
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  .  יעדי ההון בעתידעל הללווההשלכות הצפויות של השינויים , הסיכון

  

  ה כלליתסקיר .2

פעילויות ו, מבנה ארגוני, חזקותהמבנה שליטה ו, לרבות, רקע קצר על הקבוצהזה יכלול חלק 

חוץ הפעילות המו, דוח רווח והפסד, מאזןהמם עיקריים נתוניוצגו י, כמו כן. מהותיותעסקיות 

שר עשויות להיות להן אשניתן לגזור ממגמות בנתונים עיקריות יצוינו מסקנות . מאזנית

  . ת על התאגידועתידיהשלכות 

והשפעתה על הפרופיל העסקי של  העסקית אסטרטגיהשל ה יתמציתייכלל פירוט , בנוסף

  .וכן היעדים העיקריים שנקבעו בתוכנית העבודה, התאגיד

  

 דייתאגמשל מ .3

נהלה הדירקטוריון והלתפקידי ה הנוגעים ,ICAAP-של ההיבטים איכותיים יציג זה  חלק

במקרה של . יםבלתי תלוימים תם על ידי גורסקירהליכי לו סיכוניםהניהול  מערךל, בכירהה

ת ולבין חברם בתחומים אלה בין חברת האנתן פירוט על ההבדלים העיקריים יי, קבוצה בנקאית

    : העיקריים שיכללו בחלק זהנושאים להלן פירוט ה.הבת המהותיות

  דירקטוריון והנהלה בכירה .3.1

את יש לפרט . של גופים אלהבהנהלה הבכירה ובוועדות ,  יתמקד בדירקטוריוןסעיףה

ניהול  בהתייחס לתיווסמכועיקריים חומי אחריות ת, םל וועדותיה" הגופים הנהרכב

לדירקטוריון מרכזיים ה יםדיווחהיצוינו , בהקשר זה. הסיכונים ולהבטחת הלימות ההון

  .ותדירותםולהנהלה 

 סיכוניםהניהול מערך  .3.2

לכלול תרשים ארגוני של מערך ניהול הסיכונים ולפרט את תחומי האחריות של יש 

התרשים . הסיכוניםהבקרה והדיווח על , המדידה, כי הזיהוי בתהליהגורמים המעורבים

אם . פונקצית ניהול הסיכונים בהיררכיה הארגוניתאת מיקומה של , בין היתר, יציג

המבנה יוצג ,  נפרדות עבור סיכונים מסוימיםבתאגיד קיימות פונקציות ניהול סיכון

של יחידות בנוסף תצוין מעורבותן .  ותחומי אחריותןמיקומן במבנה הארגוני, שלהן

,  המשפטימערך הייעוץ, כגון, תומכותיחידות עסקיות ויחידות , תהליך לרבותאחרות ב

  .חשבותהו, ציותפונקצית ה

 בלתי תלויה סקירה  .3.3

בכלל זה ,  על ידי גורמים בלתי תלויים אותגר ונבחןICAAP- זה יתאר כיצד הסעיף 

הגורם , תהליכי הבחינה והבקרה שיושמופירוט של התיאור יכלול  . הביקורת הפנימית

   .רלוונטייםלדוחות ניתן להפנות . מהסקירהשעולות מסקנות עיקריות , וכן, שביצע אותם
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    הוןהיעדי  .4

לסביבה בה הוא ,  התאגידתאים לפרופיל הסיכון שלולה, ההון צריכים להיות מבוססים היטב ייעד

 ההון ייעד .ס הון נוסףילגיהעומדות לרשותו אפשרויות ו ולהזמין להון ל, עסקית הוכניתותל, פועל

נדבך המינימליות שנקבעו בההון דרישות ב יעמוד התאגידהבטיח כי בכל נקודת זמן  לכיםגם צרי

   .ופועלות לרעתעסקיות ה נסיבותהכאשר מיתון כלכלי או לרבות , 1

שמה דגש על המצב המאוחד של , על ידי הפיקוחאף שהסקירה וההערכה של הלימות ההון 

הפירוט , לפיכך. בין החברות העיקריות בקבוצהההון יעדי  התפלגותיש חשיבות להצגת , התאגיד

. נטיככל שהדבר רלוו, זה יתייחס הן לרמת הקבוצה והן לרמת התאגידים העיקריים בהבחלק 

     : הפירוט יכלול

 הוןהיעדי  .4.1

  לפי סיכונים ההוןהתפלגות, הוןהלימות הלשקבע התאגיד  הפנימייםם יעדיהיפורטו 

כאשר  יינתן הסבר לאופן קביעת היעדים, כמו כן).  בבסיס ההון1-3רבדים : כגון(הרכבו ו

   :כגון, נוספיםהתחשב בהיבטים הבנק 

 ;שיטות המדידהאי הוודאות המובנית ב •

 ; או בבקרות מרכזיותבמערכות,  ניהול הסיכונים של התאגידתהליכיולשות בח •

התאגיד עבור מסוים דירוג רצון לעמוד ב: כגון, שההון נועד לשרתהשונות המטרות  •

מניעת , תשואה לבעלי המניות, וכמכלול או עבור מכשירי חוב מסוימים שהונפקו על יד

הון , הגנה על מפקידים,  וודאיים-ם לאאירועיעבור " כריות", של הרגולטורהתערבות 

  . לצורך רכישות אסטרטגיות וכדומה

  1הון לפי חישובי נדבך  .4.2

לרבות , 1יוצגו דרישות ההון כפי שחושבו לצורך נדבך , במקביל להצגת יעדי ההון הפנימיים

תיכלל השוואה בין דרישות ההון לפי  בתקופת הריצה במקביל. חלוקתם לפי סוגי סיכון

  .II דרישות ההון לפי באזל בין ל) 311 'יהול בנקאי תקין מסהוראת נ( Iבאזל 

  הזמיןההון .4.3

 אינםשרכיבי הון בהון הזמין כאשר התאגיד כולל .  רמת ההון הקיים והרכבועלייכלל פירוט 

ויוסבר מדוע התאגיד , מפורשיינתן לכך ביטוי , 1נדבך בבהתאם להגדרות ולמגבלות שנקבעו 

    . ספיגת הפסדיםלזמין ה יבים אלו הוןרכראות בשיש לסבור 

 הון הת ירּועִב .4.4

אמצעות ב: למשל(שונים בקבוצה תאגידים בין העברת הון יכולת על מגבלות  יפורטו

, מכל סוגהמגבלות יכולות להיות  .) מניות וברכיבי הון אחריםהוןהשקעה ב, דיבידנדים

או חוקים אחרים , חברותה חוק, חוקי מסמגבלות הנובעות מ, מגבלות פנימיות, לרבות

  . ל"חוישראל או בב, רגולציה
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  בגינםצורכי ההון ניתוח סיכונים ו .5

אף כי . ICAAP-ליבה של ה מהווים מרכיב קצאת ההון בגינםהושמעותיים ניתוח הסיכונים המ

להלן רשימה , קביעת רשימת הסיכונים שיכללו בניתוח ואופן הגדרתם נתונים לשיקול דעת הבנק

   :כלול בתהליךלתאגיד עשוי לסיכונים שה קטיביתיאינד

  

 :סיכונים המטופלים בנדבך הראשון

 ;סיכון אשראי
 ;סיכון שוק

 ;סיכון תפעולי

 :סיכונים שאינם מטופלים באופן מלא בנדבך הראשון

  ;)CRM( בגין שימוש בכלים להפחתת סיכון סיכון שיורי

  ;סיכון איגוח

 :ראשוןמטופלים בנדבך השאינם סיכונים 

 ;סיכון ריכוזיות
 ;סיכון ריבית בתיק הבנקאי

 ;סיכון נזילות
  ;סיכון סליקה

  ;סיכון מוניטין

  . שזוהו על ידי התאגידסיכונים אחרים

  

  :נתונים והערכות בתחומים הבאים, התאגיד יציג באופן תמציתי מידע, כל סוג סיכוןביחס ל

  רמת הסיכוןו כלי ניהול , מדיניות .5.1

התאבון לסיכון של המשקפים את , קרונות מדיניות הסיכוןכללית של עסקירה תוצג  •

 פחתתלהננקטות השיטות  מדיניות פיזור ו,עיקריותמגבלות הגבלות ו לרבות, התאגיד

 . ניםסיכו

בניהול כל אחד מהסיכונים המשמשים מרכזיים נהלי העבודה הוהכלים יתוארו  •

, אישורההליכי ת, רכההליכי מדידה והעת, תהליכי זיהוי סיכונים לרבות ,עיקרייםה

   . ם הללו בתהליכיהתומכותהעיקריות  IT-מערכות הציון תוך  ,דיווחהו, בקרהה, ניטורה

מדדי סיכון הצגת תוך , בין היתר, נים השוניםלסיכובפועל של רמת החשיפה ניתוח וצג י •

 . רלוונטיים

   להערכת ההון הנדרש מתודולוגיה ה  .5.2

תצוין גם  . כל סוג סיכוןמידת ההון הנדרש עבור לאגישת החישוב או המודל שיושם תוצג 

  .שהתקבלולתוצאות ויינתנו הסברים , עבור כל סיכוןהסיבה לבחירת המתודולוגיה 
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 על תוצאות חישוב דרישת ההון לפי הנדבך ICAAP-התאגיד יכול לבסס את ה ,כך למשל

סיכון , כוזיותסיכון רי, הלדוגמ(הראשון ולהוסיף לכך סיכונים נוספים שהוערכו בנפרד 

 על מודלים ICAAP-יתכן שהתאגיד יבחר לבסס את ה, לחילופין). ריבית בתיק הבנקאי ועוד

לרבות עבור סיכונים שמכוסים בחישוב ההון הרגולטורי , פנימיים עבור כל סוג סיכון

  . התאגיד גם יכול לשלב בין הגישות הללו). תפעולי, שוק, סיכון אשראי, כלומר(

יש ,  השוניםסיכוניםההון הנדרש בגין התמש במודלים פנימיים לכימות כאשר התאגיד מש

  :בהתייחס לכל אחד מהמודלים, לכלול הסבר להיבטים  להלן

ההנחות והפרמטרים המרכזיים שנכללו במודל ונתוני רקע לגבי האופן שבו נגזרו  •

 ;ההנחות המרכזיות

 ;)calibration( ות שבוצעותאמהלרבות התקופה וה, כיצד נבחרו הפרמטרים •

 ;מגבלות המודל •

 ; רגישות המודל לשינויים בהנחות המרכזיות או בפרמטרים שנבחרו •

 ; הלימות המודלאתהליכי תיקוף הננקטים על מנת להבטיח  •

השיטה בה גובשו , מבחני קיצון שיושמו לצורך תיקוף המודלים או כהשלמה להם •

 .התוצאות הכמותיות והשלכותיהם על יעדי ההון, המבחנים

  מיקור חוץ .5.3

יש , התאגיד הבנקאי משתמש בספקים חיצוניים במסגרת תהליכי ניהול הסיכונים כאשר

קבלת : הלדוגמ(ואת התחומים בהם התאגיד נסמך על שירותיו , שם הספקאת ציין ל

  . )בניית מודלים, ע חישוביםוביצ, נתונים

  

  סכימת ההון .6

 הוןההכולל של סך הקביעת  לצורך זה יתאר כיצד הערכות הסיכון הנפרדות משולבות יחדחלק 

הסיכונים השונים בין חברות בקבוצה וכן סוגי  יש לתאר את הסכימה של .הנדרש לתאגידהפנימי 

  .את סכימת הסיכונים לכדי הקצאת הון כוללת

 

   נזילותה וןתכנ .7

, לנזילות ולניהולו הזהיר של סיכון הנזילות חשיבות רבה להבטחת יציבותו של התאגיד הבנקאי

את המדיניות התאגיד יציג , זה בהקשר .את בנוסף להחזקה של הון הולם ולתהליך תכנון הוןז

מסקנות העיקריות ממבחני ההנחות ויפרט את ה, וכן, 5בסעיף כמפורט , אופן ניהול סיכון הנזילותו

  . הקיצון המופעלים על תזרימי המזומנים במסגרת ניהול הסיכון

   :באיםניתן לצרף כנספח מידע בנושאים ה
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והיקף הנכסים הנזילים  לרבות יעדים בנוגע לפיזור המקורות, מדיניות לניהול סיכון הנזילות •

 ;)ברמת התאגיד וברמת הקבוצה(

תרשים אירגוני הכולל את הגורמים המוסמכים לנהל את סיכון הנזילות ואת קווי הדיווח  •

 ;בתאגיד

 ;הנכסים הנזיליםהרכב מבנה ההתחייבויות ו •

 ;עבור הנזילותקיצון ני העוד של מבחית •

 ;במיוחד כאשר הקבוצה פועלת במספר מדינות, הסדרי נזילות בתוך הקבוצהלהסבר  •

לרבות , עבור רצועות זמן שונות, תאגיד בהתאם למודל הפנימי של המצב הנזילותניתוח  •

 ; מודל ועמידה בהם בפועל ההמחושבות על בסיסהמגבלות 

  ;תכניות חירום מכומתות •

כים המוגשים לועדת ניהול נכסים והתחייבויות ולמידע ניהולי עיקרי המשמש דוגמאות למסמ •

 .ביומיום את המחלקות הפיננסיות

 

ללחצי נזילות עשויים להיות עלויות במונחי ,  להפחתת סיכון הנזילותספקאף שהון איננו כלי מ

את ההשלכות , )ןהעוסק בתכנון הוסעיף זה או במסגרת הסעיף ב(התאגיד צריך  לבחון , לפיכך. הון

הורדות דירוג או אירועים אחרים אשר עלולים לגרום לעלייה בעלויות הגיוס ,  כגון,של תרחישים

   . לשחיקה בהוןשלו ולפיכך לגרום 

  

   הוןהתכנון  .8

לצורך כך יש להציג  .של פרופיל הסיכון ושל הלימות ההון צופה פני עתיד ראייה משקף תכנון ההון

, וכן, ) שנים3לכל הפחות  (ל התאגיד בהתאם לאופק התכנון העסקי שקדימהתחזית למספר שנים 

    : להלן פירוט.קיצוןתרחישי בופרופיל הסיכון התחזית  בחינת 

המצב הפיננסי ופרופיל הסיכון משתנים   וכיצד שמשמש את התאגיד תכנון ההוןתהליך יתואר •

בסיס ההון ויחס הלימות  ,רמת נכסי הסיכוןיוצגו נתונים על . בהתאם לאסטרטגיה שנקבעה

סטיות במהלך התקופה הנסקרת ביחס יצוינו  .ICAAP- ולפי חישובי ה1ההון לפי נדבך 

  . ההוןלתכנון

מבחני הקיצון המרכזיים תחת  ICAAP- ולפי ה1 ההון לפי נדבך מדדיו פרופיל הסיכון ארתוי •

גורמי הסיכון ת יש לציין א,  הקיצון שנערכומבחניבפירוט . שנלקחו בחשבון בתכנון ההון

הפרמטרים המושפעים ו,  בגורמי הסיכוןיםלגבי שינוי הנחות ,מבחניםעליהם הופעלו ה

  .משינויים אלה

שינויים , גיוס הון, בכלל זה, ט הצעדים המתוכננים  לצורך עמידת התאגיד ביעדי ההוןוריפ •

כנית העסקית הן בהתייחס לתו, הפסקת פעילויות ושינוי מדיניות דיבידנד, בתוכניות עסקיות
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לפני ואחרי השפעת הצעדים על הלימות ההון את ציג  יש לה.והן בהתייחס למצבי קיצון

   .םנקיטת

  

  : במסגרת תכנון ההוןלהלן דוגמאות לתרחישים שהתאגיד עשוי לבצע

  ;)מיתון(ת בהיקף הפעילות הכלכלית  משמעותימירידההידרדרות כללית הנובעת  •

  ;תאגיד המרוכזת פעילותליים בהם הידרדרות ספציפית של מגזרים כלכ •

שוק הכספים או בשווקים בהם נסחרים ,  של נפילות משמעותיות בשוק המניותתרחישים •

  ;הרלבנטיים לפעילות התאגידמוצרים פיננסיים 

  . נזילותיתרחישים של משבר •

 

  בתוך התאגידICAAP-שימוש ב .9

רבות השימוש במודלים  ל,תאגידשולב בתהליכי הניהול ב ניהול ההון מכיצד חלק זה יסביר

הקצאת הון לחברות או יחידות , מדידת רווחיות, תמחור עסקאותשיטות לכימות ההון במסגרת בו

    . ב"עסקיות וכיו

לבין , באופן השימוש במודלים של הון לצורך קביעת יעדי ההון של התאגידכאשר קיימים הבדלים 

תרחישים שונים הנלקחים : למשל( הדבר יפורט, לצורך קבלת החלטות עסקיותהשימוש בהם 

   .)בחשבון

  

   מתוכננים  שיפורים  .10

,  הינו תהליך חדש יחסית עבור חלק מהתאגידיםICAAP-הפיקוח על הבנקים מכיר בכך שה

לפי , המתוכנניםשיפורים ההתאגיד יציג את  .של בנייה או שיפור שונים םנמצא בשלבי, ולפיכך

    :הפירוט הבא

דוחות ביקורת מהעולים , ICAAP-בתהליך ה  הדורשים תיקוןחולשות ותחומים עיקריים •

הליכי האישור והסקירה של הדירקטוריון וההנהלה ת ל,בין היתר, בהתייחס, וסקירות אחרות

כמו . והנתונים עליהם מתבססת הערכת הלימות ההון, הליכי הבקרה על המודליםת, הבכירה

 .ם העיקרייםן הליקויילתיקושנקבעו  תוכניות הפעולה כן יוצגו 

בממשל , כגון, ובמסגרות ליישומוהערכת הלימות ההון בתהליך אחרים  שיפורים מתוכננים •

  .באינטגרציה בין מערכותובמערכות המדידה , במדיניות, הפנימי

כאשר , למשל, על יעדי ההון בעתידותיקון הליקויים צפויות של השיפורים ההשלכות ה •

   . שזוהוהון עקב חולשות" כריות"התאגיד כלל 


