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 דוח על ריכוזיות חבות ענפית (רבעוני)

 תחולה 

"מגבלת חבות  315להוראת נוהל בנקאי תקין מס'  2הוראה זו חלה על התאגידים המנויים בסעיף  .1

 ענפית".

  מועד הגשת הדוח
 עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי הרבעוני או השנתי.את הדוח יש להגיש תוך ארבעה ימי  .2

  הדוח הרכב
 הדוח כולל לוח אחד:  .3

 מידע על ריכוזיות חבות ענפית. - 01לוח 

  דרך הדיווח 
יש לדווח באמצעות תקשורת מחשבים באינטרנט, בטכנולוגיה המאובטחת, המשמשת את בנק  .4

 ישראל. מתכונת הדיווח מצורפת בזאת.

 הגדרות
"מגבלת חבות ענפית"  315מונח בהוראה זו תהא כהגדרתו בנוהל בנקאי תקין  מס' משמעות כל  .5

 נאמר אחרת.אלא אם 

 הנחיות 
 , למעט סניפים מחוץ לישראל.לא מאוחדהדיווח יערך על בסיס  .6

 מתכונת לדיווח על ענף הבנייה ועל ענפים אחרים. כולללוח ה .7

 .)5%מהותית לענף (מעל  יש לדווח על ענף הבנייה אם לתאגיד הבנקאי יש חשיפה .8

 .876הענף הבנייה כולל "קבוצת רכישה" כהגדרתה בהוראה  .9

 .315אגיד הבנקאי חרג מהמגבלה בנב"ת המידע על ענפים אחרים ידווח רק אם הת .10

 .315בנב"ת  4בסעיף יש לדווח על חבות ענפית כהגדרתה  01בשורה  .11

בשותפות המגזר הציבורי עם המגזר לאומיים פרויקטים  בגיןת יויש לדווח על החבו 11בשורה  .12

"עבודות הנדסה אזרחית",  42הכלולות בענף  PPP (Public Private Partnership) הפרטי בשיטת

 .)"פרויקטים לאומיים בגיןחבויות " –(להלן לאחר "ניכויים" 

לא כולל חבויות בענפים שלגביהם  ,"סך כל חבויות הציבור" יסוכמו כל חבויות הציבור 03בטור  .13

 ה.הייתה חריגה מהמגבלה האמור
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דוח על ריכוזיות חבות ענפית (רבעוני)
אלפי ש"ח

לוח 01
מידע על ריכוזיות חבות ענפית

ענף אחרענף הבניה
סך כל חבויות 

הציבור
010203

01סך כל החבות הענפית
02סיכון אשראי מאזני

03טרם מסירת הדירה - 30% 1
04לאחר מסירת הדירה - 10% 1

05סכומים שניתן להפחיתם כאמור בסעיף 5 להוראה 313  (סעיף 6 (א) לנב"ת 315)ניכויים
06סכום המהוון של השכירות בגין נדל"ן מניב שמושכר לבנק או לממשלת ישראל (סעיף 6 (ב) לנב"ת 315)

07חבויות של חברה שאינה עוסקת בבניה בישראל, המיועדות לרכישת נדל"ן מחוץ לישראל (סעיף 6 (ג) לנב"ת 315)
08סה"כ

09סך הכל לאחר ניכויים 
10אחוז חבות ענפית 2

11חבויות בגין פרוייקטים לאומיים

12סך הכל לאחר ניכויים בניכוי חבויות בגין פרוייקטים לאומיים
13אחוז חבות ענפית- בענף הבניה על פי סעיף 5(ב)1 להוראה נב"ת 315 "מגבלת חבות ענפית" 3

14חבות חריגה 4
1

הנתונים ידווחו לאחר הכפלה ב-30% או ב-10% בהתאמה
2

 "סך הכל לאחר ניכויים " (שורה 09 טור 01 או 02 לפי העניין) חלקי "סך כל חבויות הציבור" (שורה 01 טור 03) כפול 100.
3

 "סך הכל לאחר ניכויים בניכוי חבויות בגין פרוייקטים לאומיים" (שורה 12 טור 01) חלקי  "סך כל חבויות הציבור" (שורה 01 טור 03) כפול 100.
4

בהתאם לסעיף 7 לנב"ת 315 "מגבלת חבות ענפית"

ערבות בנקאית למשתכן 
שניתנה על פי חוק המכר:

מזה:

עמ'  2 - 809
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