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 מבוא

בהן התגלה חוסר אחידות , כו בתאגידים הבנקאייםלאור הניסיון שנצבר וממצאי ביקורת שנער .1

, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות, בחישוב ההפרשה הנוספת

 .תיקנתי הוראה זו

 

 התיקונים להוראה

 100%למעט : "יבוא" למעט השקעות במניות"אחרי המילים , )ריכוזיות חבויות ענפית) (1)(ד(3בסעיף  .2

 ".של התאגיד הבנקאי למתן אשראי או להוצאת ערבות) לרבות מותנות(מסך כל ההתחייבויות 

 דברי הסבר 

התחייבויות  מסך כל 100% בו הוקפאה הכללת 30.12.97 מיום 1902-06 -ח' בהתאם לאמור בחוזר מס 

 ".חבות"של התאגיד הבנקאי למתן אשראי או להוצאת ערבות בהגדרת ) לרבות מותנות(

 

 :יבוצעו השינויים הבאים) חישוב ההפרשה הנוספת (4בסעיף  .3

 ".והן של ההפרשה השנתית.…הן של היעד הסופי: "ימחקו המילים) א(בסיפא של סעיף קטן  .א 

ההפרשה השנתית תחול רק לגבי חבות שתוגדר : "יימחקו המילים) ב(ברישא של סעיף קטן  .ב 

בגין חבות "במשפט המתחיל במילים , בנוסף)". 1.1.92(כחבות חריגה בעת תחילת ההוראה 

לפי הסיפא של : "והמילים)" למעט חובות בעייתיים(חדשה …: " יימחקו המילים, "חריגה

בגין חוב בעייתי חייב התאגיד הבנקאי : "בסיפא יימחק המשפט, כמו כן". להלן) ג(סעיף קטן 

 ".כבעייתיכבר ברבעון שבו סווג החוב , ליצור הפרשה נוספת בשיעור רבעוני

ריכוזיות לפי עומק ,: "יבוא" למעט ריכוזיות אשראי ענפית: "אחרי המילים) ג(בסעיף קטן  .ג

בסוף כל שנה יעמוד שיעור ההפרשה לפי המאפיינים השונים : "בסיפא ימחק המשפט". הפיגור

על השיעור המתקבל מהכפלת השיעור השנתי במספר השנים שעברו מתחילת הוראה זו עד 

 ".עד הסופישיגיע לי
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: ימחקו המילים, "אם אצל לווה מסוים: "במשפט המתחיל במילים) ד(ברישא של סעיף קטן  .ד

". …הסכום…: "יבוא" …סכום היעד…"ובמקום המילים , "1.25%וההפרשה השנתית על "

בסוף כל שנה יעמוד שיעור ההפרשה לפי המאפיינים השונים על : "ימחקו המילים, בנוסף

) 1.1.92(הכפלת השיעור השנתי במספר השנים שעברו מתחילת הוראה זו מהשיעור המתקבל 

כי ההפרשה השנתית כפופה למגבלות המוזכרות , אולם מובהר בזה. עד שיגיע ליעד הסופי

 ".דלעיל) ב(בסעיף קטן 

 .יבוטל, )ו(סעיף קטן  .ה

שיעורים בוטלה החלוקה של ה) שיעורים לחישוב ההפרשה לפי מאפייני סיכון(' בנספח א .ו

ההפרשה "ושיעורי " היעד הסופי"לחישוב ההפרשה הנוספת מהחבות החריגה לפי שיעורי 

 ".השנתית

 

 דברי הסבר

ועד היום עולים על ) 1.1.92(שיעורי ההפרשה השנתית בוטלו מאחר ושיעורים אלו מתחילת ההוראה 

 .ולפיכך אינם רלבנטיים עוד, שיעורי היעד הסופי

 . ספת בגין חובות בעייתיים תבוצע כבר ברבעון בו התהוותה החריגהמובהר כי גם ההפרשה הנו

 

" מתכונת הדיווח תיקבע בהוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים: "במקום המשפט, )דיווח (7בסעיף  .4

 ". בהוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים809' לפי מתכונת הדיווח של הוראה מס…: "יבוא

 

 :יבוצעו השינויים הבאים. א.2בסעיף , )הפרשה לפי מאפייני סיכוןשיעורים לחישוב ה(' בנספח א .5

 ".מרכיב בקבוצה: "יבוא" איש קשור"במקום המילים  .א 

 דברי הסבר  

 ".עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים "312' בהתאמה לנוסח הוראה מס  
 

 :תתווסף הערת השוליים הבאה .ב 

פעם כמרכיב בקבוצה ובפעם נוספת ,  פעמייםלא תיעשה הפרשה בגין אותו איש קשור 1"  

 ".כחלק מכלל האנשים הקשורים

 דברי הסבר  

 .הבהרה לכך שחריגה בגין אותו איש קשור אינה דורשת ביצוע הפרשה פעמיים  

 

בהערת שוליים (*) -תוחלף ה. ג-.א.3בסעיף , )שיעורים לחישוב ההפרשה לפי מאפייני סיכון(' בנספח א .6
2 . 

 

 .2000עודכן בהתאם לפרסום של הבנק העולמי לשנת ) ארצות פחות מפותחות(' ג נספח  .7
 

 תחילה

  .תחילת התיקונים להוראה לפי חוזר זה היא מיידית .8
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 עדכון הקובץ

 :להלן הוראות העדכון. ב דפי עדכון לקובץ הוראות ניהול בנקאי תקין"מצ . 9

 להכניס עמוד להוציא עמוד

315-1-9] 10) [4/99(  315-1-9] 11) [2/02( 

   

 

 

 

 

    

 ,בכבוד רב 

 

 יצחק טל 

 המפקח על הבנקים 

 


