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 מבוא

היקף ההשפעה תאגידים בנקאיים ולאחר שנתאפשרה אמידה של על ידי בהמשך לבדיקות שנערכו  .1

 20.8.2003 מיום 2113-06-חוזר חעל פי ים להוראה שינויהצפויה כתוצאה מיישום לראשונה של ה

  :ל כמפורט להלן" תיקנתי את הוראות המעבר להוראה הנ,) השינויים להוראה–להלן (

  

 התיקונים להוראה

 :)הוראות מעבר (12בסעיף  .2

 :יבוא) א(סעיף קטן מקום האמור בב )א(

על פי הוראה זו כתוצאה מיישום השינויים על חבות של קבוצת לווים  הוצרה חריגה מהמגבלנ"  

 ".31.3.2004 יוםתוך שנתיים מבשיעורים רבעוניים שווים  יוקטן סכום החריגה, להוראה

 : יבואולפניו) ד(יסומן ) ב(סעיף קטן  )ב( 

 :ום השינויים להוראהנוצרה חריגה ממגבלת ששת הלווים הגדולים כתוצאה מייש )ב ("  

 הגדולים ביותר  וקבוצות הלוויםסך כל החבויות של ששת הלווים, 31.12.2004עד ליום  )1(  

 מהונו 150%לא יעלה על שיעור של , )מגבלות) (ד(4לתאגיד בנקאי כאמור בסעיף 

 .של התאגיד הבנקאי

החבויות של תופחת מגבלת סך כל , 30.6.2006 ועד ליום 31.3.2005החל ביום  )2(   

 135%- ל150%-ששת הלווים וקבוצות הלווים הגדולים ביותר לתאגיד בנקאי מ

 . נקודות אחוז לרבעון2.5-ב, מהונו של התאגיד הבנקאי

תבוצע הפרשה נוספת כאמור בהוראת ניהול לא , 30.9.2003בדוחות הכספיים ליום  )ג( 

הוראה ת ו ממגבלותן חריג בגי,)הפרשה נוספת לחובות מסופקים( 315' בנקאי תקין מס

 ." להוראהםשינוייה כתוצאה מיישום ושנוצר, זו

 

  כללי

דירקטוריון , ולנוכח היקפי החשיפות הנדונים בתיקון זה, להוראה) ג(1בהמשך לאמור בסעיף  )א( .3

תאגיד בנקאי יקיים דיון באשר לתוואי צמצום החשיפות בהתחשב במאפייני הסיכון 
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וזאת מעבר להתייחסות לקביעת תהליך ההתאמה ,  ולמדיניותותאגיד בנקאיהייחודיים לכל 

 .לעמידה במגבלות על פי ההוראה

ברצוני להביא לידיעתכם כי אנו שוקלים תיקון נוסף להוראה שיובא לדיון בהמשך בוועדה  )ב( 

 תיקון זה יקנה לכל תאגיד בנקאי את האפשרות. המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות

ולפיה יקבל על עצמו מגבלת חבות של קבוצת לווים אשר לא , לעבור למסגרת מגבלות חלופית

בתאגיד בנקאי אשר יודיע על אימוץ מסגרת .  מהון התאגיד הבנקאי25%יעור של תעלה על ש

 150%תעמוד מגבלת סך כל חבויות ששת הלווים וקבוצות הלווים הגדולים על , מגבלות כאמור

 .מהון התאגיד

 

 

צפוי להביאו הכלולות בהוראה  20.8.2003מיום גיד בנקאי אשר יעריך כי יישום ההנחיות החדשות תא .4

יפנה לפיקוח על הבנקים לצורך בחינת ההסדרים ,  בהוראת מעבר זוו שנקבעממגבלותלחריגה 

 .הנדרשים
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