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 הפרשה נוספת לחובות מסופקים: הנדון

 ) 315' הוראה מס, נקאי תקיןניהול ב         (

 מבוא

בעקבות קביעת הוראה בדבר מימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים ותיקון ההוראות בדבר מגבלות  .1

ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים , על חבות של לווה ושל קבוצת לווים ויחס הון מזערי

 :כמפורט להלן, שה נוספת לחובות מסופקיםתיקנתי את ההוראה בדבר הפר, הנוגעים לעסקי בנקאות

 

 התיקונים להוראה

  ".9%: "יבוא, "8%"במקום , "עודף יחס הון מזערי"בהגדרת , )א) (4) (ד (3בסעיף  )א( .2

 דברי הסבר  

 מיום 1968 - 06 -כאמור בחוזר מספר ח , התיקון נדרש לאור התיקונים בהוראת יחס הון מזערי  

10.3.99. 

 :יבוא, )מאפייני סיכון (3ף בסוף סעי )ב(

 מימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים )ח"(  

החורגת מהמגבלות ) על בסיס לא מאוחד(חבות חריגה בתחום זה הנה כל חבות 

' הוראה מס( להוראה בדבר מימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים 4המפורטות בסעיף 

323".( 

: יבוא, "למעט ריכוזיות אשראי ענפית"לים אחרי המי, )חישוב ההפרשה הנוספת) (ג(4בסעיף  )ג(

 ".ומימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים"

 :יבוא, )שיעורים לחישוב ההפרשה לפי מאפייני סיכון(' בסוף נספח א )ד( 

 )323' לפי הוראה מס(מימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים  .8"  

 4% 4%  חריגה ממגבלה על רכישת אמצעי שליטה בכלל התאגידים  .א   

 ".4% 4% חריגה ממגבלה על רכישת אמצעי שליטה בתאגידים בנקאיים .ב   

 דברי הסבר

מחייבת , )מימון רכישת אמצעי שליטה (323' להוראה מס) א(4נקבע כי חריגה ממגבלות סעיף 

להוראה מספר ) 1) (א(4יצוין כי המגבלה בסעיף .  מהחבות החריגה4%הפרשה נוספת בשיעור 

 בעוד המגבלה בסעיף בכלל התאגידים ליתרת האשראי לרכישת אמצעי שליטה מתייחסת, 323

תאגיד  מתייחסת ליתרת האשראי לרכישת אמצעי שליטה של 323להוראה מספר ) 2) (א(4

 . אחר מסויםבנקאי
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 :  יבוא7אחרי סעיף  )ה(

 הוראות מעבר" 

 נוספת בגין חריגה תאגיד בנקאי אינו חייב להפריש הפרשה, על אף האמור בהוראה זו .8

, )מימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים (323להוראה מספר ) 2) (א(4ממגבלות סעיף 

 ובלבד 1.1.2005וזאת עד לתאריך ,  לאותה הוראה6בגין סכומי חריגה כאמור בסעיף 

 ". שלא נתן אשראי נוסף למימון רכישת אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי הנרכש

 

/ ריכוזיות חבות לפי לווה . (ד3בסעיף , )וב ההפרשה לפי מאפייני סיכוןשיעורים לחיש(' בנספח א .3

 ".135%: "יבוא" 100%"במקום , )קבוצת לווים

 דברי הסבר

כאמור ,  הלווים וקבוצות הלווים הגדולים6התיקון נדרש לאור תיקון המגבלה על סך כל חבויות 

 .26.11.1998 מיום 1953 - 06 -ח ' בחוזר מס

 

 .הוחלף ברשימה המעודכנת, ))LDC(מת ארצות פחות מפותחות רשי(' נספח ג .4

      

 הבהרה לעניין ריכוזיות חבויות ענפית 

קובע כי סכום רכיבי החבות עליהם חלה ערבות המדינה במסגרת עידוד ) א) 2) (ד(3סעיף  )א( .5

 .65%הבנייה למגורים ישוקלל בשיעור 

הבטחת ) (דירות(כן שניתנה על פי חוק המכר קובע כי ערבות בנקאית למשת) ב) 2) (ד(3סעיף  )ב(

תשוקלל , ))דירות(ערבות על פי חוק המכר : להלן (1974 -ה "התשל, )השקעות של רוכשי דירות

 . בהתאם למצב מסירת הדירה20% או 60%בשיעור 

אנו מבהירים כי אין אפשרות לשקלול כפול של , לאור שאלות שנשאלנו בהתייחס לאמור לעיל )ג(

 ). דירות(ל פי חוק המכר ערבות ע

 

 תחילה

 . מיידית-תחילת התיקונים להוראה  .6

 

 עדכון הקובץ

 :להלן הוראות העדכון. מצורפים בזה דפי עדכון לקובץ הוראות ניהול בנקאי תקין .7

  

 להכניס עמוד להוציא עמוד

315-1-9] 9) [4/98( 315-1-9] 10) [4/99( 

499-7] 2)  [3/99( 499-7] 3) [4/99( 

499-8] 1)  [3/99( 499-8] 2) [4/99( 
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