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 הפרשה נוספת לחובות מסופקים: הנדון

 ) 315'  הוראה מס-ניהול בנקאי תקין (         

 

 מבוא

תיקנתי את ההוראה , לאחר בחינה מחודשת של ההפרשות לחובות מסופקים בגין הלוואות לדיור .1

תיעשה גם הפרשה , ל באופן שבנוסף להפרשה הספציפית לחובות מסופקים בגין הלוואות לדיור"הנ

 :נוספת כמפורט להלן

 

 315' התיקונים להוראה מס

: יבוא, "16.1.96ומיום , 21.6.94מיום "במקום המילים , )ריכוזיות חבויות ענפית) (א) 2)(ד(3בסעיף  .2

 ".18.12.1997 - ו16.1.96, 21.6.94במתכונת ערבות המדינה שאושרה בימים "

 דברי הסבר 

ה ערבות מדינה במסגרת עידוד הבנייה למגורים שתאושר בעתיד על ידי ועדת הכספים ואשר מתכונת 

תוכר גם היא לצורך שיקלול , לרבות זהות במדרגות ובשיעורים, דומה לערבויות שאושרו עד כה

 . כמפורט בהוראה65%בשיעור של 

 

 )"הניכוי יתבצע מהמונה ומהמכנה: "(יבוא, )ריכוזיות חבויות ענפית) (ג) 4)(ד(3בסוף סעיף  .3

 דברי הסבר 

 .להבהרה 

 

 :יבוא, )מאפייני סיכון (3בסוף סעיף  )א( .4

  ריכוזיות לפי עומק פיגור  

הינה כאשר יתרת ההלוואות לדיור שבגינן נעשתה ההפרשה לפי , חבות חריגה בתחום זה) ז"(  

המונחים .  מסך כל יתרות ההלוואות לדיור1.5%עולה על , )בניכוי ההפרשה(עומק הפיגור 

בהלוואות לדיור בבנק חובות בעייתיים  (314' נגזרים מהנספח להוראה מס, בסעיף קטן זה

 )".למשכתנאות

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

  ריכוזיות לפי עומק פיגור. 7"  

העולה         ,       יתרת ההלוואות לדיור שבגינן הופרשה הפרשה ספציפית מזערית לפי עומק הפיגור  

 ".4%               4%  כ ההלוואות לדיור" מס1.5%  על  
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 : יבוא1בסוף סעיף ' בנספח א .5

 ".ההפרשה הכוללת היא סך ההפרשות בכל מדרגה" 

 דברי הסבר 

 להבהרה 
 

 תחילה

 .  חודשים ממועד פירסום החוזר3תוך ,  לחוזר זה4תחילת התיקונים לפי סעיף  .6

 

 עדכון הקובץ .7

 :להלן הוראות העדכון. נקאי תקיןמצורפים בזה דפי עדכון לקובץ הוראות ניהול ב 

 

 להכניס עמוד להוציא עמוד 
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