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 שאינם בנקים לא ריאלייםשליטה או בעלות עניין בתאגידים 

 

 מבוא

 ינים לשלוט או להיות בעלי עניין בתאגידי עזר או בתאגידים אחריםיתאגידים בנקאיים המעונ .1

 יפעלו כמפורט בהוראה זו., ("תאגיד" - )להלן , לרבות הקמתםשאינם בנק

על פי הנחיות ועדת באזל, שאומצו במדינות רבות, חלה חובה על רשויות הפיקוח בארץ תאגיד  .2

האם, לוודא קיומם של נהלים, בקרה ופיקוח של תאגיד האם הבנקאי על כל אחד מהתאגידים 

 בחו"ל.לרבות המוחזקים על ידו 

בנקאיים, כרוכה בסיכונים שעלולים להיות להם ליטה או בעלות עניין בתאגידים, גם אם אינם ש .3

. מטרת הוראה זו לאפשר למפקח לקבוע על יציבות תאגיד האם בארץ , בין השאר,ותהשלכ

קריטריונים לבחינת רכישות/השקעות משמעותיות של התאגידים הבנקאיים )ישירות או 

ושף את התאגיד ( על מנת להבטיח שהמבנה הקבוצתי החדש אינו חנכדות/באמצעות חברות בת

 או שמונע פיקוח יעיל. עודף הבנקאי לסיכון 

 

 תחולה

 הוראה זו תחול על כל התאגידים הבנקאיים. )א( .4

 31בתאגיד חוץ כאמור בסעיף בנקאי או  תאגידבהוראה זו אינה מתייחסת להחזקות  )ב(

 .או בתאגיד ריאלי 1981 - לחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א

 

 הגדרות

  .1981-כמשמעו בחוק הבנקאות )רישוי( , התשמ"א -ין יבעל ענ .5

 

 מתן הודעה

, שאינו בנקבארץ ובחו"ל  תאגיד בנקאי המעוניין לשלוט או להיות בעל עניין בתאגיד (1) )א( .6

 רכישת השליטהיום לפני מועד  45לרבות הקמתו, חייב להודיע על כך למפקח בכתב, 

או בעלות העניין )וזאת בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות חברות בת או נכדות 

 חו"ל(, על מנת שניתן יהיה לוודא  היערכותו לקראת פעילות זו.ארץ ובב

פי  (, אינו גורע מהצורך בקבלת אישור ספציפי של המפקח הנדרש על1האמור בפסקה ) (2)

 בנקאי.היתר שניתן לתאגיד בנקאי או תאגיד החזקה 

בפרק זמן זה, יוודא המפקח כי התנאים והאמצעים שנקבעו, ממלאים אחר דרישות  )ב(

להוראה זו. הודיע המפקח תוך תקופה זו לתאגיד  8 -ו 7 פיםבסעיהפיקוח כפי שנקבעו 

תאגיד אינה עונה על הדרישות כאמור, יידרש התאגיד ההבנקאי כי היערכותו להחזקת 

 היערכותו כנדרש בטרם רכישת השליטה או בעלות העניין.הבנקאי להתאים את 
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 העניינים הבאים: בהודעתו יפרט התאגיד הבנקאי את . 7

 ;ומקום התאגדותו שם התאגיד  הנרכש/מוקם )א(

 מטרת רכישת/הקמת התאגיד; )ב(

 של התאגיד הבנקאי בתאגיד; שיעורי החזקותיו המיועדים )ג(

תרשים השליטה ו (100%-)בהחזקות נמוכות מ מידע אודות השותפים להחזקה בתאגיד )ד(

 ;הכולל של כל אחד מהגופים המעורבים בהחזקה

 עלות הרכישה/הקמה ומקורות המימון לעסקה; )ה(

 אם, בקבוצה(הסינרגיה העיקרית שתושג מהתאגיד )עם חברת האם או חברות אחרות  (ו)

 ;קיימת

 ;קשרים עסקיים הצפויים בינו לבין התאגיד )כגון: העמדת ערבויות וכד'( )ז(

דרישות הון, נזילות,  -דרישות רגולטוריות לפני ואחרי הרכישה ת התאגיד הבנקאי בעמיד (ח)

 מגבלות חשיפה, ממשל תאגידי, בקרה פנימית, ניהול סיכונים וציות;

סניפים או תאגידים בשליטה או בבעלות פירוט וכן תאגיד ניהול או נאמנות בקיום הסכמי  (ט)

 ;התאגידעניין של 

 :)הנרכש/מוקם( תחומי פעילות וסיכונים של התאגיד (י)

וכן התכנית העסקית לשלוש השנים הקרובות )יעדים  שלוהמטרות והאסטרטגיה  (1) 

 מתפיננסיים, תחזית למאזן ורווחיות ורמת חשיפה לסיכונים השונים( מותא

 ; לתוכניות התאגיד הבנקאי הרוכש

מיפוי מכלול הסיכונים הנובעים מפעילותו )כגון: אשראי, תפעולי, משפטי, ריבית,  (2)

 שוק, נזילות(;

לרבות דוחות נתונים פיננסיים אודותיו לשלוש השנים האחרונות במידה וקיימים  (3)

 ; כספיים מבוקרים

 אסטרטגית המימון שלו  לרבות אופן התמיכה של  חברת האם.  ( 4)

 מערכות הניהול הניטור והבקרה בתאגיד, לרבות:  (אי)

 ;וניהולי מבנה ארגוני (1) 

 המרכזיות ואופן מינויים;הרכב ותפקידי הדירקטוריון וועדותיו  (2)

, לגבי כל של ההנהלה הבכירה סמכויותהתפקידים והחלוקת את המעגנים נהלים  (3)

 ;תאגידלתחומי הפעילויות וסוגי הסיכונים שנקבעו 

 הביקורת הפנימית;מערך  (4)

 ניהול סיכונים ובקרת סיכונים;מערך  (5)

 רואה חשבון חיצוני והגורם הממנה אותו; (6)

 ; IT-מערך ה (7)

 מידע;אבטחת מערך  (8)

 ותו;נמערך כוח אדם ומיומ (9)
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 :על התאגיד פיקוח ובקרה של תאגיד האם הבנקאי (יב) 

האמצעים שנקט התאגיד הבנקאי על מנת לוודא הלימות מערכות הבקרה והניטור  (1) 

 ( לעיל.  א)י7לרבות אלו המנויות בסעיף  תאגיד הנשלטשב

 10כנדרש בסעיף  התאגיד הנשלטנאותות מנגנוני הפיקוח והבקרה שיושתו על  (2) 

  .301ת ניהול בנקאי תקין מס' להורא

 המדיניות והמגבלות על חשיפות לסיכונים של התאגיד.   (3) 

למרות האמור לעיל, ברכישת בעלות עניין, כאשר אין ברשות התאגיד הבנקאי פריטי מידע  

 מסוימים מתוך הרשימה, יציין זאת בהודעה.  

 

יש לצרף גם את  שאינם בנקבחו"ל ברכישה/הקמה של שליטה/בעלות עניין של תאגידים  .8

 העניינים הבאים:

מגבלות ההשפעות של , לרבות הערכה וניתוח של סיכון המדינה בה ממוקם התאגיד )א(

על פעילות התאגיד בכלל והקבוצה  פיקוחיות, מוניטריות ואחרות הקיימות במדינה

 ;בפרט

או מגבלות /והעברת מידע של אילוצי  םוקיומרשויות הפיקוח אליהן כפוף התאגיד,  )ב(

אפקטיביים הן של חברת האם בקבוצה והן המשפיעים על יכולת פיקוח ובקרה אחרות 

 )כגון: העברת מידע על לקוחות, אשראי, ביקורות וכד'(.  במדינת האם של המפקח 

הפרדה בין הגוף המבצע פעולות בתאגיד חו"ל, לגוף האחראי בהם מוסדרת נהלים  (ג)

 הבקרה והפיקוח.הביקורת, לרישום ולדיווח וכן לגוף 

 

 החלטה

ן י, ביובאו בחשבוןלהתנותה או דחותה לאו  בהחלטה האם לאשר את בקשת התאגיד הבנקאי .  9

 הבאים:  הפרטים השאר,

 .לרבות הלימות ההון של כל הקבוצהחוסנה הפיננסי על תאגיד השפעת הרכישה/הקמה של  (א)

 זהירבאופן מנוהלות התאגיד היכולת הניהולית של התאגיד הבנקאי לוודא שפעילויות של  (ב)

 . התאגיד הבנקאי במוניטיןואינן עלולות לפגוע 

 לתיאבון הסיכון של התאגיד הבנקאי.תואמת פעילות התאגיד  (ג)

 טובת הציבור. (ד)

 התפתחות התחרות, מניעת ריכוזיות ורמת השירותים. השפעת ההיתר על  (ה)

 מידת שיתוף הפעולה עם המפקחים במדינה המארחת.  (ו)

 

 דיווחים

, לפי השינויים הבאיםלמועד בו חלו  תאגיד בנקאי נדרש לעדכן את המפקח מראש או בסמוך .  10

 :העניין

ו/או שינוי בתחומי  שינוי מהותי בהיקף החזקותיו בתאגידים שהוא בעל עניין או שולט בהן (א)

 הפעילות של התאגידים הנ"ל. 
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 ו תאגיד אחר שאינה מקנה לאמצעי שליטה של של לתאגיד הבנקאי רכישה מהותית  (ב)

שליטה או בעלות עניין, אולם יש לה השפעה מהותית על מצבו הפיננסי, האסטרטגיה 

 העסקית שלו, המוניטין או ניהול מקורותיו. 

דוגמאות לעסקה כאמור בסעיף קטן )ב( הן: כאשר התאגיד הבנקאי מהווה בעל מניות 

משמעותי בחברה פיננסית אחרת )בארץ ובחו"ל(,  כאשר נדרשת הסכמה של רשות מפקחת 

₪ מיליון  200או  בסיס ההון של התאגיד הבנקאימויותר   1%עסקה ה היקף אחרת, כאשר

 . הם יניהנמוך מב

 התאגיד,נקאי יעביר לפיקוח על הבנקים דיווחים תקופתיים או כל מידע אחר על התאגיד הב .   11

 בתדירות ובאופן שיקבעו על ידי המפקח.

 כללי

 .בטל   . 12

 

*   *   * 
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