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כ"אשבטתשע"ו

הבהרות בנושא דרישות הון עצמי וביטוח
רקע
 .3מסמך זה כולל מספר הבהרות בנוגע לאופן יישום דרישות ההון העצמי בהתאם לשאלות שהופנו לסגל
הרשותובהתאםלממצאיםשעלובמסגרתבחינתהדוחותהרלוונטייםעלידיסגלהרשות.
 .6סגל הרשות מזכיר כי עמידה בדרישות ההון העצמי הינה תנאי לקבלת רישיון זירה בהתאם לסעיף 44יג
לחוק.
 .1מסמך זה מצוי באתר האינטרנט של הרשות וקישור אליו ייכלל במסגרת קבצי שאלות ותשובות
הרלוונטייםהמפורסמיםגםהםבאתרהרשות.
הבהרות בנוגע לאופן יישום דרישות ההון העצמי:
הבהרה :1
תאריךפרסום: 13.3.6132

נושא:קיזוזפוזיציותהפוכותברכיביסיכוןשוקגםאםהןלאנובעותממכשיריםפיננסיםשתנאיהםזהים–
תקנה (58ב)( )4ותקנה (52ג)( )4לתקנות ניירות ערך (זירת סוחר לחשבונו העצמי) ,התשע"ה 6134-(להלן:
"התקנות") .
הבהרה :לסגל הרשות הופנתה השאלה הבאה  -האם פוזיציות הפוכות ברכיבי סיכון שנכסי הבסיס שלהם
זהים(ביןהיתר,בעליאותומשךחיים)אךמקורןבמכשיריםפיננסיםשאינםזהיםמכיווןשהםנגזריםמנכסי
בסיסנוספים,ניתניםלקיזוז במסגרתחישובההקצאהבגיןסיכוןשוקובמסגרתחישובתוספתמקדםהסיכון
הפיננסי1בגיןסיכוןאשראי. 
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תוספתמקדםהסיכון הפיננסי הנהמכפלתמקדםהסיכוןהפיננסיבשווירכיבסיכוןהאשראיבמונחינכסהבסיס.
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דוגמה:האםניתןלקזזאתרכיבהסיכוןהדולריהנובעמפוזיצייתלונגשלחוזההפרשיםהעוקבאחרשער
החליפין(ספוט)שלהדולרהאמריקאיוהשקלהישראלי()USD-ILSעםרכיבהסיכוןהדולריהנובעמפוזיציית
 .)EUR-USD

לונגשלחוזההפרשיםהעוקבאחרשערחליפין(ספוט)שלהיורווהדולרהאמריקאי(
סגל הרשות מדגיש כי הואילולאמדוברבמכשיריםזהיםלאמתקיימיםהתנאיםהמאפשריםקיזוזכקבוע
בתקנה (52ב)( )1ובתקנה (52ג)( .)6לפיכך ,ניתן לקזז רכיבי סיכון כאמור ,רק בהיתר מפורש של הרשות,
בהתאםלתקנה(58ב)()4ולתקנה(52ג)(.4
הבהרה :2
תאריךפרסום: 13.3.6132

נושא :תקנה (54ב)( )6קובעת תנאים שחברה תיחשב כחברה שמתכסה גב אל גב ,כך שסכום ההון העצמי
הרגולטוריהמינימלייעמודעל3.8מיליוןש"ח .2
הבהרה :בהתאםלתקנה(54ב),ההוןהעצמיהרגולטוריהמזערייהיההגבוהביןסכוםההקצאותבשלחשיפה
לסיכון שוק ,לסיכון אשראי ולסיכון תפעולי ובין סכום מינימאלי הנקבע על סיווג החברה לאחת משלוש
קטגוריות.אחתהקטגוריותהיא חברהשבמקביללביצועכלעסקהבמכשירפיננסימתקשרתעםספקנזילות
בעסקההפוכהבעלתאתםתנאים,ושתיהעסקאותמקזזותזואתזובאופןמלא,כךשהחברהאינהחשופה
לסיכון שוק בשלהן בכל מחיר שוק (להלן :"חברה מתכסה גב אל גב") .הסכום המינימאלי הקבוע לחברה
מתכסהגבאלגבהוא מיליוןוחציש"ח.משמע,כדישחברהתיחשבכחברהמתכסה ,נדרשכיתוצאתהגידור
תביאלכךשהחברהלאתהיהחשופהלסיכוןשוקבכלמחירשוק .
סגל הרשות מבהיר כי כדי שחברה תיחשב כחברה מתכסה גב אל גב כאמור ,נדרש כי תנאי העסקה של
החברה מול הלקוח יהיו זהים לחלוטין לתנאי העסקה המגדרת של החברה מול ספקי הנזילות ,כך שבין
העסקות תשרור קורלציה מלאה וששתי העסקאות יסתיימו באופן סימולטני .קרי ,גם בתנודות מחירי שוק
מסוימות לא תיווצר לחברה חשיפה .
כךנדרשלדוגמה כיתנאים עתידייםהמצויים בפקודהשלהלקוח(כדוגמת STOP LOSS :או)TAKE PROFIT
יכללוגםבעסקתהגידורשלהחברה מולספקי הנזילות.בנוסף,נדרשכיהתנאים בהםסוגרתחברהעסקה
ללקוחשאינהביוזמתו(לאורסיוםהבטוחה),יבואולידיביטויבמסגרתעסקתהגידורמולספקיהנזילות .
הבהרה :3
תאריךפרסום: 13.3.6132

נושא:תקנה85-הוראתהשעה .
הבהרה :בתקנה  85נקבעה הוראת שעה לגבי עמידת חברה בדרישותההוןהעצמישנקבעובתקנות .בהוראת
שעהזונקבעומועדיםשוניםלעמידהבדרישותההוןהעצמי,ותכליתההיא להחילדרישההדרגתיתלעמידה
בהוןהעצמי,כתלותבפערשביןחישובדרישותההוןוההוןהעצמיהרגולטוריביוםהתחילה. 
2

הסכוםהינולמועדפרסוםהתקנותברשומות,הסכוםהמדויקמפורסםבאתרהרשות–לינק 
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לשוןהתקנה: 
"(א)מבלילגרועמהאמורבתקנה-54
עדתום36חודשיםמיוםהתחילההפערביןההוןהעצמיהרגולטורישלחברהלביןהאמורבתקנה

()3

(54ב)()3לאיעלהעל 81%מןהפערשהיהביןההוןהעצמיהרגולטורישלהלביןהאמורבתקנה
(54ב)()3ביוםהגשתהבקשהלרישיוןלהפעלתזירה,ובלבדשההוןהעצמיהרגולטורישלהחברה
לאיפחתמןהסכוםהאמורבתקנה(54ב)(;)6
עדתום 35חודשיםמיוםהתחילההפערביןההוןהעצמיהרגולטורישלחברהלביןהאמורבתקנה
(54ב)( )3לא יעלה על  68%מן הפער שהיה בין ההון העצמי הרגולטורי שלה לבין האמור בתקנה

()6

(54ב)()3ביוםהגשתהבקשהלרישיוןלהפעלתזירה,ובלבדשההוןהעצמיהרגולטורישלהחברהלא
יפחתמןהסכוםהאמורבתקנה(54ב)(;)6
עדתום 64חודשיםמיוםהתחילהלאיהיהפערביןההוןהעצמיהרגולטורישלחברהלביןהאמור

()1

בתקנה(54ב)(".)3

להלןהבהרהבנוגעלאופןיישוםהוראתהשעה :
א .מהמועד שבו תידרש חברה לעמוד בדרישות ההון ועד תום  12חודשים מיום התחילה ( 22למאי
 :)2112ההון העצמי הרגולטורי של החברה ,כמשמעותו בתוספת השנייה לתקנות ,לא יפחת
מהסכומים המצוינים בתקנה (54ב)( 3)6–  511אלף ש"ח לחברה מוגבלת , 3.8מיליון ש"ח לחברה
שמתכסה"גבאלגב"ו4-מיליוןש"חלחברהשאינהמוגבלת.
ב .מתום  12חודשים מיום התחילה ועד  11חודשים מיום התחילה ( :)22.11.2112ההון העצמי
הרגולטורי,כמשמעותובתוספתהשנייהלתקנות ( Cבמשוואה שלהלן),יעמודבתנאיהבא:


] ))

] )

כאשר :
 -חישובדרישותההון(בהתאםלתקנה(54ב)())3ביוםלגביונערךהחישוב; 
-ההוןהעצמיהרגולטורי,כמשמעותובתוספתהשנייהלתקנות,ביוםלגביונערךהחישוב;
-חישובדרישותההון(בהתאםלתקנה(54ב)())3נכוןלמועדהגשתהבקשה; 


-ההוןהעצמיהרגולטורי,כמשמעותובתוספתהשנייהלתקנות,נכוןלמועדהגשתהבקשה; 

 –הסכומיםהמצויניםבתקנה (54ב)()6– 511אלף ₪(חברהמוגבלת),3.8מיליון ₪חברהשמתכסה"גבאלגב", 4מיליון ₪לחברה
שאינהמוגבלת
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לתשומתלבכם,סכוםההוןהעצמיעודכןביום13.13.6132-ראולענייןזההודעהבדברעדכוןסכומיאגרות,הכנסותלצורךסיווג
דרגהוגובההוןעצמיעקבשינויהמדד–הודעה.
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ג .מתום  11חודשים מיום התחילה ועד  22חודשים מיום התחילה ( :)22.2.2112ההון העצמי
הרגולטורי,כמשמעותובתוספתהשנייהלתקנות ( Cבמשוואה שלהלן),יעמודבתנאיהבא:
] ))

] )

כאשר :
 -חישובדרישותההון(בהתאםלתקנה(54ב)())3ביוםלגביונערךהחישוב; 
-ההוןהעצמיהרגולטורי,כמשמעותובתוספתהשנייהלתקנות,ביוםלגביונערךהחישוב;
-חישובדרישותההון(בהתאםלתקנה(54ב)())3נכוןלמועדהגשתהבקשה; 
-ההוןהעצמיהרגולטורי,כמשמעותובתוספתהשנייהלתקנות,נכוןלמועדהגשתהבקשה;



 –הסכומיםהמצויניםבתקנה (54ב)()6– 511אלף ₪(חברהמוגבלת),3.8מיליון ₪חברהשמתכסה"גבאלגב", 4מיליון ₪לחברה
שאינהמוגבלת

ד .מתום  22חודשים מיום התחילה :חברהנדרשתלעמודבדרישותההוןהעצמיכמפורטבתקנה(54ב).
כלומר ,ההון העצמי הרגולטורי ,כמשמעותו בתוספת השנייה לתקנות ( Cבמשוואה שלהלן) ,יעמוד
בתנאיהבא:
]

כאשר :
 -חישובדרישותההון(בהתאםלתקנה(54ב)())3במועדלגביונערךהחישוב; 
-ההוןהעצמיהרגולטורי,כמשמעותובתוספתהשנייהלתקנות,במועדלגביונערךהחישוב.

אנשי קשר :אסף ארז; עו"ד עמית טימור ; עו"ד עידו צנג; רו"ח צליל רביד.
טלפון ,13-211992111 :פקס13-2119911 :
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