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 מתפרסמת בזה העעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק הפיקוח על עסקי ביטוח (תיקון מם׳ 6), התשנ״ז-1997

(להלן - החוק העיקרי/ בסעיף 42 - תיקון סעיף 42  ו. בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ״א-ו98וי

 (1) בסעיף קטן(א/ במקום ״30 באפריל״ יבוא ״31 במרס״;

 (2) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

 מא1) מבטח ישראלי יערוך דו״חות כספיים ליום האחרון של הרבעון הראשון,
 השני והשלישי של כל שנה (להלן - דו׳׳חות כספיים לתקופות ביניים) כשהם
 מסוקרים בידי רואה חשבון, ויגישם למפקח בתוך חודשיים מתום כל רבעון־,
 בסימן זה, ״רבעוך - תקופה של שלושה חודשים המסתיימת ביום האחרון של

 החודש השלישי, השישי, התשיעי, והשנים־עשר של כל שנה.״

 סעיף 46 לחוק הפיקוח מסמיך את שר האוצר
 לקבוע בתקנות ־הוראות בדבר תכנו, מידת פירוטו
 ועקרונות חשבונאיים לעריכתו של דין וחשבון כספי
 שנתי של מבטח ושל סובן ביטוח שהוא תאגיד, לרבות

 ההצהרות והביאורים שיש לצרף אליו״.

 סעיפים בחוק הפיקוח על עטקי ביטוח, התשמ״א-
 1, 2 ו־4 ו98ו(להלן - חוק הפיקוח), בפרק ד׳ סימן
 ב׳ שכותרתו ״דינים וחשבונות־ נקבעו, בין
 השאר, הסדרים לענק דינים וחשבונות כספיים שנתיים,

 של מבטחים.

 1 סיח התשמ־א, עמ׳ 208; התשנ־ז, עמ׳ 32.
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 תיקון סעיף 45 2. בסעיף 43 לחוק העיקרי -

 (ו) בסעיף קטן(א/ במקום ״30 באפריל״ יבוא ״31 במרס״;

 (2) אחרי סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(או) מבטח חוץ יערוך דו״חות כספיים לתקופות ביניים כשהם מסוקרים בידי

 רואה חשבון, ויגישם למפקח בתום חודשיים מתום כל רבעון.״

 ביטול סעיף 45 3. סעיף 45 לחוק העיקרי - בטל.

 תיקון סעיף 46 4. בסעיף 46 לחוק העיקרי, אחרי ״תאגיד״ יבוא ״וכן הוראות כאמור לענין דין וחשבון

 כספי לתקופות ביניים של מבטח, והכל״ ובמקום ״אליו״ יבוא ״אליהם״.

 תיקון סעיף 47 5. בסעיף 47 לחוק העיקרי -

 (ו) בסעיף קטן(א), במקום ״דין וחשבון״ יבוא ״דינים וחשבונות״;

 (2) בסעיף קטן (ב), במקום ״הדיז וחשבון האחרון״ יבוא ׳•הדו״חות הכספיים

 השנתיים של השנתיים האחרונות, וכן העתקים של הדו״חות הכספיים לתקופות

 ביניים של השנה האחרונה״.

ר ב ס  ה

 או לסוכן ביטוח לערוך את הדין וחשבון הכספי השנתי
 לתאריך שונה מן האמור בסעיפים 42 עד 44.״

 נובח ההתפתחות בשיטות הדירוה הכספי ובכלל זה
 ההתפתחות הטכנולוגית, והמעבר לדיווח תקופתי מדי
 רבעון, אין עוד הצדקה להארכת מועדים לענין עריכת

 הדר׳חות הכספיים לפי חוק הפיקוח.

 סעיף 5 מוצע לחייב מבטח להציג במשרדיו רעף
 של דו״חות כספיים שישקף שתי שנות
 דיווח הבאות לידי ביטוי ברצף של שני דו״חות כספיים

 שנתיים ודו׳׳הות הביניים שביניהם.

י ר ב  ד

 לאור ההתפתחות שהלה בדרישות הדיווח הכספי
 של תאגידים, הן לגבי תדירות הדיווח והן לגבי תוכנו
 והיקפו, מוצע לתקן אה חוק הפיקוח באופן שיכלול
 חרבות ריווח תקופתיים למבטח ישראלי ולמבטה חוץ
 (סעיפים ו ו־2 לחוק המוצע), ובן להסמיך את שר האוצר
 לקבוע בתקנות הוראות גם לגבי דו״חות אלה (סעיף 4

 לחוק המוצע).

 סעיף 3 סעיף 45 לחוק הפיקוח, שמוצע לבטלו,
 קובע לאמור:

 ״תאריך שונה

 45. המפקח רשאי, מטעמים שיירשמו, להתיר למבטח
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