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 651-0העמוד הבא: עמ' 

 פרסום מידע שנתי באינטרנט

 מבוא .1

 להלן.  3תאגיד בנקאי יפרסם באתר האינטרנט שלו הזמין לציבור מידע כאמור בסעיף  (1

 .להוראות אלו 605-1בעמוד . 2 -. ו1הנדרש לפי פרק זה, הינו בנוסף לדרישות בסעיפים  (2

 מועד פרסום .2

אתר האינטרנט יהיה במועד פרסום הדוח השנתי ב( להלן 1.ב.3-.א ו3פרסום המידע המפורט בסעיף 

 .הדיווח שנתמסוף  חודשים ארבעה( להלן יהיה בתוך 2.ב.3לציבור. פרסום המידע המפורט בסעיף 

 יום מסוף שנת הדיווח. 90( להלן יהיה בתוך 3.ב.3פרסום המידע המפורט בסעיף 

 אותו יש לפרסם באתר האינטרנט מידע .3

 אתר האינטרנט של תאגיד בנקאי יכלול פרק בדבר "מידע כספי" במסגרתו ייכללו שני פרקי משנה:

 במסגרת פרק משנה זה ייכלל המידע השנתי הבא: –"דוחות שנתיים ורבעוניים"  א. 

 להוראות אלו.  610דוח שנתי כנדרש בפרק  (1

הנשלח ליחידה למידע ודיווח בפיקוח על הבנקים XBRL (Instance Document )בפורמט  קובץ (2

להוראות אלו. קובץ זה יפורסם באותה מתכונת ובאותו פורמט  610. בפרק 6כנדרש בסעיף 

 דיווח, כפי שדווח ליחידת מידע ודיווח בפיקוח על הבנקים.

ר גם בדיווח בנוסף, תאגיד בנקאי החייב בדיווח לפי חוק ניירות ערך, יפרסם את הקובץ האמו

 של התאגיד הבנקאי. האלקטרוני )כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך(

 בהתאם להנחיות יחידת מידע ודיווח בפיקוח על הבנקים. Excelקובץ בפורמט  (3

בכל , וכי 1באתר האינטרנט של בנק ישראל XBRLניתן למצוא מידע נוסף על קבצי  לפיה הערה (4

לעיל, יש  1-3שניתן בהתאם לסעיפים קטנים  חוסר התאמה במידעחשש למקרה בו קיים 

 .לעיל 1להסתמך על המידע שניתן בהתאם לסעיף קטן 
 

 במסגרת פרק משנה זה ייכלל המידע השנתי הבא: –"גילויים פיקוחיים נוספים"  ב. 

 :של באזל ומידע נוסף על סיכונים" במסגרתו ייכלל 3גילוי לפי נדבך תת פרק בדבר " (1

  651-2בעמוד  6א( הדוח הנפרד הנדרש בהתאם לסעיף 

 .652ב( המידע הנדרש בהתאם לפרק 

על סביבה, חברה וממשל דוח " במסגרתו ייכלל (ESGסביבה, חברה וממשל )תת פרק בדבר "דוח  (2

(ESG ) דרישה זו תיושם ברמה הגבוהה ביותר להוראות אלו.  655כנדרש בפרק  ,שנהלתקופה של

  בנקאית.של הקבוצה 

" במסגרתו ייכלל דוח על טיפול בתלונות על טיפול בתלונותשנתי לציבור  תת פרק בדבר "דוח (3

  להוראות אלו. 656כנדרש בפרק בכתב בהן הסתיים הטיפול במהלך שנת הדיווח, 

 שמירת המידע: .4

 המידע המפורסם באתר האינטרנט יישמר ללא הגבלת זמן.  

                                                 
1
 www.boi.org.il/he/BankingSupervision/SupervisorsDirectives/Pages/XBRL.aspx 


