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 לכבוד 

 התאגידים הבנקאיים

 

 הוראות הדיווח לפיקוח: הנדון

 מבוא

 .בעקבות שינויים במצבת התאגידים הבנקאיים תוקנה רשימת התאגידים הבנקאיים .1

 .הוכנסו מספר תיקונים טכנייםבנוסף  .2
 

  התיקונים להוראות

 
 )דוח על הון( 811' הוראה מס

 . תיקון  טכני-" )ד.(4.בסעיף א" :יבוא)" ג.(3.בסעיף א"במקום ) ב(8בסעיף  .3
 

 )896-1-2' עמ(רשימת התאגידים הבנקאיים : 'נספח א

 : הרשיונות הבאיםבוטלו  .4

 ;Standard Chartered Bank -רשיון בנק חוץ שניתן ל .א

 ;מ"רשיון הבנק שניתן לבנק קונטיננטל לישראל בע .ב

 ;מ"ק שניתן לבנק החקלאות לישראל בערשיון הבנ .ג

 ;מ"אגודה שיתופית בע, רשיון הבנק שניתן לקופת העובד הלאומי לאשראי וחסכון בנתניה .ד

 ;מ" בנק משכנתאות לישראל בע"טפחות"רשיון בנק למשכנתאות שניתן ל .ה

 .מ" בנק להשקעות בע–רשיון בנק לקידום עסקים שניתן לפועלים שוקי הון  .ו
 .תאגידים אלו מרשימת התאגידים הבנקאיים נמחקו בהתאם לזאת

 :שונה השם של התאגידים הבאים .5

טפחות "תקרא בשם " מ"אשנב חברה להנפקות של טפחות בנק משכנתאות לישראל בע" .א

 ;"מ"חברה להנפקות מקבוצת בנק המזרחי בע

 ".מ"יובנק בע"יקרא בשם " מ"בע) ישראל(בנק אינווסטק " .ב
 

 תיקונים טכניים

  ).תיקון טכני(קן הניסוח לגבי דרך הדיווח לבנק ישראל במספר הוראות תו .6
 :סומנו התיקונים להוראות כלהלן, לנוחיותכם

  -תוספת סומנה ב

  -מחיקה סומנה ב
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 קבציםעדכון 

 :להלן הוראות העדכון. פיקוח על הבנקיםב דפי העדכון לקובץ הוראות הדיווח ל"מצ .7

 

 

  עמודכניסלה להוציא עמוד

806-1-2] 9) [2/05( 806-1] 10) [5/05( 

----- 806-2] 9) [2/05(* 

 A-1-2810 ] 4) [2/05( A-1810 ]5) [5/05( 

----- A-2810 ]4) [2/05(* 

810C-1-2 ] 3) [2/05( 810C-1 ] 4) [5/05( 

----- 810C-2 ] 3) [2/05(* 

810D-1-2 ] 2) [2/05( 810D-1 ]2) [2/05(* 

----- 810D-2] 3) [5/05( 
810E-1-2 ] 2) [2/05( 810E-1 ] 3) [5/05( 

----- 810E-2 ] 2) [2/05(* 

811-3]9) [8/98( 811-3] 10) [5/05( 
818-1-2] 4) [4/05( 818-1] 5) [5/05( 

----- 818-2] 4) [4/05(* 

831-1-2] 13) [2/05( 831-1] 14) [5/05( 

----- 831-2] 13) [2/05(* 

832-1] 11) [2/05( 832-1] 12) [5/05( 

835-1-2] 3) [2/05( 835-1] 4) [5/05( 

----- 835-2] 3) [2/05(* 

855-1-2] 17) [2/05( 855-1] 17) [2/05(* 

----- 855-2] 18) [5/05( 

865-4] 4) [2/05( 865-4] 5) [5/05( 

886-1] 4) [2/05( 886-1] 5) [5/05( 

895-1] 12) [2/05( 895-1] 13) [5/05( 

896-1] 16) [3/04( 896-1] 17) [5/05( 

896-2] 12) [3/04( 896-2] 13) [5/05( 

897-37] 2) [4/05( 897-37] 3) [5/05( 

----- 897-38] 1) [5/05( 

 

 .  צדדית- הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו זהעמוד* 
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