
  7V1 31.03.2022טקסוומיה ב שיויים

      הוראות סטטיסטיות

  
תאריך   מהות השיויים  שם ההוראה  הוראהמספר ה

טקסוומיה 
(ותאריך 

  דיווח ראשון)
  

 רבעוידוח כספי   660
  בקים

    31.03.2022ספח מצ"ב 

דוח על ריכוזיות   809
 חבות עפית

  31.03.2022  הוראה חדשה

810C  אשראי למימון
  עסקאות הויות

  CECL  31.03.2022התאמה ל 

מכירת סיכון   817
אשראי 

וסידיקציות של 
  הלוואות

  CECL  31.03.2022התאמה ל 

תיקוי התאמות + הוספת    מאזן חודשי  821
הוספת +  7.2שורה בלוח 

  10השחרות בלוח 

31.05.2022  

  30.06.2022  עדכון בקרות  סיכוי ציות  825
דוח רבעוי על   831

חלוקת סיכון 
האשראי הכולל, 

  לפי עפי משק

  CECL  31.03.2022התאמה ל 

דוח רבעוי על   833
חשיפת התאגיד 

הבקאי 
למוסדות 

  פיסים זרים

  CECL  31.03.2022התאמה ל 

התפלגות סיכון   836
האשראי המאזי 

  לאשים פרטיים

  CECL  31.03.2022התאמה ל 

דיווח על   842
בקאות 

  בתקשורת

 31.03.2022 בקרותעדכון 
הדיווח לראשוה 

לפי הודעה של 
  אחראי המערכת

דיווח על מעבר   844
  בין בקים

   4ביטול השחרות בלוח 
שוה המפתח של  3בלוח 

  השדות ווסף טור

31.03.2022  
  

מגזרי פעילות   856
  פיקוחיים

  CECL  31.03.2022התאמה ל 

  CECL  31.03.2022התאמה ל   שלוחות חו"ל  865
דוח על כרטיסי   869

  חיוב
  CECL  31.03.2022התאמה ל 

 -הלוואות לדיור   877
  מידע על הריבית

 תיקוי בקרות

  
31.05.2022  

        
        
        
        
        
        
        



        

      הוראות פרטיות

  
תאריך   מהות השיויים  שם ההוראה  הוראהמספר 

טקסוומיה 
(ותאריך 

  דיווח ראשון)
  
        

810de  י על דוחרבעו
  חשיפות אשראי

ועדכון  CECLהתאמה ל 
  בקרות

31.03.2022  

חשיפות למדיות   834
  זרות

+ עדכון  CECLהתאמה ל 
  שדות חובה

31.03.2022  

דוח שתי על   846
פירוט לפי 

  סיפים

  CECL  31.03.2022התאמה ל 

 על חודשי דוח  875
 אישורים
  עקרויים

"סל" ,  -וספו שדות 
"מספר/גרסת אישור עקרוי" , 

"זיהוי הלווה הוא ת.ז 
ישראלית" ת זיהוי הלווה 

הוסף הוא ת.ז ישראלית" , 
  "הריבית הכוללת החזויה"  

  וכן וספו בקרות

30.06.2022  

 על שתי דוח  878
 הלוואות תוי
  לדיור

"סל" ,  - 2בלוחוספו שדות 
  "מספר/גרסת אישור עקרוי" 

 בקרותוכן וספו 

01.04.2022  

דוח חודשי על   879
תוי הלוואות 

  לדיור

בקים שעליהם לדווח לפי 
הוראה זו יקבלו פיה לאשי 

  הקשר

31.03.2022  

דיווח על פעילות   889
  במצב מיוחד 

  

הוראה חדשה מחליפה 
הוראה קיימת. כל 

המודולים הוחלפו בהוראה 
  החדשה.

01.06.2022  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  660הוראה  –ספח דוח רבעוי לציבור 

  לוחות שהתבטלו

660-1   ,660-2   ,660-4 ,660-4A ,660-27 ,660-32 ,660-41 ,660-42 ,660-43 ,660-44 ,660-45  ,
660-46 ,660-48  

  לוחות שוספו

 660-4B –  יתוח מדדי לציבור אשראיהאיכות 

 660-68 – טו יחס מימון יציב  

 660-43.1 – ות העמדת האשראיאיכות אשראי לפי ש  

  לוחות שהשתו

 660-1 –  וספה שורה6 טו יחס מימון יציב""  

 660-35 –  וספו שורות בהתאם להוראות המעבר לCECL  

 660-36 –  וספו שורות9+10 טו המתייחסות ליחס מימון יציב  

  CECLבעקבות אימוץ  מספר הלוחלוחות שהשתה 

  מספר לוח חדש  מספר לוח ישן
660-1.1  660-1  
660-2.1  660-2  
660-4.1  660-4  

660-4.1A  660-4A 

660-27.1  660-27  
660-32.1  660-32  
660-41.1  660-41  
660-42.1  660-42  
660-43.1  660-43  
660-44.1  660-44  
660-46.1  660-46  
660-48.1  660-48  

 

  


