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 ילות הייטקדוח רבעוני על חשיפת התאגיד הבנקאי ללווים העוסקים בפע  :הנדון

 )835' הוראה מס, דיווח לפיקוח על הבנקים(

 

 מבוא

הקשיים , בעקבות הגידול בהיקפי פעילות ההייטק ואי הוודאות המובנית בפעילות זו .1

ל בגין אשראי "שהתעוררו בחברות הייטק בשל המשבר הכלל עולמי וכשלי אשראי בבנקים בחו

 .נוצר הצורך בהוראת דיווח זו, )ציהבעיקר לחברות העוסקות בטלקומוניק(לחברות אלה 

הוראת הדיווח נועדה לסייע לתאגידים הבנקאיים לנהל את חשיפתם בגין לווים העוסקים  .2

 .ולאפשר מעקב יעיל על ידי הפיקוח על הבנקים, בפעילות הייטק

 

 התיקון להוראות

 .ב" המצ835תתווסף הוראה  .3

 

 תחולה

 .ם הבנקאיים המסחרייםחובת דיווח זו חלה על כל התאגידי . 4

 

 תחילה

הדוח הראשון יוגש על . 2001החל מהרבעון השלישי לשנת , הדיווח ייערך בסוף כל רבעון )א( .5

 . הדיווח ייערך על בסיס בנק וכן על בסיס מאוחד, 31.12.01החל מיום . בסיס בנק

רים תאגיד בנקאי המתקשה ביישום ההוראה יפנה אל המפקח על הבנקים אשר במק )ב( 

 .מיוחדים יהיה מוכן לשקול הוראות מעבר ספציפיות

 

 



 

 2

 הוראות מעבר

, ")לווה העוסק בפעילות הייטק"הגדרת (בהוראה ) 4.(ב.6 -ו) 3.(ב.6לצורך יישום סעיפים  )א( .6

להוראת דיווח מספר ' רצפות הדיווח המפורטות בנספח ב, 2001בדיווח לרבעונים בשנת 

 .2 יוכפלו פי 810

למרות שענף , הסבור כי ראוי להוציא לווים מסוימים מתחולת ההוראה, בנקאיתאגיד  )ב( 

רשאי לצרף לדוח הראשון את רשימת , הפעילות העיקרית שלהם הוגדר כענף הייטק

היקף החשיפה של התאגיד , תוך פירוט ענף הסיווג המתייחס בספרי הבנק, ל"הלווים הנ

 .ונימוקים לעמדתו כאמור, הבנקאי בגינם

 

 ת ובירוריםשאלו

 או 02-6552432זהבה האס במשרדנו שבירושלים בטלפון ' בדבר שאלות ובירורים יש לפנות לגב .7

 .02-6552159: בפקס

 

 עדכון הקובץ

 .להלן הוראות העדכון. ב דפי עדכון לקובץ הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים"מצ .8

 

 להכניס עמוד להוציא עמוד
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