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 2420 - 06-חוזר מס' ח                                                                                                                                

  

  לכבוד

  וחברות כרטיסי האשראי התאגידים הבנקאיים

  

   (רבעוני) לפי ענפי משקן האשראי הכולל חלוקת סיכודוח הנדון: 

  )831הוראה מס'  ,על הבנקים דיווח לפיקוח(

 

  מבוא

סיווג האחיד של ענפי להוראות הדיווח לציבור הותאמו  9.4.2014מיום  2419 - 06-חחוזר מס' ב .1

את הסיווג שהחליף   ,)2011סיווג  –(להלן  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהשל  2011 -הכלכלה 

 831הוראה מס' נוצר צורך לעדכן גם את כך,  בעקבות. )1993סיווג  -(להלן 1993 ל שנתהאחיד ש

 .(חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק)

 

     התיקונים להוראות

  חלוקת סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק (רבעוני) – 831 הוראה מס'

ללשכה המרכזית וקודי ההתאמה  מת הענפיםרשיו ,(סיווג ענפי משק) עודכן הנספח 831-3ד בעמו .2

    .2011 –סיווג האחיד של ענפי הכלכלה ה עודכנו על פילסטטיסטיקה 

סיווג ל יאגם ה . לעיל, והותאמה2סעיף אמור בבהתאם ל רשימת הענפים העודכנ 04-01בלוחות  .3

  .2011 –האחיד של ענפי הכלכלה 

 

  והוראות מעבר חילהת

ההוראה הקיימת עד  דפי לשמור את מומלץ .1.1.2015יא מיום תחילת התיקונים להוראה זו ה .4

 לכניסתם לתוקף של התיקונים.

להתאמת הוראות הדיווח לציבור  9.4.2014מיום   2419 -06- חהוראות מעבר נקבעו בחוזר מס'  .5

  .2011לסיווג 

  

     831בהוראה עיקריים השינויים ה

 :831להלן השינויים העיקריים בהוראה  .6

 :הכרייה ותעשיי .7

"כרייה סדר  הנספח החדש) –(להלן  831הוראה יתווסף לנספח החדש ב - כרייה וחציבה  .א

 10. זאת, משום שענף ראשי "כרייה" (מס' 1993מסיווג  "תעשייה" מסדר שפוצלוחציבה", 

 .2011) בסיווג  Bהופרד לסדר "כרייה וחציבה" (סדר 1993) בסיווג 13 –
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 :תעשייה כימית, תרופות ומוצרי נפט  .ב

ידרש דיווח נפרד לענפים "תעשייה כימית", "מוצרי יור ההבדלים במאפייני הענפים, לא

 נפט" וכן "תרופות", בהתאם לענפים הראשיים של הלמ"ס. 

 :מוצרים לבניה  .ג

יבוא: "מוצרים  ,במקום שם ענף ראשי "מוצרים לבניה" (מסדר "תעשייה") בנספח הקיים

 מתכתיים לבניה" בנספח החדש. -אל

 :פיםענפים נוס  .ד

הדיווחים הנפרדים על הענפים הראשיים הבאים יושמטו, בשל חוסר מהותיות: "נייר, 

  ומוצריו", "טקסטיל, הלבשה ועור". "עץ  הוצאה לאור ודפוס",

 :חשמל ומים .8

, ולאור הבדלים בסיכונים, סדר "חשמל ומים" בנספח הקיים פוצל לשני 2011בהתאם לסיווג 

 סדרים בנספח החדש, כמפורט להלן:

 אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אוויר.  .א

 אספקת מים; שירותי ביוב, טיפול באשפה ובפסולת ושירותי טיהור.  .ב

   :מסחר .9

יתווסף דיווח נפרד בסדר "מסחר" על ענף ראשי "מסחר סיטוני וקמעוני בכלי – מסחר בכלי רכב

"השכרה  771את ענף משנה מס' גם רכב מנועיים ובאופנועים ותיקונם". יש לכלול בתוכו 

 .    2011"שירותי ניהול ותמיכה" בסיווג   Nוהחכרה של כלי רכב מנועיים" הכלול בסדר

 :מידע, תקשורת ושירותי מחשוב .10

, שיחליף את ענף ראשי 2011לנספח החדש יתווסף סדר "מידע ותקשורת" בהתאמה לסיווג 

 "תקשורת ושירותי מחשב" בנספח הקיים. 

, לפי ענפים ראשיים של זהלסדר  פירוטיתווסף לאור ההבדלים בסיכונים בתוך סדר זה, 

  הלמ"ס:

 שירותי תקשורת (לרבות שידור רדיו וטלוויזיה).  .א

 תכנות מחשבים (לרבות ייעוץ בתחום המחשבים).  .ב

 שירותים פיננסיים: .11

שירותים פירוט במסגרת סדר "בשל הבדלים בסיכונים ומהותיות סיכון האשראי, יתווסף 

 כמפורט להלן: ,פיננסיים"

 .גופים מוסדיים  .א

 חברות אחזקה.  .ב

 :מידע נוסף על תנועות התיישבות ורשויות מקומיות .12

 יושמט.  הגילוי הנוסף על "תנועות ההתיישבות" בשל שיקולי מהותיות  .א

יושמט.  הגילוי הנוסף על תאגידים בשליטת הרשויות המקומיות בשל שיקולי מהותיות  .ב

ינתן כעת כפירוט נוסף לסדר שירותים ציבוריים יות מקומיות הגילוי על רשוי

התאגיד כאשר ההחזר הצפוי של החבות של וקהילתיים. תאגיד בשליטת רשות מקומית (

) יסווג בהתאם לענף הפעילות העיקרי מתבסס בעיקרו על פעילות הרשות המקומית ואינ

 של התאגיד. 



3  

 

מבנה קטגוריות הסיווג, את הגדרותיהן וכן את את מעדכן  2011: סיווג שינוי הגדרות הענפים .13

נכללה  1993לסיווג  2011. סקירה של השינויים העיקריים בין סיווג עקרונות היסוד של הסיווג

להגדרות  הםדיווחיעל התאגידים הבנקאיים להתאים את  בפרק המבוא. 5, בסעיף 2011בסיווג 

בו הותאמו הוראות הדיווח  9.4.2014 מיום 2419 -06-ח, בהתאם לנדרש בחוזר 2011של סיווג 

  .2011לציבור לסיווג 

לסיווג  2011) הכולל השוואה בין סיווג 2011בפרק המבוא של סיווג  6נספח (מתוך סעיף רצ"ב  .14

 ברמת סדר.  1993

  

  שאלות ובירורים

י דיווח( 803מס'  ת הדיווח לפיקוחבדבר שאלות ובירורים יש לפנות על פי הטבלאות בהורא .15

   .ם)הבנקי

  

  עדכון קבצים

 מצ"ב דפי העדכון לקובץ הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים. להלן הוראות העדכון: .16

 

להכניס עמודלהוציא עמוד

831-1-8 ]20) [1/13(  831-1-8 ]21) [4/14(  

897-55 ]3) [3/14(  897-55 ]4) [4/14(  

  

  

   בכבוד רב,                                                                                                                       

             

  אור סופר                                                                                                                       

  סגן המפקח על הבנקים                                                                                                                     



 

 

4  

  

  1993לסיווג  2011השוואה בין סיווג  –נספח  

  



                                  ) 4/14] (21: הוראות הדיווח לפיקוח [המפקח על הבנקים

831-1עמ'  הכולל לפי ענפי משק                                                                   האשראי סיכון                                          
 





  בנקים ובנקי חוץ.חלה על  הוראה זו(א)      .1

 הדיווח הינו על בסיס מאוחד.  )ב(

  



 הכספי את הדוח הרבעוני יש להגיש לא יאוחר מארבעה ימי עסקים ממועד פרסום הדוח .2

  הרבעוני או השנתי.

  



  משלושה חלקים:הדוח מורכב  .3

  .)02, 01(לוחות לפי ענפי המשק  כוללהיתרות סיכון אשראי   -חלק א'   

 ,נטו ,רבעוניות אשראי, מחיקות חשבונאיות הפסדיבגין רבעוניות הוצאות   -חלק ב'   

לפי , הפרשה להפסדי אשראי יתרתו ,פגום, בעייתי כולל אשראיסיכון  יתרות

  .)04 ,03(לוחות   ,משקה ענפי

  .)05 (לוח פרטיים לפי גודל האשראייתרות סיכון האשראי הכולל של אנשים   - חלק ג'  

        

  

מאובטחת, המשמשת את ה היש לדווח באמצעות תקשורת מחשבים באינטרנט, בטכנולוגי .4

  .. מתכונת הדיווח מצורפת בזהבנק ישראל

  

  

בישראל  -רדים לפי מקום פעילות הלווה בחלק א' תוצג החלוקה לפי ענפים בשני לוחות נפ .5

  או מחוץ לישראל.

  



(ו) .2בסעיף משמעות כל מונח בהוראה זו תהיה כהגדרתו בהוראות הדיווח לציבור,  .6

  .הנהלההסקירת ל

  



סקירת .(ו) ל2בסעיף המיון הענפי יבוצע לפי הכללים שנקבעו בהוראות הדיווח לציבור,  .7

. יחד )2011(הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה  המיון מבוסס על הגדרות הלמ"סהנהלה. ה

עם זאת, במספר מקרים צורפו מספר ענפים מ"סדרים" שסווגו בנפרד בלמ"ס, כדי לשקף 

 את הסיכון המשותף באותם נושאים כמפורט בלוח הסיווג המצורף כנספח.



                                                                                      ) 4/14] (21: הוראות הדיווח לפיקוח [המפקח על הבנקים

831-2עמ'                                                                       לפי ענפי משק                     הכולל  האשראי סיכון 
 
המיועד לבניית פרויקטים המוגדרים  אשראי ללווים בענף "עבודות הנדסה אזרחית", .8

כתשתיות בשל היקף עלויות הבנייה הגבוה ומשך הבנייה הארוך (סלילת כבישים, כריית 

מנהרה וכו'), יסווג כדלקמן: בשלב הבנייה יסווג האשראי בענף "עבודות הנדסה אזרחית" 

בל הכנסות משמעותיות מתפעול ). נסתיים עיקר תהליך הבנייה והחלו להתק42(ענף ראשי 

 הפרויקט, יש לסווגו לענף המשק אליו הוא שייך ע"פ הגדרת הלמ"ס. 

 האמור לעיל לא יחול על אשראי ללווה שעיקר פעילותו בענף אחר, אם הפרויקט אינו

  מהווה את עיקר פעילותו (הקמת תחנת כוח ע"י חברת החשמל).

ף ראשי" כהגדרתו בלמ"ס (שתי ספרות), גם נק לפחות ברמת "ענבכל לווה יסומן בספרי ה .9

 אם לצרכי דיווח אין הענף מוצג בנפרד אלא כסיכום הכולל מספר ענפים ראשיים.



    

ימוין בחלק זה של הדוח לפי היתרה   ,רטייםפ ניתן לאנשיםשון האשראי הכולל כיס .10

  שניתנה לכל לווה.

  .ובני משפחתו הגרים עמו, או שפרנסת האחד על האחר יחיד -" אנשים פרטיים"עניין זה ל         

.ג. 4מותאמות לאלו המפורטות במתכונת ביאור  בחלק זה של הדוח מדרגות האשראי .11

  ).669-24לדוח כספי שנתי (הוראות הדיווח לציבור, עמ' 

  

  

  

  

* * *  
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עמ' 831-3                                סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק 

הערותקוד התאמה ללמ"סענף ראשיענף משק (סדר)

סדר Aחקלאות

סדר Bכרייה וחציבה

כולל 4670 מסדר Gסדר Cתעשייה וחרושת

26,27,28,29,30,33מכונות, ציוד חשמלי ואלקטרונימזה:

24,25מתכת ומוצריה

23מוצרים אל-מתכתיים לבנייה

22גומי ופלסטיק

20תעשייה כימית

21תרופות

19מוצרי נפט

10,11,12מזון, משקאות וטבק

4670 ,34יהלומים

חשמל - אספקת חשמל, גז, קיטור 
סדר Dומיזוג אוויר

מים - אספקת מים; שירותי ביוב, 
טיפול באשפה ובפסולת ושירותי 

סדר Eטיהור

סדר Fבינויבינוי ונדל"ן

לפי הוראה 876---------------קבוצות רכישהמזה:

42עבודות הנדסה אזרחיתמזה:

סדר Lפעילויות בנדל"ן

סדר F, סדר Lסה"כ בינוי ונדל"ן
כולל 771 ללא 4670סדר Gמסחר

4654,4665,4752מסחר במוצרי בניהמזה:

כולל 45,771771מסחר בכלי רכבמזה:

סדר Hתחבורה ואחסנה דואר ובלדרות

סדר Iבתי מלון, שירותי אירוח ואוכל

סדר Jמידע ותקשורת

60,61שירותי תקשורתמזה:
62,63שירותי מחשב ומידעמזה:

סדר Kשירותים פיננסיים ושירותי ביטוח

---------------גופים מוסדייםמזה:
כהגדרתם בהוראות 

הדיווח לציבור
642חברות אחזקהמזה:

ללא 771סדר M, סדר N, 95,96, סדר Tשירותים עסקיים אחרים
סדר O, סדר P, סדר Q, סדר R, 94, שירותים ציבוריים וקהילתיים

U סדר

83רשויות מקומיותמזה:

אנשים פרטיים - הלוואות לדיור

אנשים פרטיים - אחר

נספח 
המתכונת המוצעת לנספח החדש להוראה מספר 831 - סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק

ע"פ הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011
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             סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק 

לוח 01
פעילות לווים בישראל (אלפי ש"ח)

1
סיכון אשראי כולל 

12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

01 חקלאות, ייעור ודיג

02 כרייה וחציבה

03 תעשיה וחרושת

04 מזה: מכונות, ציוד, חשמלי ואלקטרוני

05         מתכת ומוצריה

06         מוצרים אל מתכתיים לבניה

07         גומי ופלסטיק

08         תעשיה כימית

09         תרופות

10         מוצרי נפט

11         מזון, משקאות וטבק

12         יהלומים

13 אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אויר

14

15 בינוי בינוי 

16 ונדל"ן           מזה: קבוצות רכישה

17           מזה: עבודות הנדסה אזרחית 

18 פעילויות בנדל"ן

19 סה"כ בינוי ונדל"ן

20 מסחר

21 מזה: מסחר במוצרים לבניה

22 מזה: מסחר בכלי רכב

23 תחבורה ואחסנה

24 בתי מלון, שירותי הארחה ואוכל

25 מידע  ותקשורת

26 מזה: שירותי תקשורת

27 מזה: שירותי מחשב ומידע

28 שירותים פיננסיים

29 מזה: גופים מוסדיים

30 מזה: חברות אחזקה

31 שירותים עסקיים אחרים

32 שירותים ציבוריים וקהילתיים

33 מזה: רשויות מקומיות

34 סך הכל מסחרי

35 אנשים פרטיים - הלוואות לדיור

36 אנשים פרטיים - אחר

37 סך הכל ציבור - פעילות בישראל

38 בנקים בישראל

39

40

1    סיכון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזני מוצגים לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני השפעת הביטחונות המותרים לצורך חבות של לווה.

2   אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח וני"ע שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר.

3 סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה.

4  סיכון אשראי אשר דירוג האשראי שלו במועד הדוח תואם את דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בהתאם למדיניות הבנק.

סכומים מדווחים

ני"ע שנשאלו 
או נרכשו 
במסגרת 

הסכמי מכר 
חוזר

ערבויות 
והתחייבויות 

אחרות על 
חשבון לקוחות

מכשירים 
נגזרים

מזה: 
מט"ח כולל 
צמוד מט"ח

3
חוץ מאזני

מזה: 
דירוג 
ביצוע 

4
אשראי

סה"כ

מזה: 
מט"ח 
כולל 
צמוד 
מט"ח

עמ' 831-4          

מאזני 

דוח רבעוני על חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק

סך הכול

מאוחד - חלק א'

ממשלת ישראל

סך הכל פעילות בישראל

נכסים בגין 
מכשירים 
נגזרים

סה"כ 2
אג"ח חובות 

אספקת מים, שירותי ביוב, טיפול באשפה ובפסולת 
ושירותי טיהור

שם הענף
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עמ'  831-5                    סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק 

לוח 02

פעילות לווים בחו"ל  (אלפי ש"ח)

סך הכול

10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

01 חקלאות, ייעור ודיג

02 כרייה וחציבה

03 תעשיה וחרושת

04 מזה: מכונות, ציוד, חשמלי ואלקטרוני

05         מתכת ומוצריה

06         מוצרים אל מתכתיים לבניה

07         גומי ופלסטיק

08         תעשיה כימית

09         תרופות

10         מוצרי נפט

11         מזון, משקאות וטבק

12         יהלומים

13 אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אויר

14

15 בינוי בינוי 

16 ונדל"ן           מזה: קבוצות רכישה

17           מזה: עבודות הנדסה אזרחית 

18 פעילויות בנדל"ן

19 סה"כ בינוי ונדל"ן

20 מסחר

21 מזה: מסחר במוצרים לבניה

22 מזה: מסחר בכלי רכב

23 תחבורה ואחסנה

24 בתי מלון, שירותי הארחה ואוכל

25 מידע  ותקשורת

26 מזה: שירותי תקשורת

27 מזה: שירותי מחשב ומידע

28 שירותים פיננסיים

29 מזה: גופים מוסדיים

30 מזה: חברות אחזקה

31 שירותים עסקיים אחרים

32 שירותים ציבוריים וקהילתיים

33 מזה: רשויות מקומיות

34 סך הכל מסחרי

35 אנשים פרטיים - הלוואות לדיור

36 אנשים פרטיים - אחר

37 סך הכל ציבור - פעילות בחו"ל

38 בנקים בחו"ל

39

40

1    סיכון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזני מוצגים לפני השפעה ההפרשה להפסדי אשראי ולפני השפעה ביטחונות המותרים לצורך חבות של לווה.

2   אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח וני"ע שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר.

3 סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה.

4  סיכון אשראי אשר דירוג האשראי שלו במועד הדוח תואם את דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בהתאם למדיניות הבנק.

סה"כ

מאוחד - חלק א'

1 
סיכון אשראי כולל

סה"כ ערבויות 
והתחייבויות 

אחרות על 
חשבון לקוחות

דוח רבעוני על חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק

אג"ח 

שם הענף

מכשירים 
נגזרים

סכומים מדווחים

3
חוץ מאזני

ני"ע שנשאלו 
או נרכשו 
במסגרת 

הסכמי מכר 
חוזר

סך הכל פעילות בחו"ל

ממשלות חו"ל

מזה: 
דירוג 
ביצוע 

4
אשראי

2
חובות 

אספקת מים, שירותי ביוב, טיפול באשפה ובפסולת 
ושירותי טיהור

מאזני

נכסים 
בגין 

מכשירים 
נגזרים



לוח 03

הוצאה רבעונית בגין הפסדי אשראי ומחיקות חשבונאיות רבעוניות, נטו 

06 05 04 03 02 01

01 חקלאות, ייעור ודיג

02 כרייה וחציבה

03 תעשיה וחרושת

04 מזה: מכונות, ציוד, חשמלי ואלקטרוני

05         מתכת ומוצריה

06         מוצרים אל מתכתיים לבניה

07         גומי ופלסטיק

08         תעשיה כימית

09         תרופות

10         מוצרי נפט

11         מזון, משקאות וטבק

12         יהלומים

13 אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אויר

14

15 בינוי בינוי 

16 ונדל"ן           מזה: קבוצות רכישה

17           מזה: עבודות הנדסה אזרחית 

18 פעילויות בנדל"ן

19 סה"כ בינוי ונדל"ן

20 מסחר

21 מזה: מסחר במוצרים לבניה

22 מזה: מסחר בכלי רכב

23 תחבורה ואחסנה

24 בתי מלון, שירותי הארחה ואוכל

25 מידע  ותקשורת

26 מזה: שירותי תקשורת

27 מזה: שירותי מחשב ומידע

28 שירותים פיננסיים

29 מזה: גופים מוסדיים

30 מזה: חברות אחזקה

31 שירותים עסקיים אחרים

32 שירותים ציבוריים וקהילתיים

33 מזה: רשויות מקומיות

34 סך הכל מסחרי

35 אנשים פרטיים - הלוואות לדיור

36 אנשים פרטיים - אחר

37 סך הכל ציבור 

38 בנקים 

39

40

המפקח על הבנקים: הוראות הדיווח לפיקוח [21] (4/14)

דוח רבעוני על חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק

                                      סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק 

מאוחד- חלק ב'

עמ'  831-6 

סכומים מדווחים

מחיקות חשבונאיות רבעוניות, 
1
נטו 

פעילות בחו"ל פעילות בישראל

סיכון אשראי 
מאזני

סיכון אשראי 
מאזני

הוצאה רבעונית בגין הפסדי אשראי 

סיכון אשראי 
חוץ מאזני

סיכון אשראי 
חוץ מאזני

   כולל בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים.
1

פעילות 
בישראל

פעילות בחו"ל

אספקת מים, שירותי ביוב, טיפול באשפה ובפסולת ושירותי 
טיהור

ממשלות

סך הכל

שם הענף



עמ' 831-7 

לוח 04 

מזה: על בסיס 
קבוצתי

סה"כ

12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

01 חקלאות, ייעור ודיג

02 כרייה וחציבה

03 תעשיה וחרושת

04 מזה: מכונות, ציוד, חשמלי ואלקטרוני

05         מתכת ומוצריה

06         מוצרים אל מתכתיים לבניה

07         גומי ופלסטיק

08         תעשיה כימית

09         תרופות

10         מוצרי נפט

11         מזון, משקאות וטבק

12         יהלומים

13 אספקת חשמל, גז, קיטור ומיזוג אויר

14

15 בינוי בינוי 

16 ונדל"ן           מזה: קבוצות רכישה

17           מזה: עבודות הנדסה אזרחית 

18 פעילויות בנדל"ן

19 סה"כ בינוי ונדל"ן

20 מסחר

21 מזה: מסחר במוצרים לבניה

22 מזה: מסחר בכלי רכב

23 תחבורה ואחסנה

24 בתי מלון, שירותי הארחה ואוכל

25 מידע  ותקשורת

26 מזה: שירותי תקשורת

27 מזה: שירותי מחשב ומידע

28 שירותים פיננסיים

29 מזה: גופים מוסדיים

30 מזה: חברות אחזקה

31 שירותים עסקיים אחרים

32 שירותים ציבוריים וקהילתיים

33 מזה: רשויות מקומיות

34 סך הכל מסחרי

35 אנשים פרטיים - הלוואות לדיור

36 אנשים פרטיים - אחר

37 סך הכל ציבור 

38 בנקים 

39

40

, אג"ח, ני"ע שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר,
3
סיכון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזני, לרבות בגין מכשירים נגזרים כולל: חובות

      1

נכסים בגין מכשירים נגזרים, וסיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה.
        

2   סיכון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזני פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת, לרבות בגין הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור, 

     והלוואות לדיור שבגינן לא קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור הנמצאות בפיגור של 90 ימים או יותר.

אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח וני"ע שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר.
     3

    סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה, למעט בגין מכשירים נגזרים.
4

   מוצגים במאזן בסעיף התחייבויות אחרות.
5

שם הענף
3
מזה: חובות

פעילות בחו"ל פעילות בישראל פעילות 
בחו"ל

פעילות 
בישראל

סיכון אשראי 
5
חוץ מאזני

סיכון אשראי 
מאזני

פעילות בחו"ל פעילות בישראל

סיכון אשראי 
5
חוץ מאזני

סיכון אשראי מאזני

2
בעייתי 

פעילות 
בחו"ל

פעילות 
בישראל

סה"כ

המפקח על הבנקים:    הוראות הדיווח לפיקוח [21] (4/14)

                        סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק 

דוח רבעוני על חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק

סיכון אשראי כולל בעייתי1,  פגום ויתרת הפרשה להפסדי אשראי לפי ענפים (אלפי ש"ח)

אספקת מים, שירותי ביוב, טיפול באשפה ובפסולת 
ושירותי טיהור

ממשלות

סך הכל פעילות

יתרת הפרשה להפסדי אשראי

סכומים מדווחים

מאוחד- חלק ב'

 
1
סיכון אשראי כולל 

בעייתי 2

4
 וסיכון אשראי חוץ מאזני (למעט נגזרים)

3
חובות

 פגום
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                             סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק      עמ'  831-8

לוח 05

יתרות סיכון האשראי הכולל 
1
לאנשים פרטיים
אלפי ש"ח

מספר לקוחות גודל סיכון האשראי הכולל

02 01 אלפי ש"ח

01 עד       10  

02 מעל     10       עד  20

03 מעל     20       עד  40

04 מעל     40       עד  80

05 מעל     80       עד  150

06 מעל     150     עד  300

07 מעל     300     עד  600  

08 מעל     600     עד  1,200   

09 מעל     1,200  עד  2,000

10 מעל     2,000  עד  4,000

11 מעל     4,000

12 סה"כ

סיכון האשראי הכולל לאנשים פרטיים מוצג לפני ניכוי ההפרשה להפסדי אשראי
  1

  ולפני השפעת בטחונות המותרים לניכוי לצורך חבות של לווה.

יתרות סיכון האשראי הכולל של אנשים פרטיים (פעילות הלווה בישראל)
לפי גודל האשראי

דוח רבעוני על חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק

סכומים מדווחים

מאוחד- חלק ג'
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