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 לכבוד

 וחברות כרטיסי האשראי התאגידים הבנקאיים

 

 הוראות הדיווח לפיקוח הנדון:

 

 מבוא

בשל הצורך לעקוב אחר פעילות המערכת הבנקאית בעיתות חירום, מתווספת הוראת דיווח מס'  .0

על הבנקים ובאיזו תדירות מפרטת אילו נתונים ומידע  דיווח בשעת חירום. הוראה זו – 888

 .בעת הכרזת המפקח על הבנקים על שעת חירוםלשלוח 

 

 התיקונים להוראות

 דיווח בשעת חירום –889 אה מס' הור

 : "דיווח בשעת חירום", כמפורט בהוראה.888תתווסף הוראה מס'  .3

 יחברות כרטיסעל ו חברות שירותים משותפותעל  )למעט בנקים זרים(, בנקיםההוראה תחול על  .0

 אשראי.

, 03:33(, יש להגיש את הדיווח בתדירות יומית, עד השעה להוראה 5כאמור בסעיף בשעת חירום ) .4

 יישלחו באופן מיידי.שידווחו ו 03-30זאת בנוסף לעדכונים שוטפים בלוחות 

הדיווח  כולל: יתרות מאזניות, תזרימי מזומנים עתידיים, דיווח על החזרי שיקים, תמונת מצב  .5

יומית על השירותים הבנקאיים הניתנים ע"י הבנק, דיווח על אירוע חריג, ופרטים על מצבת 

 ים אוטומטיים ומצבת סניפים ניידים.ניפים, מצבת מכשירס

 

 תחילה

 .0.03.3300מיום היא  ה זוהורא של התחילת .6

          

 שאלות ובירורים

 בהוראות הדיווח לפיקוח. 830בדבר שאלות ובירורים יש לפנות על פי הטבלאות בהוראה מס'  .0
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 עדכון קבצים

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

 להכניס עמוד להוציא עמוד

830-0 [00( ]0300) 830-0 [00( ]0300)* 

830-3 [8( ]8300) 830-3 [03( ]0300) 

830-0 [08( ]8300) 830-0 [08( ]8300*) 

830-4 [50( ]0300) 830-4 [53( ]0300) 

830-0 [04( ]0300) 830-0 [05( ]0300) 

830-3 [08( ]0300) 830-3 [08( ]0300) 

------------------ 888-0-00 [0( ]0300) 

880-50 [4( ]0300) 880-50 [4( ]0300*) 

880-54 [0( ]0300) 880-54 [3( ]0300) 

 דש בעקבות המעבר להדפסה דו צדדית* עמוד זה לא עודכן, אך הודפס מח
 

                                                                                                                       

 

 

 

  בכבוד רב,                                                                                                                     

            

 אור סופר                                                                                                                       

 סגן המפקח על הבנקים                                                                                                                     



(7/13) [17]הוראות הדיווח לפיקוח  :המפקח על הבנקים

עמודשם ההוראה

801תוכן עניינים לפי נושאים ולפי מספר הוראה

802

803

נתונים מאזניים וחוץ מאזניים

809

814

821

827(חודשי ורבעוני)סיכון נזילות 

850

רווח והפסד ותוצאות עסקיות

809

810B

828

829

832

850
856

הון

838(רבעוני)מדידה והלימות הון 

כרטיסי אשראי וניהול סיכונים, אשראי

806

888E(1.1.2014-החל מ) (חודשי)ן "אשראי לענף הבניה ולנדל

810A

810C

810D

810E

822(חודשי)י לא צמוד "נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט

831

869(רבעוני)כרטיסי אשראי 

פעילות במשכנתאות

876

877

  תוכן עניינים

תוכן עניינים לפי נושאים

801-1' עמ

(חודשי)מאזן  

(חודשי)מכשירים נגזרים 

(רבעוני)הפרשה נוספת לחובות מסופקים 

הנחיות כלליות

טבלאות דיווחים

(רבעוני)חשיפות אשראי גדולות 

(חודשי)ן "אשראי לענף הבניה ולנדל

(רבעוני)מגזרי פעילות ואזורים גיאוגרפיים 

(חודשי ורבעוני)ח על תוצאות הרווח וההפסד "אומדן השפעת שינויים תיאורטיים בשע

(שנתי/רבעוני)דוח כספי לציבור של תאגידים בנקאיים ושל חברות כרטיסי אשראי 

(רבעוני)רווח והפסד 

(חודשי)הלוואות לדיור 

(חודשי)מידע על הריבית - הלוואות לדיור 

(רבעוני)עמלות בגין השירותים הבנקאיים 

(רבעוני)עמלות בגין שירותים בכרטיסי אשראי 

(רבעוני)הפרשה נוספת לחובות מסופקים 

(רבעוני)חשיפות אשראי 

(רבעוני)ח "לווים בעלי אשראי וסיכון אשראי חוץ מאזני במט

(רבעוני)חלוקת סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק 

(שנתי/רבעוני)דוח כספי לציבור של תאגידים בנקאיים ושל חברות כרטיסי אשראי 

(רבעוני)אשראי למימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים 



עמודשם ההוראה

עלויות ושיעורי ריבית

822(חודשי)י לא צמוד "נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט

823

830(שבועי)שיעור הריבית לצרכי תמחור פנימי לפי תקופות ממוצעות לפירעון 

877

לווים ואנשים קשורים

810A

810C

810D

810E

815

אמצעי שליטה וחברות מוחזקות

810C

813

816

818

819

819A

870

חשיפה מחוץ לישראל

833

834(רבעוני)חשיפה למדינות זרות 
865

נתונים מנהליים ותפעוליים
804
804A
807
808
821
825
846

889

נספחים

896

897-1

897-4 מפתח העדכונים-  'נספח ג

י הקובץ"מפתח לחוזרים המקוריים ולמכתבים שהוחלפו ע- ' נספח ב

רשימת התאגידים הבנקאיים-  'נספח א

(מוקפא-חודשי)בנקאות בתקשורת 

(שוטף)מצבת מכשירים אוטומטיים לקהל 

(שוטף)הסגל הבכיר ורואה החשבון , ר הדירקטוריון"נתונים על יו

(חודשי)מספר הדיווחים שהועברו לרשות לאיסור הלבנת הון 

(חצי שנתי)פירוט לפי סניפים 

(מיידי)שעת חירום 

י בנק למשכנתאות"אשראי שניתן לציבור ופקדונות שנתקבלו במהלך החודש ע

(7/13) [10]הוראות הדיווח לפיקוח  :המפקח על הבנקים

801-2'           עמ תוכן עניינים

(המשך)תוכן עניינים לפי נושאים 

(חודשי)אשראי שניתן לציבור ופקדונות שניתקבלו מהציבור במהלך החודש לפי בסיסי הצמדה 

(רבעוני)חשיפות אשראי גדולות 

(רבעוני)אשראי למימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים 

(רבעוני)אשראי למימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים 

(מיידי)הודעה מראש על רכישת אמצעי שליטה 

(רבעוני)חשיפות אשראי 

(חצי שנתי)אנשים קשורים 

(שנתי)מגבלות על החזקות בתאגידים ריאליים 

(רבעוני)ל "שלוחות חו

(מיידי)מעילות והונאות 
י"זיכויים אחרים במט/ תנועות מסלקה וחיובים - ' נספח ד :(חודשי)מאזן 

((מוקפא-חצי חודשי )חודשי )מידע על ריבית  

(שנתי)השקעות בחברות מוחזקות ואחרות 

(שנתי) אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי

(רבעוני)ח "לווים בעלי אשראי וסיכון אשראי חוץ מאזני במט

(רבעוני)שיעורי שליטה של משקיעים מוסדיים קשורים בתאגידים בנקאיים אחרים 

(רבעוני)חשיפת התאגיד הבנקאי למוסדות פיננסיים זרים 

(רבעוני)השקעות בתאגידים ריאליים ואחרים של בנק לקידום עסקים 



עמודשם ההוראה

801תוכן עניינים לפי נושאים ולפי מספר הוראה

802

803

804

804A

806

807

808

809

810A

810B

810C

810D

810E

813

814

815

816

818

819

819A

821

822(חודשי)י לא צמוד "נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט

823

825

827

828

829

830(שבועי)שיעור הריבית לצרכי תמחור פנימי לפי תקופות ממוצעות לפירעון 

831

832

833

834

838(רבעוני)מדידה והלימות הון 

(רבעוני)רווח והפסד 

(רבעוני)חשיפת התאגיד הבנקאי למוסדות פיננסיים זרים 

(רבעוני)חשיפה למדינות זרות 

(רבעוני)עמלות בגין שירותים בכרטיסי אשראי 

(חודשי)מספר הדיווחים שהועברו לרשות לאיסור הלבנת הון 

(רבעוני)חלוקת סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק 

(רבעוני)עמלות בגין השירותים הבנקאיים 

(חודשי ורבעוני)סיכון נזילות 

(שוטף)מצבת מכשירים אוטומטיים לקהל 

(חודשי)ן "אשראי לענף הבניה ולנדל

(שוטף)הסגל הבכיר ורואה החשבון , ר הדירקטוריון"נתונים על יו

(רבעוני)הפרשה נוספת לחובות מסופקים 

(שנתי)מגבלות על החזקות בתאגידים ריאליים 

(שנתי)השקעות בחברות מוחזקות ואחרות 

(שנתי) אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי

(מיידי)הודעה מראש על רכישת אמצעי שליטה 

(רבעוני)חשיפות אשראי 

ח על תוצאות הרווח וההפסד "אומדן השפעת שינויים תיאורטיים בשע
(חודשי ורבעוני)

(מוקפא-חודשי )בנקאות בתקשורת 

(חודשי)מאזן 

שיעורי שליטה של משקיעים מוסדיים קשורים בתאגידים בנקאיים אחרים 
(רבעוני)

(רבעוני)אשראי למימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים 

(רבעוני)חשיפות אשראי גדולות 

(חודשי)מכשירים נגזרים 

(חצי שנתי)אנשים קשורים 

אשראי שניתן לציבור ופקדונות שנתקבלו מהציבור במהלך החודש לפי בסיסי הצמדה 
(חודשי)

( 9/11) [39]הוראות הדיווח לפיקוח  :המפקח על הבנקים

 תוכן עניינים

(רבעוני)ח "לווים בעלי אשראי וסיכון אשראי חוץ מאזני במט

תוכן עניינים לפי מספר הוראה

801-3' עמ

(מיידי)מעילות והונאות 

הנחיות כלליות

טבלאות דיווחים



(7/13) [52]הוראות הדיווח לפיקוח  :המפקח על הבנקים

עמודשם ההוראה

846

850

856

865(רבעוני)ל "שלוחות חו

869(רבעוני)כרטיסי אשראי 

870

876

877

888E

889

896

897-1

897-4

(חודשי)הלוואות לדיור 

(חודשי)מידע על הריבית - הלוואות לדיור 

מפתח העדכונים-  'נספח ג

י הקובץ"מפתח לחוזרים המקוריים ולמכתבים שהוחלפו ע- ' נספח ב

רשימת התאגידים הבנקאיים-  'נספח א

(1.1.2014-החל מ) (חודשי)ן "אשראי לענף הבניה ולנדל

(מיידי)שעת חירום 

801-4' עמ   תוכן עניינים

(המשך)תוכן עניינים לפי מספר הוראה 

(רבעוני)השקעות בתאגידים ריאליים ואחרים של בנק לקידום עסקים 

(שנתי/רבעוני)דוח כספי לציבור של תאגידים בנקאיים ושל חברות כרטיסי אשראי 

(חצי שנתי)פירוט לפי סניפים 

(רבעוני)מגזרי פעילות ואזורים גיאוגרפיים 


































