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 לכבוד 

   התאגידים הבנקאיים

 

 הוראות הדיווח לפיקוח  :דוןהנ

 מבוא

 

לבטל את הוראה ובעקבות הניסיון שנצבר הוחלט , במטרה להקל על התאגידים הבנקאיים .1

ואת ) דוח רבעוני על חשיפת התאגיד הבנקאי ללווים העוסקים בפעילות הייטק( 835 'מס

דוח חודשי על  (806ולצמצם את הדיווח על פי הוראה ) דוח על ניהול סיכונים (857הוראה 

 .)ן"סיכון האשראי הכולל לענף הבניה ולנדל

  .עודכנה רשימת התאגידים הבנקאיים, בנוסף .2
 

 :להלן עיקרי השינויים
 

 ן"דוח חודשי על סיכון האשראי הכולל לענף הבניה ולנדל – 806' הוראה מס

 . יבוטל–" מידע נוסף על ענף הבניה "– 3לוח  .3

 .3ימוספר מחדש ומספרו מעתה יהיה " סיכון האשראי הכולל לפי יעוד האשראי "– 4לוח  .4

 

 ילות הייטקדוח רבעוני על חשיפת התאגיד הבנקאי ללווים העוסקים בפע – 835' הוראה מס

 .תבוטלהוראת הדיווח  .5

 

 דוח על ניהול סיכונים – 857' הוראה מס

 .הוראת הדיווח תבוטל .6

 

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

 :בוטלו הרשיונות הבאים .7
 מ"גמול חסכון לחינוך תיכון בע" גחלת"רשיון מוסד כספי שניתן ל .א
קות של טפחות בנק משכנתאות אשנב חברה להנפ"רשיון מוסד כספי שניתן ל .ב

טפחות חברה להנפקות מקבוצת בנק המזרחי ", ובשמה הנוכחי" (מ"לישראל בע

 ").מ"בע
משאבים חברה להנפקות של בנק המזרחי המאוחד " שניתן לרשיון מוסד כספי .ג

 ".מ"בע



 2

ובשמו (מ "בנק משכנתאות וחסכונות בע" מירב"רשיון בנק למשכנתאות שניתן ל .ד

 ").מ"הבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות בע", הנוכחי
 ".מ"בנק עצמאות למשכנתאות ולפתוח בע"רשיון בנק למשכנתאות שניתן ל .ה

 .בהתאם לזאת נמחקו תאגידים אלו מרשימת התאגידים הבנקאיים

 

ם לזאת הוא נוסף לרשימת  ובהתאBNP PARIBAS SA,ניתן רשיון בנק חוץ ונפתח סניף של  .8

 .התאגידים הבנקאיים

 

 תחילה
 .חילתם של התיקונים להוראה זו עם פרסומםת .9
 

 שאלות ובירורים
 להוראות הדיווח לפיקוח על 803בדבר שאלות ובירורים יש לפנות על פי הטבלאות בהוראה  .10

 .הבנקים
 

 עדכון הקובץ

 :להלן הוראות העדכון. םב דפי העדכון לקובץ הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקי"מצ .11
      

  עמודכניסלה להוציא עמוד
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835-1-5**  ____ 

857-1-2] 1) [5/97( ____ 
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   .ס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו צדדית הודפ זהעמוד*  

  . גירסאות שונות** 

 

 ,בכבוד רב                                                                                  

 

 רפאל לנקרי

 הממונה על תחום הסדרה


