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 ט"באב תשנ' א, ירושלים

 1999 ביולי 14

 06-1979 -ח' חוזר מס

 

 לכבוד

 התאגידים הבנקאיים

 

 דוח על הפרשה נוספת: הנדון

 )        809' הוראה מס, דיווח לפיקוח על הבנקים  (      

 

 מבוא

ל תוקנה הוראה זו תיקון טכני " בנושא הנ1975-06 -ח' בעקבות פניות שקיבלנו לחוזר מס .1

 .בלבד כמפורט להלן

 

 התיקון להוראה

 . יימחק המשפט השני1בסעיף  )א( .2

ובסוף , "03לוח : "יבוא" 02לוח "במקום המילים , )מועד הגשת הדוח (2בסעיף  )ב( 

"  יום מתום הרביע המדווח30לוח זה יוגש גם בתום כל רבעון בתוך : "הסעיף יתווסף

 ". יוגשו02 - ו01לוחות : "יבוא, " יוגש01לוח "ובמקום 

 :יבוא, )הרכב הדוח( 3במקום האמור בסעיף  )ג( 

 :הדוח כולל שלושה חלקים"  

 ; דוח רבעוני על  ההפרשה הנוספת והכללית- 01לוח   

  מידע נוסף על ענפים מסוימים בגינם בוצעה הפרשה נוספת בגין ריכוזיות - 02לוח   

 .דוח רבעוני:                                     ענפית

 . דוח חודשי: נייה מידע נוסף על ענף הב- 03לוח   

בהתאם לאמור בסעיף זה תוקנו בהוראה במקומות השונים שמות הלוחות כך   

 .שיכללו את תדירות הדוח

 . יימחק המשפט הראשון9בסעיף  )ד( 

 :   יבוא10אחרי סעיף  )ה( 

 דוח חודשי: מידע נוסף על ענף הבנייה- 03הנחיות ללוח "  

 .ש גם אם לא הופרש בגינואת המידע על ענף הבנייה יש להגי .12  

 ". לעיל יחול גם ביחס ללוח זה11 - ו10האמור בסעיפים  .13  

 

 תחילה

תחילתם של התיקונים להוראה זו החל מהדיווח בגין הרביע המסתיים ביום  )א( .3

30.6.99. 



 2

יוגש רק החל מהדוח , 03דיווח חודשי כאמור בלוח ) א(על אף האמור בסעיף קטן  )ב(

 .30.9.1999 בגין

 

 דברי הסבר

לבין ) דיווח רבעוני (02בין לוח , 02התיקונים על פי הוראה זו הם רק פיצול טכני של לוח  .4

 ). השורות של ההפרשה3ללא , בהתייחסות לענף הבנייה בלבד, דיווח חודשי (03לוח 

 שאלות ובירורים

דנו שבירושלים בטלפון          אופירה ריבלין במשר' בדבר שאלות ובירורים יש לפנות אל גב .5 

 .02-6552159או בפקס , 02-6552438

 

 עדכון קבצים

 : להלן הוראות העדכון. ב דפי עדכון להוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים"מצ .6

 להכניס עמוד להוציא עמוד

803-2-4,6] 25) [5/99( 

809-1-4] 2) [5/99( 

897-26] 1) [5/99( 

803-2-4,6] 26) [7/99( 

809-1-5] 3) [7/99( 

897-26] 2) [7/99( 

 

 

 

 ,  בכבוד רב  

 

 רפאל לנקרי  

הממונה על תחום ההסדרה                   

  

   

 

 )ל- 1472(


