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 הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים: הנדון
 

 )877 - ו823' הוראות מס, הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים(   
 
 
 

 מבוא

דוח חודשי  (877'  המתקן את הוראה מס31.7.2000 מיום 2007-06 -ח'  ה שנכללה בחוזר מס בהודע .1

 מידע על –של בנק למשכנתאות על אשראי שניתן לציבור ופיקדונות שנתקבלו במהלך החודש 

דוח חודשי   (823 בדברי ההסבר לתיקון הוראה 20.9.2000 מיום 2011-06 -ובחוזר מספר ח, )ריבית

נאמר , )ניתן לציבור ופיקדונות שנתקבלו מהציבור במהלך החודש לפי בסיסי הצמדהעל אשראי ש

 ".בקרוב נודיע על הפיכת הדיווח לפיקוח לפי הוראה זו מדיווח חודשי לדיווח חצי חודשי"כי 

 

 התיקון להוראות

 ".חודשי"דוח : במקום" דוח חודשי וחצי חודשי: "שם הדוח ייקרא מעתה .2

 :יבוא, מועד הגשת הדוח, 877 להוראה 1ובסעיף , 823 להוראה 2עיף במקום האמור בס .3

 ימי עסקים 4יש להגיש בתוך )  לחודש1-15(את הדוח עבור המחצית הראשונה של החודש  )א" ( 

 .מתום התקופה המדווחת

 ימי עסקים 4יש להגיש בתוך ) -16סוף החודש(את הדוח עבור המחצית השניה של החודש  )ב   ( 

 ".באותו מועד יוגש גם דוח  בגין כל  אותו חודש. קופה המדווחתמתום הת

 
 דברי הסבר

 .תדירות הדיווח הוגדלה כדי לאפשר הסתמכות על מידע עדכני יותר .4
 

 תחילה

 :פי חוזר זה תהיה כלהלן-תחילת התיקונים על .5

לציבור דוח חודשי וחצי חודשי של בנק למשכנתאות על אשראי שניתן  (877' הוראה מס )א( 

 .1.9.01  בגין התקופה המתחילה ביום -)  מידע על ריבית–ופיקדונות שנתקבלו במהלך החודש 

דוח חודשי וחצי חודשי על אשראי שניתן לציבור ופיקדונות שנתקבלו  (823' הוראה מס )ב( 

 .1.10.01 בגין התקופה המתחילה ביום –) מהציבור במהלך החודש לפי בסיסי הצמדה
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 בץעדכון הקו

 :להלן הוראות העדכון. מצורפים בזה דפי עדכון לקובץ הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים .6

 

 להכניס עמוד להוציא עמוד

802-3] 4) [4/99( 

803-1] 33) [7/01( 

803-5] 32) [1/01( 

823-1] 4) [9/00( 

877-1] 6) [9/00( 

897-29] 2) [7/01( 

802-3] 5) [8/01 (# 

803-1] 34) [8/01( 

803-5] 33) [8/01( 

823-1] 5) [8/01( 

877-1] 7) [8/01( 

897-29] 3) [8/01( 

 

 תיקון טכני #

 

 ,בכבוד רב   

   

 רפאל לנקרי  

 הממונה על ההסדרה  

 

 )-2209ל(


