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830-1עמ'                                                           פנימי תמחור לצרכי ריביתה שיעור                                     
 




  



 .ים הגדוליםאבנקתאגידים החמשת ההוראה זו חלה על  .1

  



' אינו יום בבמקרה שיום  .12:00שעה העד ' בביום  בתדירות שבועית,את הדוח יש להגיש  .2

  .12:00ו עד השעה עסקים, יש לדווח ביום העסקים שקודם ל

  



    :מורכב מארבעה לוחותהדוח  .3

 לא צמוד, לפי תקופותאשראי במגזר השקלי ה של פנימילצרכי תמחור ריבית   01לוח 

 ;לפירעוןממוצעות 

 לפי תקופות ,למדד במגזר השקלי הצמודריבית לצרכי תמחור פנימי של אשראי   02לוח        

  ;לפירעוןממוצעות 

 , לפי תקופותהפיקדונות במגזר השקלי הלא צמודלצרכי תמחור פנימי של  ריבית  03לוח 

  ;לפירעוןממוצעות 

 , לפי תקופותבמגזר השקלי הצמוד למדדהפיקדונות ריבית לצרכי תמחור פנימי של   04לוח 

  .לפירעוןממוצעות 




משת את המש באינטרנט, בטכנולוגיית המאובטחתתקשורת מחשבים אמצעות יש לדווח ב .4

מציין את קוד  XX, כאשר ribXXddmmyy.xls הוא: השם שיש לתת לקובץבנק ישראל. 

מתכונת הדיווח מצורפת תאריך שליחת הקובץ. מציין את  ddmmyy -ו ,הבנק בשתי ספרות

  בזה.

  



בשבוע  נישוסופו ביום  שלישיהשבוע שתחילתו ביום  כל אחד מימי של םנתוני יוצגודוח ב .5

 שלאחריו (יום הגשת הדוח).

 יםהמרווחפנימי של הריבית שהבנק משתמש בה לחישוב  – לצרכי תמחור פנימיריבית  .6

. שיעור הריבית שיוצג יהיה עקבי עם *קבלת פיקדונותמפעילות ומפעילות מתן אשראי 

 .)(מגזרי פעילות ואזורים גיאוגרפייםבדוחות הכספיים  29בביאור  יםמוצגהנתונים ה

של  פחתהוללא ה אפקטיבייםנומינליים במונחים לצרכי תמחור פנימי ריבית ש לדווח על הי .7

 חובת הנזילות.

)  ND" )No Data"במידה ואין נתונים בטווח מסוים, כולל ימים בהם הבנק סגור, יש לרשום  .8

  בתאים הרלוונטיים.

                     
ית, מחירי העברה ון: ריבית סיטונאריבית זו נקראת בבנקים השונים בשמות שונים, כג

 ומחירי צל.



המפקח על הבנקים: הוראות הדיווח לפיקוח  [3] (7/13)

עמ' 830-2                            שיעור הריבית לצרכי תמחור פנימי

לוח 01

ריבית לצרכי תמחור פנימי של אשראי במגזר השקלי הלא צמוד
באחוזים

10 שנים 5 שנים שנתיים 12 חודשים 6 חודשים 3 חודשים

06 05 04 03 02 01 תאריך

01 dd/mm/yy יום שלישי

02 dd/mm/yy יום רביעי

03 dd/mm/yy יום חמישי

04 dd/mm/yy יום שישי

05 dd/mm/yy יום ראשון

06 dd/mm/yy יום שני

לוח 02

ריבית לצרכי תמחור פנימי של פיקדונות במגזר השקלי הלא צמוד 

באחוזים

10 שנים 5 שנים שנתיים 12 חודשים 6 חודשים 3 חודשים

06 05 04 03 02 01 תאריך

01 dd/mm/yy יום שלישי

02 dd/mm/yy יום רביעי

03 dd/mm/yy יום חמישי

04 dd/mm/yy יום שישי

05 dd/mm/yy יום ראשון

06 dd/mm/yy יום שני

דוח שבועי על שיעור הריבית לצרכי תמחור פנימי

לפי תקופות ממוצעות לפרעון

חלק א' - במגזר השקלי הלא צמוד

יום בשבוע

יום בשבוע

ריבית לתקופה של:

ריבית לתקופה של:



המפקח על הבנקים: הוראות הדיווח לפיקוח  [3] (7/13)

עמ' 830-3                         שיעור ריבית לצרכי תמחור פנימי

לוח 03

ריבית לצרכי תמחור פנימי של אשראי במגזר השקלי הצמוד למדד
באחוזים

10 שנים 5 שנים שנתיים 12 חודשים 6 חודשים 3 חודשים

06 05 04 03 02 01 תאריך

01 dd/mm/yy יום שלישי

02 dd/mm/yy יום רביעי

03 dd/mm/yy יום חמישי

04 dd/mm/yy יום שישי

05 dd/mm/yy יום ראשון

06 dd/mm/yy יום שני

לוח 04

ריבית לצרכי תמחור פנימי של פיקדונות במגזר השקלי הצמוד למדד

באחוזים

10 שנים 5 שנים שנתיים 12 חודשים 6 חודשים 3 חודשים

06 05 04 03 02 01 תאריך

01 dd/mm/yy יום שלישי

02 dd/mm/yy יום רביעי

03 dd/mm/yy יום חמישי

04 dd/mm/yy יום שישי

05 dd/mm/yy יום ראשון

06 dd/mm/yy יום שני

יום בשבוע

ריבית לתקופה של:

דוח שבועי על שיעור הריבית לצרכי תמחור פנימי

לפי תקופות ממוצעות לפרעון

חלק ב' - במגזר השקלי הצמוד למדד

יום בשבוע

ריבית לתקופה של:


