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  לכבוד 

  אשראי וחברות כרטיסי ההתאגידים הבנקאיים

  

  קבוצת רכישה: הנדון
  

  
 מבוא

האשראי שניתן ל  עת לדיווחויהנחובו  2275-06- ח' מספורסם חוזר 19.8.2010יום ב .1

 .בהוראות הדיווח לפיקוחהנחיות אלו  ת בחוזר זהולבושמכצעד משלים  ".קבוצת רכישה"ל

קבוצת "שניתן ללדווח על אשראי ים איבנקתאגידים ה הנדרשיםכיצד  מפרטותהנחיות ה

 .זהאשראי פירוט לגבי  איןבהן ש הוראות הרלוונטיותה בכל אחת מ"רכישה

דיווח  (865 - ו) שנתי(רווח והפסד  (855' ים טכניים להוראות מסכמו כן הוכנסו מספר תיקונ .2

 ).על שלוחות מחוץ לישראל

  

  התיקונים להוראות

  )פעילות בישראל(ן "סיכון האשראי הכולל לענף הבנייה ולנדל – 806' הוראה מס

 :תווסףי" ניהול בנקאי תקין: "לאחר המילים "ן"נדלהבנייה והענף " הגדרתב 6בסעיף  .3

 ".876  בהוראההגדרתהכ "בוצת רכישהק"כולל "

  

  הפרשה נוספת – 809' הוראה מס

ענף הבנייה  ":תווסףי" םהופרש בגינרק אם : "לאחר המילים ,)02הנחיות ללוח ( 10סעיף ב .4

 ". 876 בהוראה  כהגדרתה"קבוצת רכישה"כולל 

  

  ח" אשראי וסיכון אשראי במט– A810' הוראה מס

" הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: " לאחר המילים)4 (סעיף קטן) פרטי זיהוי (21סעיף ב .5

הסיפא של  ".ן" בינוי ונדל בענףסווגת 876 בהוראה הכהגדרת "קבוצת רכישה"" :יתווסף

 .הסעיף לא משתנה

  

   חשיפות אשראי גדולות– D810' הוראה מס

להוראות : "לאחר המילים, "6שורה "ב) ג(סעיף קטן ) 01הנחיות למילוי לוח  (7 סעיףב .6

ענף בינוי ב סווגת 876 בהוראה הכהגדרת "ת רכישהקבוצ": " יתווסף"ווח לפיקוחהדי

  .הסיפא של הסעיף לא משתנה ".ן"ונדל

 

  

  בנק ישראל

  הפיקוח על הבנקים

  מדיניות והסדרה אגף 
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  מאזן חודשי – 821' ראה מסהו

 :תווסףי" לרבות שותפות: "לאחר המילים. בסעיף קטן ג) הגדרות והבהרות (5בסעיף  .7

 ."סווג בסעיף זהת 876 בהוראה הכהגדרת "קבוצת רכישה""

  

  י לא צמוד" נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט– 822' ראה מסהו

 "קבוצת רכישה"": תווסףי" ללקוחות פרטיים: "לאחר המילים) ב( סעיף קטן 10בסעיף  .8

 ".סווג בסעיף זהת 876 בהוראה הכהגדרת

  

   סיכון נזילות– 827' ראה מסהו

קבוצת " לאשראייובהר בזאת ש: "ףתווסי" סיכון נזילותניהול : "לאחר המילים 14סעיף ב .9

   .)"הלוואות לדיור"ולא בסעיף  ("אשראי אחר" בסעיף יסווג 876 בהוראה הכהגדרת "רכישה

  

   מדידה והלימות הון– 838' ראה מסהו

  : יתווסף23לאחר סעיף  .10

  )05לוח  (–חובות של תאגידים "          

  ". 876וראה  בההכהגדרת "קבוצת רכישה" לאשראייש לדווח בלוח זה על  .24

  . בהתאמהמוספרו מחדשי) ישןמספור  (44 – 24סעיפים 

    

   רווח והפסד– 855' ראות מסהו

 יסווג 876 בהוראה הכהגדרת "ת רכישהקבוצ" לאשראי "):ג( יתווסף סעיף קטן 5בסעיף  .11

  "."הלוואות לדיור"בסעיף 

  

   חשיפה לשינויים בשיעורי ריבית– 887' ראות מסהו

קבוצת " לאשראי): "ו(יתווסף סעיף קטן ) ה(לאחר סעיף קטן ) ת לדיווחהנחיו (3בסעיף  .12

  ."הלוואות לדיור" בסעיף יסווג 876כהגדרתה בהוראה  "רכישה

 . ימוספרו מחדש בהתאמה) מספור ישן) (ח (–) ו ( קטניםסעיפים          

                                   

  תחילה

 מיום 2275 -06-  לחוזר ח12סעיף וא כפי שפורסם בלהוראות התחילת התיקונים מועד  .13

19.8.2010.  

  

 שאלות ובירורים

  . בהוראת הדיווח לפיקוח803הטבלאות בהוראה על פי בדבר שאלות ובירורים יש לפנות  .14

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

3

  דכון קבציםע

  פיקוח על הבנקים ב דפי העדכון לקובץ הוראות הדיווח ל"מצ .15

   עמודכניסלה  להוציא עמוד

806-1] 12[) 1/11(  806-1] 13) [4/11(  

806-2] 10) [11/06(  806-2] 10) [11/06*(  

809-1] 7) [01/10(  809-1] 7) [01/10*(  

809-2] 6) [10/10(  809-2] 7) [4/11(  

3 -A810] 5) [1/11(  3 -A810] 5) [1/11*(  

4 -A810] 5) [1/11(  4 -A810] 6) [4/11(  

5-D810] 4) [1/11(  5-D810] 4) [1/11(*  

6-D810] 4) [1/11(  6-D810] 5) [4/11(  

821-1] 10) [1/11(  821-1] 10) [1/11(*  

821-2] 10) [1/11(  821-2] 11) [4/11(  

822-1] 6) [1/07(  822-1] 6) [1/07*(  

822-2] 6) [1/07(  822-2] 6) [4/11(  

827-1] 1) [3/10(  827-1] 1) [3/10*(  

827-2] 1) [3/10(  827-2] 2) [4/11(  

838-3-6] 1) [6/10(  838-3-6] 2) [4/11(  

855-1] 21) [1/11(  855-1] 21) [1/11(*  

855-2] 21) [1/11(  855-2] 22) [4/11(  

855-3] 21) [1/11(  855-3] 12) [1/11*(  

855-4] 21) [1/11(  855-4] 21) [1/11(#  

865-15] 10) [2/11(  865-15] 10) [2/11(#  

865-16] 10) [2/11(  865-16] 10[) 2/11(#  

865-21] 10) [2/11(  865-21] 10) [2/11(*  

865-22] 10) [2/11(  865-22] 10) [2/11(#  

887-1] 4) [1/11(  887-1] 5) [4/11(  

887-2] 4) [1/11(  887-2] 4) [1/11(*  

1-11-A888] 2) [1/11(  -------  

897-47] 4) [2/11(  897-47] 4) [2/11(*  

897-48] 1) [2/11(  897-48] 2) [4/11(  

- -------  897-49] 1) [4/11(  

  . צדדית–אך הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו , עמוד זה לא עודכן*   
  . תיקון טכני  #

  

  

   ,בכבוד רב                                                                                                                     

             

                                                                                                                         אור סופר

   המפקח על הבנקים                                                                                                                     סגן


