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 גילוי על חובות בעייתיים בדוח הדירקטוריון: הנדון

 )הוראות הדיווח לציבור(      

 

 מבוא

 -בדוח הדירקטוריון של תאגידים בנקאיים בדוח הרבעוני לבעקבות הגילוי על חובות בעייתיים  .1

לאחר התייעצות עם . שנתי ורבעוני,  יינתן גילוי מרוכז של חובות בעייתיים בדוח הדירקטוריון30.9.01

ועדת הקשר של לשכת רואי חשבון בישראל ועם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות 

 .הלןתיקנתי את ההוראות כמפורט ל

 

 התיקונים להוראה

 :יבוא) 2)(יא (2אחרי סעיף , 630-3בעמוד  .2

. 1' א-ו' יפורטו יתרות סיכון אשראי כולל בגין לווים בעייתיים לפי מתכונת הלוחות בנספחים א )3"( 

מיועדים , שאורגנו מחדש, במסגרת זו יינתן מידע בדבר חובות בעייתיים שאינם נושאים הכנסה

תוך פירוט של חובות שבגינם קיימת הפרשה (גור זמני ובהשגחה מיוחדת בפי, לארגון מחדש

יינתן גילוי , כמו כן). ספציפית ואשראי לדיור בגינו קיימת הפרשה ספציפית לפי עומק פיגור

 .ח ולסך סיכון אשראי חוץ מאזני בגין לווים בעייתיים"ליתרות אג

כהגדרתם , ו בגין אשראים שסולקויינתן מידע בדבר נכסים שהתקבל, כאשר מהותי, בנוסף  

 ".להוראות הדיווח לציבור. ז.30בסעיף 
 

ויועבר ', הנספח בדבר שכר נושאי משרה בכירה יסומן נספח ב, )כד.(2בסיפא של סעיף , 630-4בעמוד  .3

 .630-9' לעמ

 

כאמור , י תאגיד בנקא–בדבר סיכון אשראי כולל בגין לווים בעייתיים '  יתווסף נספח א630-7בעמוד  .4

 .בנספח

 

,  בנק למשכנתאות– בדבר סיכון אשראי כולל בגין לווים בעייתיים 1' יתווסף נספח א630-8בעמוד  .5

 .כאמור בנספח

 



 

 

 

2

 :ולפניו יבוא. ד.5יסומן . ג.5האמור בסעיף , )דוח רבעוני של תאגיד בנקאי (680-2בעמוד  .6

במסגרת הדיון יפורטו יתרות . יתייםלרבות בהקשר ללווים בעי, התפתחויות בסיכון אשראי .ג"

 להוראות בדבר עריכת דוח 1' א-ו' בגין לווים בעייתים במתכונת הלוחות בנספחים א

 ". לגבי נתוני ההשוואה. א.9בכפוף לנדרש בסעיף , זאת. דירקטוריון שנתי

 תחילה

 . ואילך31.12.01תחילת התיקונים להוראות לפי חוזר זה בדוחות ליום  .7

 

 ובץעדכון הק

 :להלן הוראות העדכון. ב דפי עדכון לקובץ הוראות הדיווח לציבור"מצ .8
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