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  בנק ישראל

  הפיקוח על הבנקים

  הסדרהואגף מדיניות 

  א"חשון תשעבב "י , ירושלים          

  2010אוקטובר ב 20        

  06-2279-ח' חוזר מס

  

  לכבוד

  התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי

  

  סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי , חובות פגומים: הנדון

  ) B888' הוראה מס, הוראות הדיווח לפיקוח                       (                         

  מבוא

 הוראות בדבר כללי מדידה " הכולל 18.2.2010 מיום 2260-06- ח' בעקבות פרסום חוזר מס .1

, בהוראות הדיווח לציבור" סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, וגילוי של חובות פגומים

 .תוקנו הוראות הדיווח לפיקוח

 

  תיקונים להוראותה

  סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי,  חובות פגומים– B888' הוראה מס

, "סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, חובות פגומים: "B888' תתווסף הוראה מס .2

 .הכוללת תיקונים לחלק מהוראות הדיווח לפיקוח

י שתיכלל בהוראת הוראה כפ' פ מס"גם מספור ע, הוראה זו כוללת בנוסף למספור העמודים .3

 ).B888מצוין בסוגריים בעמודים שנכללו בהוראה (הדיווח במועד החלת התיקונים 

  .)ב בנספח"פירוט מלא של התיקונים מצ(להלן תמצית התיקונים העיקריים להוראות  .4

 כללי

שנכללה בכל מקום בהוראות הדיווח לפיקוח , בעקבות התאמה להוראות הדיווח לציבור .5

". הפרשה להפסדי אשראי"נכתב , )מאזנית(הפרשה לחובות מסופקים התייחסות ליתרת ה

נכתב ) תוצאתית(במקום שבו נכללה התייחסות להפרשה לחובות מסופקים , בדומה

דוח על הפרשה  "809' הוראת דיווח מסראוי לציין כי ב". הוצאות בגין הפסדי אשראי"

 . לא שינוינותרה לנוספת ומיוחדת , ההתייחסות להפרשה כללית, "נוספת

רסמו בחוזר ושפ" דיווח על שלוחות מחוץ לישראל "865החוזר אינו כולל תיקונים להוראה  .6

 .          שקלו במועד מאוחר יותרישי" עלות אפקטיבית "822' נפרד וכן תיקונים להוראה מס

 

   דוח על הפרשה נוספת– 809' הוראה מס

".הפרשה נוספת לחובות מסופקים "315' הוראה זו הותאמה להוראת ניהול בנקאי תקין מס .7
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  )ח"כולל צמוד מט(ח " דוח רבעוני על לווים בעלי אשראי וסיכון אשראי במט-   A810' הוראה מס

 . להלןD810' עקבי לתיקון שבוצע בהוראה מס, םתוקן סיווג חובות בעייתיי .8

 .  לאחר ניכוי יתרת ההפרשות להפסדי אשראיהוא הדיווח על חבות ,בהוראות הקיימות .9

בהוראות החדשות נדרש בנוסף לדווח על חבות לפני ניכוי יתרת ההפרשות להפסדי אשראי 

 .ועל יתרת ההפרשות להפסדי אשראי בגינה

 

  למימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידיםדוח רבעוני על אשראי  -   C810' הוראה מס

 . להלן810D' עקבי לתיקון שבוצע בהוראה מס, תוקן סיווג חובות בעייתיים .10

בהוראות הקיימות הדיווח על יתרת האשראי בגין רכישת אמצעי שליטה בתאגיד ויתרת  .11

בהוראות .  לאחר ניכוי יתרת ההפרשות להפסדי אשראיהואהאשראי הנוסף שהועמד ללווה 

החדשות נדרש לדווח על יתרות אלו לפני ניכוי יתרת ההפרשות להפסדי אשראי וכן על יתרת 

 .ןההפרשות להפסדי אשראי בגינ

 

  דוח רבעוני על חשיפות אשראי גדולות-   D810' הוראה מס

חושבה לפי , בהוראות הקיימות ריצפת הדיווח לפיה נקבעה אוכלוסיית הלווים המדווחת .12

ריצפה זו מחושבת לפי , בהוראות החדשות). לאחר הפרשות לחובות מסופקים(חבות הלווה 

,  ניכוי יתרת המחיקות החשבונאיותחבות הלווה לפני ניכוי הפרשות להפסדי אשראי ולפני

 . כתוצאה מתיקון זה תגדל אוכלוסיית הלווים המדווחת בהוראה זו. נטו

בהוראות . בהוראות הקיימות הדיווח על סיכון אשראי הוא לאחר ניכוי מחיקות חשבונאיות .13

החדשות נדרש לדווח על סיכון האשראי המאזני והחוץ מאזני לפני ניכוי יתרת המחיקות 

 .  נטו, ונאיותהחשב

 .נטו, נוספה דרישת דיווח נפרדת על יתרת המחיקות החשבונאיות .14

נדרש בהוראות החדשות לדווח , פ ההוראות הקיימות כבעייתי"סווג עכולו ו חובללווה ש .15

 .כחוב נחות או פגום, בנפרד על היתרות אשר סווגו  בהשגחה מיוחדת

 

  דוח רבעוני על חשיפות אשראי  -  E810' הוראה מס

 . לעיל810D' התיקונים העיקריים להוראה זו עקביים לתיקונים שבוצעו בהוראה מס .16

חושבה לפי , לפיה נקבעה אוכלוסיית הלווים המדווחת, בהוראות הקיימות ריצפת הדיווח .17

בהוראות החדשות ריצפה זו מחושבת לפי ). לאחר הפרשות לחובות מסופקים(חבות הלווה 

,  להפסדי אשראי ולפני ניכוי יתרת המחיקות החשבונאיותלפני ניכוי הפרשות, חבות הלווה

בהתאמה לתיקון (כתוצאה מתיקון זה תגדל אוכלוסיית הלווים המדווחת בהוראה זו . נטו

 ).  לעיל810D' שבוצע בהוראה מס

 

  )רבעוני( יחס הון לרכיבי סיכון – 812' הוראה מס

".שוב יחס הון מזעריחי "311' הוראה זו הותאמה להוראת ניהול בנקאי תקין מס .18
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  )חודשי( מאזן – 821' הוראה מס

   ).669 - 1' עמ(מתכונת המאזן החודשי הותאמה למתכונת המאזן בהוראות הדיווח  לציבור  .19

  

   דוח רבעוני על חלוקת סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק– 831' הוראה מס

אי הכולל לציבור לפי ענפי סיכון האשר"לסקירת ההנהלה ' הוראה זו הותאמה לתוספת ו .20

 :התיקונים להוראה. 1)640 - 24' עמ(בהוראות הדיווח לציבור " משק

נדרש בהוראות , בהתאם להוראות הקיימות" חובות בעייתיים"במקום הדיווח על  .20.1

אשראי לציבור  "- ו" סיכון אשראי מסחרי בעייתי"החדשות לדווח על יתרות 

 ".פגום

 לאחר ניכוי הואיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני  הדיווח על ס,בהוראות הקיימות .20.2

בהוראות החדשות נדרש לדווח על סיכון . יתרת ההפרשות להפסדי אשראי

ולדווח בנפרד על יתרת , האשראי לפני ניכוי יתרת ההפרשות להפסדי אשראי

 . ההפרשות להפסדי אשראי עבור כל ענף משק

 .נף משקעבור כל ע, נטו, נוסף דיווח על מחיקות חשבונאיות .20.3

 

  דוח רבעוני על חשיפת התאגיד הבנקאי למוסדות פיננסים זרים- 833' הוראה מס

.  לאחר ניכוי יתרת ההפרשות להפסדי אשראיהואבהוראות הקיימות הדיווח על החבות  .21

 .בהוראות החדשות נדרש בנוסף לדווח על החבות לפני ניכוי יתרת ההפרשות להפסדי אשראי

אשר סווגו בהשגחה המאזניות והחוץ מאזניות  על היתרות לדווח בנפרד הנוספה דריש .22

  .נחות או פגום, מיוחדת

  

  )שנתי( רווח והפסד - 855' הוראה מס

' עמ(מתכונת דוח רווח והפסד הותאמה למתכונת דוח רווח והפסד בהוראות הדיווח לציבור  .23

669-2 .( 

 לאחר הןההוצאה בהוראות הקיימות היתרות הממוצעות לצורך חישוב שיעורי ההכנסה ו .24

בהוראות החדשות אין . ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של ההפרשות להפסדי אשראי

לנכות את ההפרשה להפסדי אשראי מהיתרות הממוצעות לצורך חישוב שיעורי ההכנסה 

לסקירת ההנהלה ' וההוצאה בעקביות לנוסח המעודכן בהוראות הדיווח לציבור של תוספת ג

 ).640-16.1 עד 640-8.1' עמ" (והוצאה של הבנק וחברות מאוחדות  שלושיעורי הכנסה "בדבר 

מתכונת הדיווח בדבר הרכב ההפרשה להפסדי אשראי בגין חובות ובגין מכשירי אשראי חוץ  .25

בהוראות הדיווח ) ג(4תוקנה בעקביות לנוסח המעודכן של ביאור , והתנועה בה, מאזניים

 ).669-23' עמ(לציבור 

                                                 
 כל העמודים שמצוינים בחוזר זה נכללים . לצורך נוחות נכללו בחוזר זה הפניות לעמודים בהוראות הדיווח לציבור�1

ההפניות בחוזר זה הן למספר העמוד שמצוין בסוגריים  .  בהוראות הדיווח לציבור698A ' מסבהוראת שעה כיום

 .עמוד שצפוי להיות מוחלף בעת יישום הוראת השעהמספר הכלומר  ,בהוראת השעה
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  : תוקנו באופן עקבי לתיקונים שבוצעו לעילהוראות נוספות ש

  .ן" דוח חודשי על סיכון האשראי  הכולל לענף הבנייה ולנדל– 806' הוראה מס .26

  . לעיל831' התיקונים העיקריים להוראה זו עקביים לתיקונים שבוצעו בהוראה מס

ך   במהל דוח חודשי על אשראי שניתן לציבור ופיקדונות שנתקבלו מהציבור – 823' הוראה מס .27

 .החודש לפי בסיסי הצמדה

 .על סיכון נזילותוח יוד – 827' הוראה מס .28

 .  דוח רבעוני על מדידה והלימות הון- 838 ' מסהוראה .29

 .דוח חצי שנתי על פירוט לפי סניפים – 846' הוראה מס .30

 . דוח על כרטיסי אשראי- 869' הוראה מס .31

עד ליום ( ילות במשכנתאות דוח חודשי של בנק למשכנתאות על פע- 876' הוראה מס .32

30.6.2011.( 
 . רבעוני על הלוואות לדיור  דוח - ) 876 'הוראה מס 1.7.2011החל מיום (  A888' מסהוראה  .33

 דוח רבעוני של בנק למשכנתאות על חשיפת הבנק לשינויים בשיעורי - 887' הוראה מס  .34

  .ריבית

                        

 תחילה

 .1.1.2011א מיום תחילת התיקונים להוראות הי .35

ליום  תאגידים בנקאיים יידרשו להעביר חלק מהדיווחים, למען רציפות הנתונים ,עם זאת .36

  . בהמשךשלחו פרטים יי. ההגדרות החדשותפ"ע גם 31.12.2010

  

 שאלות ובירורים

 .   בהוראות הדיווח לפיקוח803' בדבר שאלות ובירורים יש לפנות על פי הטבלאות בהוראה מס .37

  



 

 

  קבציםעדכון 

  :להלן הוראות העדכון. פיקוח על הבנקיםב דפי העדכון לקובץ הוראות הדיווח ל"מצ .38

  

   עמודכניסלה  להוציא עמוד

801-1] 7) [7/10(  801-1] 8) [10/10(  

801-2] 5) [9/10 (  801-2] 5) [9/10*(  

801-3] 33) [12/09(  801-3] 33) [12/09*(  

801-4] 40) [9/10(  801-4] 41) [10/10(  

803-1] 63) [7/10(  803-1] 64) [10/10(  

803-2] 64) [9/10(  803-2] 65) [10/10(  

 ----- ----- -------  1-122 – B888] 1) [10/10(  

897-43] 3) [5/10(  897-43] 3) [5/10*(  

897-44] 4) [8/10(  897-44] 4) [9/10(#  

 ----- ----- -------  897-45] 1) [10/10(  

  . צדדית-אך הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו, כןעמוד זה לא עוד*      

 תיקון טכני#      

  
  
  
  
  

     

  ,בכבוד רב                                                                                                                               

  

       אור סופר

          סגן המפקח על הבנקים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  נספח      

  פירוט התיקונים להוראות

  ן" דוח חודשי על סיכון האשראי  הכולל לענף הבנייה ולנדל– 806' הוראה מס

: יבוא" הפרשה ספציפית לחובות מסופקים ובדבר חובות בעייתיים: "במקום) ב(2בסעיף  .1

 סיכון ,נטו ובדבר יתרת ההפרשה להפסדי אשראי, הפסדי אשראי ומחיקות חשבונאיות"

  "אשראי מסחרי בעייתי ואשראי לציבור פגום

  ".מתכונת הדיווח מצורפת בזה: " יש להוסיף לסיפא3בסעיף  .2

". היבני "01תבוא שורה " קבלנות משנה "02 -ו" קבלנות כללית "01במקום שורות : 01בלוח  .3

 .07-02 ימוספרו מחדש 08-03שורות 

  :03 - ו02, 01השינויים בלוחות  .4

אשראי   "ו" סיכון אשראי מסחרי בעייתי"יתווספו שתי עמודות  02לאחר עמודה  .4.1

  ".לציבור פגום

הוצאה שנתית להפרשה ספציפית לחובות   : "במקום) מספור ישן (03עמודה  .4.2

  ". הוצאות שנתיות בגין הפסדי אשראי: "יבוא" מסופקים

: תימחק ובמקומה תתווסף עמודה" יתרת חובות בעייתיים) "מספור ישן (04עמודה  .4.3

  ". נטו שנתיות, מחיקות חשבונאיות"

 : ות עמודיתווספו שתי) מספור ישן (04לאחר עמודה  .4.4

 ".  סיכון אשראי מאזני– יתרת ההפרשה להפסדי אשראי" .4.4.1

 ".  סיכון אשראי חוץ מאזני– יתרת ההפרשה להפסדי אשראי" .4.4.2

. 5 עד 1ימחקו ובמקומן יתווספו הערות שוליים י בלוחות אלו 2- ו1הערות שוליים  .4.5

  .שאר ההערות ימוספרו בהתאם

  

     דוח על הפרשה נוספת– 809' הוראה מס

  :01השינויים בלוח  .5

סיכון אשראי בהשגחה    : "יבוא" חובות בהשגחה מיוחדת: " במקום14בשורה  .5.1

  ".מיוחדת

  ".סיכון אשראי נחות: "יבוא" חובות בפיגור זמני: " במקום15בשורה  .5.2

  ".סיכון אשראי פגום: "יבוא" חובות שאורגנו מחדש: " במקום16בשורה  .5.3

  .  תימחק17שורה  .5.4

  .  תימחק) מספור ישן (02עמודה  .5.5

  .2הערת שוליים ו 15שורה יימחקו  02בלוח  .6

  

  )ח"מט כולל צמוד(ח " דוח רבעוני על לווים בעלי אשראי וסיכון אשראי במט-  A810' הוראה מס

 ".ו4ביאור : "יבוא" ד4ביאור : " במקום9-  ו7בסעיפים  .7

  : כלהלן11 - ו10 יתווספו שני סעיפים 9לאחר סעיף  .8



 

 

שורות (סיכון אשראי נחות וסיכון אשראי פגום , סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת. 10" .8.1

  ".כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור)  29-27

 כמשמעותה בהוראות הדיווח – הפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני וקבוצתי .11" .8.2

  ".לציבור

  : יבוא" הנתונים יהיו לאחר הפרשה לחובות מסופקים: "וםבמק) מספור ישן (10בסעיף  .9

לפני ניכוי יתרת ההפרשות להפסדי , נטו, הנתונים יהיו לאחר ניכוי יתרת מחיקות חשבונאיות"  

   ."אשראי ולפני ניכוי הביטחונות המותרים לניכוי לצורך חבות של לווה ושל קבוצת לווים  

יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס  "-  32שורה ": 'יתווסף סעיף ג) מספור ישן (11בסעיף  .10

 בשורה זו יש לרשום את סכום ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס -" ח"י ומט"קבוצתי במט

  ".26קבוצתי בגין סך החבות שדווחה בשורה 

  .ימחקי) מספור ישן) (ב(19סעיף  .11

  . ימחקי" סיווג חובות בעייתיים"' נספח ב .12

  :ם יחולו השינויים הבאי01בלוח  .13

  .מחקי ת09שורה  .13.1

: יבוא)"  ד.4ביאור (כ "כ החבות לפי ד"ס: "במקום) מספור ישן (26 -  ו25בשורות  .13.2

  )".ו.4ביאור (כ "כ החבות לפני ניכוי יתרת הפרשות להפסדי אשראי לפי ד"ס"

  : שורות כלהלן7יתווספו ) מספור ישן (26לאחר שורה  .13.3

ביאור  (ח  "ובמטי "כ החבות לפני יתרת הפרשות להפסדי אשראי במט"ס" .13.3.1

  )".מספור חדש) (25+24שורות ) (ו.4

  ".סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת: מזה" .13.3.2

  ".סיכון אשראי נחות" .13.3.3

  ".סיכון אשראי פגום" .13.3.4

  ".יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני" .13.3.5

כ החבות לאחר ניכוי יתרת הפרשות להפסדי אשראי על בסיס פרטני "ס" .13.3.6

  )".מספור חדש ()31=26-30שורות (ח  "י ובמט"במט

  ".ח"י ובמט"יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס קבוצתי במט" .13.3.7

  

   דוח רבעוני על אשראי למימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים-  C810 'הוראה מס

הפירוט שלהלן מתייחס . ובהתאם ישתנו כל ההפניות, מספור השורות בלוח הדיווח ישתנה .14

  . למספור הישן

  : הבאים יחולו השינויים6בסעיף  .15

: יבוא" יתרת האשראי בניכוי הפרשה לחובות מסופקים: " במקום14שורה . בסעיף יב .15.1

  ".יתרת האשראי לפני ניכוי יתרת הפרשות להפסדי אשראי"

יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס  "- 15שורה .  יג: "יתווסף. אחרי סעיף יב .15.2

 אשראי על בסיס פרטני בשורה זו יש לרשום את סכום יתרת ההפרשה להפסדי". פרטני

  ".14בגין האשראי שדווח בשורה 



 

 

" יתרת האשראי הנוסף בניכוי הפרשה לחובות מסופקים: " במקום15שורה .  בסעיף יג .15.3

  ".    יתרת האשראי הנוסף לפני ניכוי יתרת ההפרשות להפסדי אשראי: "יבוא

  :  יתווספו שלושה סעיפים חדשים15שורה .  אחרי סעיף יג .15.4

". יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני "- 18שורה .  טו" .15.4.1

בשורה זו יש לרשום את סכום יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס 

  ".17פרטני בגין האשראי שדווח בשורה 

סיכון אשראי , סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת "- 23, 22, 21שורות .  טז" .15.4.2

ווח כהגדרתם בהוראות הדי, בהתאמה" סיכון אשראי פגום, נחות

  ".    לציבור

בשורה זו יש לרשום את    ". ללא זכות חזרה ללווה: מזה "-  26שורה .  יז" .15.4.3

הסכום שניתן כאשראי ללא זכות חזרה ללווה מתוך הסכום שדווח בשורה 

25."  

": יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס קבוצתי "- 27שורה . יח" .15.4.4

על בסיס קבוצתי בשורה זו יש לרשום את סכום ההפרשה להפסדי אשראי 

  ".20בגין יתרת האשראי שדווחה שורה 

  .ימחקוי)   בהתאמה19 – 17שורות . ( טז–. סעיפים יד .15.5

" יתרת האשראי האחר בניכוי הפרשה לחובות מסופקים: " במקום20שורה .  בסעיף יז .15.6

יתרת האשראי האחר לאחר ניכוי יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס : "יבוא

  ".פרטני

סך כל האשראי : "יבוא" סך כל האשראי בניכוי הביטחונות המותרים בניכוי: "מקום ב7בסעיף  .16

  ".בניכוי יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני ובניכוי הביטחונות המותרים בניכוי

  .ימחקי" סיווג חובות בעייתיים"' נספח א .17

: יבוא" פקיםהפרשה לחובות מסו: " במקום1בסעיף " שאלות ותשובות להבהרה"' בנספח ב .18

  ".הפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני"

  :01השינויים בלוח  .19

לפני ניכוי יתרת ההפרשות : "יש להוסיף לסיפא, )מספור ישן (16 עד 14בשורות  .19.1

  ". להפסדי אשראי

יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס : " יתווספו שתי שורות14לאחר שורה  .19.2

השליטה בתאגיד לאחר ניכוי יתרת יתרת אשראי בגין רכישת אמצעי ", "פרטני

  ".ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני

יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על : "יתווספו שתי שורות) מספור ישן (15לאחר שורה  .19.3

יתרת אשראי נוסף שהועמד ללווה לאחר ניכוי יתרת ההפרשה להפסדי ", "בסיס פרטני

  ".אשראי על בסיס פרטני

  .מחקתי) מספור ישן (17שורה  .19.4

  : שורות כלהלן7יתווספו ) מספור ישן (16לאחר שורה  .19.5

  ".סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת: מזה" .19.5.1



 

 

  ".סיכון אשראי נחות" .19.5.2

  ".סיכון אשראי פגום" .19.5.3

  ".כ יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני"ס" .19.5.4

כ האשראי לאחר ניכוי יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס "ס" .19.5.5

  ".פרטני

  ". ללווהללא זכות חזרה: מזה" .19.5.6

  ".יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס קבוצתי" .19.5.7

לאחר ניכוי יתרת ההפרשה להפסדי : "יש להוסיף לסיפא) מספור ישן (20בשורה  .19.6

  ".אשראי על בסיס פרטני

לאחר ניכוי יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס : " יש להוסיף לסיפא01 שורה 02בלוח  .20

  ".פרטני

  

  ני על חשיפות אשראי גדולות דוח רבעו-  D810 'הוראה מס

חושבה לפי חבות , לפיה נקבעה אוכלוסיית הלווים המדווחת, בהוראות הקיימות ריצפת הדיווח .21

בהוראות החדשות ריצפה זו מחושבת לפי חבות ). לאחר הפרשות לחובות מסופקים(הלווה 

. נטו, תלפני ניכוי הפרשות להפסדי אשראי ולפני ניכוי יתרת המחיקות החשבונאיו, הלווה

  .כתוצאה מתיקון זה תגדל אוכלוסיית הלווים המדווחת בהוראה זו

הפירוט שלהלן מתייחס . ובהתאם ישתנו כל ההפניות, מספור השורות בלוח הדיווח ישתנה .22

  . למספור הישן

  :5השינויים בסעיף  .23

ואשר חבותם לתאגיד עולה על : "במקום,  "לווה בעל חשיפות אשראי גדולות"בהגדרת  .23.1

ואשר חבותם לתאגיד הבנקאי לפני המחיקות : "יבוא" 'המפורטות בנספח אהרצפות 

עולה על הרצפות , נטו ולפני ניכוי יתרת ההפרשות להפסדי אשראי, החשבונאיות

  ".'המפורטות בנספח א

  : יתווספו הגדרות כמפורט להלן .23.2

סיכון  "-ו" סיכון אשראי נחות", "סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת" .23.2.1

  ". הגדרתם בהוראות הדיווח לציבור כ-" אשראי פגום

 יתרת החוב החוזית בניכוי יתרת -" נטו, יתרת מחיקות חשבונאיות"" .23.2.2

  ".כהגדרתה בהוראות הדיווח לציבור, החוב הרשומה

 כמשמעותה -" הפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני וקבוצתי"" .23.2.3

  ".בהוראות הדיווח לציבור

  ):ג(7השינויים בסעיף  .24

הפירוט שלהלן   . ובהתאם ישתנו כל ההפניות, הדיווח ישתנהמספור השורות בלוח  .24.1

  . מתייחס למספור הישן

  .מחקי ת20שורה  .24.2

  : יחולו השינויים הבאים21בשורה  .24.3



 

 

  ".'ו4בביאור : "יבוא" 'ד4בביאור : "בכל מקום בו מופיע .24.3.1

אשראי לציבור וסיכון  : "יבוא" אשראי לציבור וסיכון אשראי: "במקום .24.3.2

  ".אשראי חוץ מאזני

: יבוא" סיכון האשראי המאזני וסיכון האשראי החוץ מאזני: "קוםבמ .24.3.3

סיכון האשראי המאזני וסיכון האשראי החוץ מאזני אחרי מחיקות "

  ".נטו ולפני ניכוי יתרת ההפרשות להפסדי אשראי , חשבונאיות

  ".669-24' בעמ: "יבוא" 669-25' בעמ: "במקום .24.3.4

, "ם לפני הפרשה לחובות מסופקיםיש להציג את הסכומי: " הסיפא24 - ו23בשורות  .24.4

  .מחקית

  : יחולו השינויים הבאים25בשורה  .24.5

לפני יתרת מחיקות : "יתווסף, "סך כל סיכון האשראי המאזני"לאחר  .24.5.1

  ". נטו ולפני ניכוי יתרת ההפרשות להפסדי אשראי , חשבונאיות

 עד 31סיכון האשראי המאזני יפורט לפי מגזרי הצמדה בשורות : "הסיפא .24.5.2

  . תמחק. 33

  :יתווספו הפסקאות הבאות) מספור ישן" (25שורה "לאחר  .24.6

נטו בגין סיכון אשראי , תדווח יתרת מחיקות חשבונאיות "– 25שורה " .24.6.1

  "".מאזני

סך כל סיכון האשראי המאזני לאחר יתרת מחיקות  "- 26שורה " .24.6.2

 24שורה –"" נטו ולפני ניכוי יתרת ההפרשות להפסדי אשראי, חשבונאיות

  ).24-25=26 ( 25פחות שורה 

סך כל סיכון האשראי המאזני לאחר יתרת מחיקות  "- 31שורה " .24.6.3

נטו ולאחר ניכוי יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס , חשבונאיות

  )".26-30=31. (30 פחות שורה 26שורה " פרטני

נטו ולאחר , סיכון האשראי המאזני לאחר יתרת מחיקות חשבונאיות" .24.6.4

ראי על בסיס פרטני יפורט לפי מגזרי ניכוי יתרת ההפרשה להפסדי אש

  ".34 עד 32הצמדה בשורות 

בשורה זו ": מזה סיכון אשראי מאזני בתאגיד המדווח בלבד "– 35שורה " .24.6.5

לאחר , יש לרשום את סך כל סיכון האשראי המאזני על בסיס לא מאוחד

הפסדי אשראי נטו לאחר ניכוי יתרת הפרשה ל, יתרת מחיקות חשבונאיות

  ".על בסיס פרטני

בשורה זו יש לרשום ": מזה אשראי ללא זכות חזרה ללווה "– 36שורה " .24.6.6

והעונה להגדרה ) ורק ללווה עצמו(את סך כל האשראי שניתן ללווה עצמו 

  "".אשראי ללא זכות חזרה ללווה"

יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס קבוצתי  "- 57 - ו37שורות " .24.6.7

יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על "-ו" ן אשראי מאזניהמיוחסת לסיכו

בשורות . בהתאמה, "בסיס קבוצתי המיוחסת לסיכון אשראי חוץ מאזני



 

 

אלו יש לרשום את סך כל ההפרשה על בסיס קבוצתי שחושבה בגין הלווה 

  ".בהתאמה, או קבוצת הלווים בגין סיכון האשראי המאזני והחוץ מאזני

  :באים יחולו השינויים ה30בשורה  .24.7

  ".יתרת הפרשה נוספת: מזה: "יבוא" הפרשה נוספת"במקום  .24.7.1

: יבוא" ההפרשה הנוספת שנרשמה בגין הלווה או קבוצת הלווים"במקום  .24.7.2

ההפרשה הנוספת שחושבה בגין הלווה או קבוצת הלווים לצורך הוראה "

  "".ניהול בנקאי תקין: " בקובץ315' מס

  .ימחקוי" 35 - ו34שורה " .24.8

  ": אשראי חוץ מאזנינתונים על סיכון" .24.9

סיכון האשראי החוץ מאזני לאחר הפרשה ספציפית ידווח : "במקום .24.9.1

סיכון האשראי החוץ מאזני לפני יתרת  : "תבוא  פסקה  חדשה" 38בשורה 

נטו ולפני ניכוי יתרת ההפרשות להפסדי אשראי , מחיקות חשבונאיות

  ". 39ידווח בשורה 

 נטו בגין סיכון אשראי חוץ , תדווח יתרת מחיקות חשבונאיות– 40שורה  .24.9.2

  .מאזני

נטו ולפני , סיכון האשראי החוץ מאזני לאחר יתרת מחיקות חשבונאיות .24.9.3

  .41ניכוי יתרת ההפרשות להפסדי אשראי ידווח בשורה 

סך כל סיכון האשראי החוץ מאזני לאחר יתרת מחיקות – 46שורה  .24.9.4

בסיס נטו ולאחר ניכוי יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על , חשבונאיות  

יינתנו לו פירוטים לפי ). 41-45=46  (45 פחות שורה 41 שורה –פרטני

  ".56 עד 47הנדרש בשורות 

  ":נתונים על חבות" .24.10

 האשראי  כל סיכון האשראי המאזני וסיכוןסך: " במקום הנאמר יבוא- 49בשורה 

נטו ולאחר ניכוי יתרת ההפרשה להפסדי , החוץ מאזני לאחר מחיקות חשבונאיות

יהיה שווה לסך כל סיכון האשראי המאזני לאחר מחיקות " ל בסיס פרטניאי עאשר

שורה (נטו ולאחר ניכוי יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני , חשבונאיות

נטו , רוף סך כל סיכון האשראי החוץ מאזני לאחר יתרת מחיקות חשבונאיותיבצ) 31

  )".46שורה (ני ולאחר ניכוי יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרט

  .ימחקי" סיווג חובות בעייתיים"' נספח ד .24.11

  .  יוחלף למתכונת חדשה01לוח  .24.12

  

   דוח רבעוני על חשיפות אשראי -  E810' הוראה מס

חושבה לפי חבות , לפיה נקבעה אוכלוסיית הלווים המדווחת, בהוראות הקיימות ריצפת הדיווח .25

דשות ריצפה זו מחושבת לפי חבות בהוראות הח). לאחר הפרשות לחובות מסופקים(הלווה 

. נטו, לפני ניכוי הפרשות להפסדי אשראי ולפני ניכוי יתרת המחיקות החשבונאיות, הלווה

בהתאמה לתיקון שבוצע . (כתוצאה מתיקון זה תגדל אוכלוסיית הלווים המדווחת בהוראה זו

  ).  לעילD810' בהוראה מס



 

 

הפירוט שלהלן מתייחס . ו כל ההפניותובהתאם ישתנ, מספור השורות בלוח הדיווח ישתנה .26

  .למספור הישן

יש לדווח על פי הוראה זו על כל לווה שחבותו עולה על רצפות הדיווח : "במקום) ב(5בסעיף  .27

יש לדווח על פי הוראה זו על כל לווה שחבותו לתאגיד הבנקאי : "יבוא" 'המפורטות בנספח א

הפרשות להפסדי אשראי עולה על רצפות נטו ולפני ניכוי יתרת ה,לפני מחיקות חשבונאיות 

  ".'הדיווח המפורטות בנספח א

  .  יוחלף למתכונת חדשה01לוח  .28

  

  )רבעוני( יחס הון לרכיבי סיכון – 812' הוראה מס

נטו והפרשות , לאחר ניכוי מחיקות חשבונאיות: "יתווסף" דהיינו" לאחר המילה 5בסעיף  .29

  ".אך, להפסדי אשראי

  :7השינויים בסעיף  .30

  ".נטו, אשראי לציבור: "יבוא" אשראי לציבור: "במקום .30.1

בניכוי הפרשה ספציפית לחובות מסופקים ובניכוי ההפרשה הנוספת   : "במקום .30.2

  ". נטו והפרשות להפסדי אשראי, לאחר ניכוי מחיקות חשבונאיות: "יבוא" והכללית

" גינםההפרשות הספציפיות לחובות מסופקים ב: " במקום הפסקה המתחילה במילים8בסעיף  .31

  ".נטו והפרשות להפסדי אשראי, המחיקות החשבונאיות: "ועד סוף הסעיף יבוא

  :03 - ו01השינויים בלוחות  .32

  *".נטו, אשראי לציבור: "יבוא" אשראי לציבור: " במקום08בשורה  .32.1

  ".לאחר ניכוי הפרשות להפסדי אשראי: "תתווסף הערת שוליים .32.2

סיכון אשראי חוץ מאזני מוצג לאחר ניכוי : " תתווסף הערת שוליים לשם הלוח04 -  ו02בלוחות  .33

  ".הפרשות להפסדי אשראי

  .07-02 יושחרו השדות בעמודות 04-01  בשורות 04בלוח  .34

  

  )חודשי( מאזן – 821' הוראה מס

נטו , אשראי לציבור: 07לוח : "יבוא" אשראי ופיקדונות הציבור: 07לוח : " במקום3בסעיף  .35

  ".ופיקדונות הציבור

אשראי "-ו" הפרשה להפסדי אשראי: " יתווספו שתי שורות04 לאחר שורה 06 - ו01בלוחות  .36

  ". נטו, לציבור

  :  07, 04, 02השינויים בלוחות  .37

  *".נטו, אשראי לציבור: "יבוא" אשראי לציבור"במקום  .37.1

  ".לאחר ניכוי ההפרשות להפסדי אשראי: "תתווסף הערת שוליים .37.2

זה מוצגים לאחר ניכוי הפרשות להפסדי הנתונים בלוח : " תתווסף הערת שוליים09בלוח  .38

  ".אשראי

  ".לאחר ניכוי הפרשות להפסדי אשראי: " תתווסף הערת שוליים12בלוח  .39

  



 

 

 דוח חודשי על אשראי שניתן לציבור ופיקדונות שנתקבלו מהציבור במהלך – 823' הוראה מס

  החודש לפי בסיסי הצמדה

יש לדווח באמצעות : "יבוא"".  זהבבזק"יש לדווח בתקשורת מחשבים דרך : " במקום4בסעיף  .40

  ".תקשורת מחשבים באינטרנט בטכנולוגיה המאובטחת המשמשת את בנק ישראל

לפני ניכוי יתרת : "יבוא" בניכוי הפרשה ספציפית לחובות מסופקים: "במקום) ג(5בסעיף  .41

  ".ההפרשות להפסדי אשראי

  

   דיווח על סיכון נזילות – 827' הוראה מס

  ". נטו, אשראי לציבור: "יבוא" אשראי לציבור: "מקום ב03 עד 01בלוחות  .42

  

   דוח רבעוני על חלוקת סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק– 831' הוראה מס

  :3השינויים בסעיף  .43

הוצאות רבעוניות  : "יבוא" הוצאות ההפרשה הספציפית לחובות מסופקים: "במקום .43.1

  ".נטו, תמחיקות חשבונאיות רבעוניו, בגין הפסדי אשראי

יתרות אשראי מסחרי בעייתי ויתרת ההפרשה : "יבוא" יתרות חוב בעייתי: "במקום .43.2

  "להפסדי אשראי

  )"א06, 06,א 03, 03לוחות : "(יבוא)". 06, 03לוחות :  "(במקום  .43.3

  ). ו (-ו) ה(7 יבוטלו סעיפים 7בסעיף  .44

  ".ו.4ביאור : "יבוא" ד.4ביאור : " במקום8בסעיף  .45

ובמקומה תבואנה שתי הערות שוליים , 1 תבוטל הערת שוליים 05, 04, 02, 01בלוחות  .46

  : המתייחסות לאשראי לציבור

סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני מוצגים לפני ניכוי ההפרשה להפסדי אשראי ולפני .  1" .46.1

  ".ניכוי בטחונות המותרים לניכוי לצורך חבות של לווה ושל קבוצת לווים

  ".למעט השקעות באגרות חוב, של הציבוראשראי לציבור וחובות אחרים .  2" .46.2

  : יחולו השינויים הבאים06, 03בלוחות  .47

הוצאה רבעונית בגין הפסדי אשראי ומחיקות    : "שם הלוח ישתנה ויהיה מעתה .47.1

  ".נטו לפי ענפים, חשבונאיות רבעוניות

הוצאה רבעונית בגין הפרשה ספציפית לחובות : " במקום04 עד 01בעמודות  .47.2

  ".הוצאה רבעונית בגין הפסדי אשראי ":יבוא" מסופקים

  .ימחקוי 06 - ו05עמודות  .47.3

  : כמפורט להלן" נטו, מחיקות חשבונאיות רבעוניות" חדשות 06 - ו05יתווספו עמודות  .47.4

  ". פעילות בישראל "05עמודה  .47.4.1

  ". ל"פעילות בחו "06עמודה  .47.4.2

פגום ויתרת אשראי לציבור , סיכון אשראי מסחרי בעייתי"א 06 - א ו03' נוספו לוחות מס .48

  ).בסיס מאוחד ובסיס בנק בהתאמה" (הפרשה להפסדי אשראי לפי ענפים



 

 

סיכון האשראי הכולל לאנשים פרטיים מוצג לפני ניכוי : " תתווסף הערת שוליים07בלוח  .49

ההפרשה להפסדי אשראי ולפני ניכוי בטחונות המותרים לניכוי לצורך חבות של לווה קבוצת 

  ".לווים

  :06 ,04, 03, 01בלוחות  .50

  . 34 – 31, 27מחקנה שורות ית .50.1

  :יתווספו שלוש שורות כמפורט להלן) מספור ישן (30לאחר שורה  .50.2

  ".רשויות מקומיות" .50.2.1

  ".תאגידים בשליטתם: מזה" .50.2.2

  ".תנועות התיישבות" .50.2.3

  :05, 02בלוחות  .51

  .27מחק שורה ית .51.1

  :יתווספו שתי שורות כמפורט להלן) מספור ישן (30לאחר שורה  .51.2

  ".רשויות מקומיות" .51.2.1

  ".תאגידים בשליטתם: מזה" .51.2.2

, קיבוצים ומושבים: " תתווסף הערת שוליים המתייחסת לתנועות ההתיישבות04, 01בלוחות  .52

  ".ל"ארגונים אזוריים וארציים ותאגידים שבשליטת תנועות ההתיישבות כולל שפעילותם בחו

, ביםקיבוצים ומוש: " תתווסף הערת שוליים המתייחסת לתנועות ההתיישבות06, 03בלוחות  .53

  ".ארגונים אזוריים וארציים ותאגידים שבשליטת תנועות ההתיישבות

  

   דוח רבעוני על חשיפת התאגיד הבנקאי למוסדות פיננסים זרים- 833' הוראה מס

   :5השינויים בסעיף  .54

: יבוא" לרבות פיקדונות במוסדות פיננסים זרים, חובות: "במקום" אשראי"בהגדרת  .54.1

למעט השקעות באיגרות חוב ולרבות , וח לציבורחובות כהגדרתם בהוראות הדיו"

  ".פיקדונות במוסדות פיננסים זרים

 :ות חדשות הגדריתווספו .54.2

הדיווח  נחות ופגום כהגדרתם בהוראות, חבות בהשגחה מיוחדת" .54.2.1

 ".לציבור

  ".יתרת חוב נטו כהגדרתה בהוראות הדיווח לציבור" .54.2.2

  :השינויים בלוח הדיווח .55

 :ווספו השורות הבאותית ) מספור ישן (17שורה לאחר  .55.1

 ".כ סיכון אשראי מאזני"סה" .55.1.1

  ".בהשגחה מיוחדת: מזה" .55.1.2

  ".נחות" .55.1.3

  ".פגום" .55.1.4

 ".יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני" .55.1.5



 

 

 ".כ סיכון אשראי מאזני לאחר ניכוי יתרת ההפרשה על בסיס פרטני"סה" .55.1.6

 ".יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס קבוצתי" .55.1.7

 . בהתאמה28 – 25דש  ימוספרו מח21 – 18שורות  .55.2

 :יתווספו השורות הבאות) מספור ישן (21לאחר שורה  .55.3

 ".כ סיכון אשראי חוץ מאזני"סה" .55.3.1

  ".בהשגחה מיוחדת: מזה" .55.3.2

  ".נחות" .55.3.3

  ".פגום" .55.3.4

יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני המיוחסת לסיכון " .55.3.5

 ".האשראי החוץ מאזני

רשה על בסיס כ סיכון אשראי חוץ מאזני לאחר ניכוי יתרת ההפ"סה" .55.3.6

 ".פרטני

 ".יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס קבוצתי" .55.3.7

כ סיכון אשראי מאזני וחץ מאזני לאחר ניכוי יתרת ההפרשה "סה" .55.3.8

 ".להפסדי אשראי על בסיס פרטני

 . בהתאמה46 - 37 ימוספרו מחדש 31 -  22שורות  .55.4

אשראי : "איבו" רעוןיאשראי לפי תקופה לפ: "במקום) מספור ישן (27 עד 24שורות  .55.5

  ".רעוןילפי תקופה לפ) יתרת חוב נטו(

  

   דוח רבעוני על מדידה והלימות הון – 838' הוראה מס

  ".אלא אם כן נאמר אחרת: " יתווסף בסיפא4בסעיף  .56

, לרבות.  כהגדרתה בהוראות הדיווח לציבור- יתרת חוב רשומה : " יתווסף סעיף4לאחר סעיף  .57

  ".נכסים בגין מכשירים נגזרים

יש , "סכום החשיפה לפני הפרשה לחובות מסופקים "01טור : "במקום) מספור ישן (13בסעיף  .58

אין לכלול הפרשה לריבית (לדווח על סכומי החשיפות לפני הפרשות שהוכרו לדוח רווח והפסד 

סכום החשיפה לפני הפרשות להפסדי  "01טור : "יבוא)" שלא הוכרה בדוח רווח והפסד

וב הרשומה של סכומי החשיפה המאזנית ועל סכומי החשיפה יש לדווח על יתרת הח". אשראי

נטו ולפני ניכוי יתרת ההפרשות להפסדי , החוץ מאזנית אחרי יתרת מחיקות חשבונאיות

  ".אשראי

לפני המרה (ס "סכום החשיפה לאחר הפרשה לחומ "02טור : "במקום) מספור ישן (14בסעיף  .59

ס ולפני ניכוי "וההפרשה הנוספת לחומיחושב לאחר ניכוי ההפרשה הספציפית , )"לאשראי

: יבוא"" בסיס ההון "15את ההפרשה הכללית יש לדווח בהון המשני בלוח . ההפרשה הכללית

יחושב לאחר , )"לפני המרה לאשראי(סכום החשיפה לאחר הפרשות להפסדי אשראי  "02טור "

מי החשיפה את יש להוסיף לסכו. ניכוי ההפרשות להפסדי אשראי על בסיס פרטני  וקבוצתי

את ההפרשה הכללית יש לדווח בהון . (ההפרשה הכללית לחובות מסופקים הנכללת בהון המשני



 

 

לא , אותו חלק מן ההפרשה הכללית שלא נכלל בהון המשני"). בסיס ההון "15המשני בלוח 

  ".יתווסף לסכומי החשיפה

  : יחולו השינויים הבאים11 ובלוח 09 -  01בלוחות  .60

)" לפני המרה לאשראי(ס "סכום החשיפה לפני הפרשה לחומ: "ם במקו- 01בעמודה  .60.1

  )".לפני המרה לאשראי(סכום החשיפה לפני הפרשות להפסדי אשראי : "יבוא

)" לפני המרה לאשראי(ס "סכום החשיפה לאחר הפרשה לחומ: " במקום- 02בעמודה  .60.2

  )"לפני המרה לאשראי(סכום החשיפה לאחר הפרשות להפסדי אשראי : "יבוא

  ".לאחר הפרשות להפסדי אשראי: "יבוא" לאחר הפרשה:"במקום:  הערת השוליים10ח בלו .61

  

   דוח חצי שנתי על פירוט לפי סניפים– 846' הוראה מס

  ".נטו, אשראי לציבור: "יבוא" אשראי לציבור" במקום 3בסעיף  .62

  : יחולו השינויים הבאים5בסעיף  .63

אשראי ינוכו ההפרשות אולם מובהר בזה כי מן ה"תימחק הסיפא ) א(סעיף קטן  .63.1

  ".הספציפיות בלבד

נטו  לא , אשראי לציבור: "יבוא" אשראי לא צמוד לציבור: "במקום) ז(בסעיף קטן  .63.2

  ".צמוד

  : יחולו השינויים הבאים6בסעיף  .64

  ".י"נטו במט, אשראי לציבור: "יבוא" י"אשראי במט: "במקום) 4 (-ו) 3)(ו(בסעיף קטן  .64.1

נטו , באשראי לציבור: "יבוא" ח" לציבור במטבאשראי: "במקום) 5)(ו(בסעיף קטן  .64.2

  ".ח"במט

  .ימחקי) ז(סעיף קטן  .64.3

  :בנספח הכולל לוח התאמה למאזן החודשי יחולו השינויים הבאים .65

" ח"אשראי במט: "ובמקום" נטו, אשראי לציבור: "יבוא" אשראי לציבור"במקום  .65.1

  ".ח"נטו במט, אשראי לציבור: "יבוא

: ומסתיימת במילים" אולם בסעיפי האשראי": מחק הפסקה המתחילה במיליםית .65.2

  ".לחובות מסופקים"

, "נטו, אשראי לציבור: "יבוא" אשראי לציבור: " במקום–.  ב-ו. בלוחות הדיווח בחלקים א .66

, אשראי לציבור: "יבוא)" בניכוי הפרשה ספציפית לחובות מסופקים(אשראי לציבור : "ובמקום

  )".בניכוי הפרשות להפסדי אשראי(נטו 

  

  )שנתי( רווח והפסד - 855' וראה מסה

,                         ג4פירוט נוסף לביאור ( הפרשה לחובות מסופקים -' נספח ג: " במקום3בסעיף  .67

, )ג(א4, )ד(4פירוט נוסף לביאורים ( הפרשה להפסדי אשראי -' נספח ג: "יבוא)" 669-23'  עמ

  )". בהתאמה669-27, 669-21עמודים  

ולפני ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות להפסדי : "סיפאלסף  יתוו6בסעיף  .68

  ".אשראי
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  ".הפסדי אשראי
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 ".לפני ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של ההפרשה להפסדי אשראי: "יבוא

  : יחולו השינויים הבאים18בלוח  .71

הפרשה ", "הפרשה לחובות מסופקים: "במקום. 3 ובהערת שוליים 20, 19, 17בשורות  .71.1

הפרשה ספציפית לחובות "ו, )"שה כללית ונוספתלרבות הפר(לחובות מסופקים 

 ".הפרשה להפסדי אשראי: "יבוא" מסופקים

הפרשה : "יבוא" הפרשה כללית והפרשה נוספת לחובות מסופקים: " במקום24שורה  .71.2

  ".להפסדי אשראי

יחולו השינויים " הכנסות והוצאות מימון אחרות,  עמלות מעסקי מימון-' נספח ב "19בלוח  .72
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  . תימחק27 שורה .72.1

  . תימחק5הערת שוליים  .72.2

לפני ניכוי היתרה המאזנית ): "מספור ישן (6יש להוסיף לסיפא של הערת שוליים  .72.3

  ".הממוצעת של הפרשות להפסדי אשראי
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   דוח על כרטיסי אשראי- 869' הוראה מס

" ניהול בנקאי תקין" בקובץ 314'  כהגדרתו בהוראה מס-חוב שאורגן מחדש : " במקום5בסעיף  .74
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  ".חובות בפיגור מוצגים לפני ניכוי הפרשות להפסדי אשראי: כאשר סיכון האשראי על החברה
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