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    לכבוד 

  ברות כרטיסי אשראי וחהתאגידים הבנקאיים

  

  

  פרסום מידע באינטרנט  :הנדון

  ) הוראות הדיווח לציבור (

  

  מבוא

תאגידים בנקאיים נוהגים לפרסם באתרי האינטרנט שלהם את הדוח השנתי   .1

נתונים מדוחות אלה לפיקוח על הבנקים בגיליון  ולדווח PDF והרבעוני לציבור במתכונת 

   .במתכונת קבועה מראש, עבודה

גבוהה יותר למידע לאפשר נגישות להסדיר את הפרסום באינטרנט של הדוח לציבור ובכדי   

אתר לציבור בשל דוחות  חובת פרסום נוצר צורך לקבוע למשתמשים בדוחות הכספיים

  .  איים של תאגידים בנקאינטרנטה

  

, עם המפקח על הבנקיםלאחר התייעצות עם ועדת הקשר של לשכת רואי חשבון בישראל   .2

תיקנתי את הוראות הדיווח  ,בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות ועם הוועדה המייעצת  

 .כמפורט להלן לציבור  
 

  התיקונים להוראות

 . הוראהכמפורט ב, 691G1-1 -  ו691A1-1, 681-1, 611-1יתווספו עמודים  .3
  הסברדברי 

באתר האינטרנט ים מחייבים תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי לכלול התיקונ

וכן את הנתונים מהדוחות לציבור , את הדוחות השנתיים והרבעוניים לציבורשלהם 

להלן נתונים כאמור יכונו  (בפיקוח על הבנקים מידע ודיווח תשנכללים בקובץ הנשלח ליחיד

  .ועד שבו מתפרסמים הדוחות השנתיים והרבעוניים לציבורבמ, ) המידע–

  

  תחילה 

 .  ואילך31.12.09יום על הדוח לציבור להוראות אלה יחולו  .4
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 2009-2010הוראות מעבר לשנים 

בנקאיים התאגידים על ה, 2009במועד פרסום הדוח לציבור לשנת : ם בנקאייםיתאגיד .5

לכל אחת מהשנים  PDFבמתכונת בור הדוחות לצישלהם את האינטרנט  באתרי םפרסל

בנוסף עליהם . 31.12.2009עד ו 31.03.2007 יוםהחל מולכל אחד מהרבעונים שהסתיימו 

שלח למטרה זו מיחידת תבמתכונת גליון העבודה שלאותן תקופות לפרסם גם את הנתונים 

 .מידע ודיווח בפיקוח על הבנקים
 

 : חברות כרטיסי אשראי .6

על חברות כרטיסי אשראי לפרסם באתרי , 2009ור לשנת במועד פרסום הדוח לציב  .א

שלח ת במתכונת גליון העבודה ש2009 את הדוחות לציבור לשנת ןהאינטרנט שלה

 לא נדרש במועד זה פרסום של .למטרה זו מיחידת מידע ודיווח בפיקוח על הבנקים

 .קודמותנתונים במתכונת גיליון עבודה לתקופות 

ת וחבר, כל עוד לא נתקבלה מיחידת מידע ודיווח מתכונת גיליון העבודה הרבעוני  .ב

 לציבור ים רבעוניות דוחןת לכלול באתר האינטרנט שלהורשאיכרטיסי אשראי 

  . בלבדPDFבמתכונת 
  

  שונות

 .המידע באתרי האינטרנט ללא הגבלת זמןהדוחות ואת יש לפרסם את , בשלב זה .7
 

פשרות של פרסום מידע כספי נוסף באתרי האינטרנט של בכוונתנו לבחון בעתיד א .8

 .התאגידים הבנקאיים 
 

 .מתכונת גליון העבודה עליו יועלה המידע תישלח על ידינו במהלך השבועות הקרובים .9
 

מאתר ") לינקים("על התאגידים הבנקאיים להיערך טכנולוגית למתן אפשרות גישה ישירה  .10

 .אמור לעילכ, בנק ישראל למידע המפורסם באתריהם
  

, תאגיד בנקאי או חברת כרטיסי אשראי המתקשים ביישום הוראה זו יפנו למר עידו גליל .11

תאגיד בנקאי או חברת כרטיסי . לקבלת הנחיות ספציפיות, מנהל יחידת דיווח כספי

מנהל יחידת ,  יפנו למר ערד מאיאשראי המתקשים בדיווח לפי מתכונת גיליון העבודה

  .הנחיות ספציפיות לקבלת ,מידע ודיווח
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  עדכון הקובץ

  .מצורפים להלן דפי עדכון לקובץ הוראות הדיווח לציבור   .12

 להכניס עמוד להוציא עמוד
610-1] 7) [8/94(  610-1] 7) [8/94(#   

----  611-1] 1) [1/10(  

----  681-1] 1) [1/10(  

A-1691 ]4) [6/09(    A-1691 ]4) [6/09(*     

A-2691 ]4) [6/09(     A-2691 ]4) [6/09(   #  

----  A1-1691] 1) [1/10(  

G-15691 ]2) [3/08(  G-15691 ]2) [3/08(#  

----  G1-1691] 1) [1/10(  

699-61] 1) [6/09(  699-61] 1) [6/09* (  

699-62] 1) [12/09(  699-62] 2) [1/10(  
  .דכון זה זהה לנוסח הקייםההדפסה בע. צדדית- בעקבות המעבר להדפסה דועמוד זה הודפס מחדש  *

  תיקון טכני  #

  

  

  ,בכבוד רב

  

  רוני חזקיהו

  המפקח על הבנקים          


