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  אגף מדיניות והסדרה

 

  

 02-6524590:   פקס02-6552475:   טל 91007ירושלים , 780ד "ת

  ג"שבט תשעבז "ט  ,ירושלים

  2013ינואר ב 27                       
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  לכבוד

  י וחברות כרטיסי האשראהתאגידים הבנקאיים

  

   )רבעוני (לפי ענפי משקחלוקת סיכון האשראי הכולל דוח : הנדון

  )831'  הוראה מס, על הבנקיםדיווח לפיקוח(

 

  מבוא

לסקירת ' תוספת וב לפיו הוחלפה מתכונת הדיווח 25.3.2012 מיום 2331' בהמשך לחוזר מס .1

אי הכולל דוח חלוקת סיכון האשר (831'  מס הוראת הדיווח לפיקוחמתוקנת בזאת, ההנהלה

 . )לציבור לפי ענפי המשק

 

     התיקונים להוראות

  )רבעוני(חלוקת סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק  – 831 'הוראה מס

   .)"רבעוני(חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק : "שם ההוראה ישתנה ויהיה מעתה .2

 :להלן השינויים העיקריים .3

 .סקירת הנהלהל' תוספת ו, יבורהוראות הדיווח לצהדוח הותאם ל  .א

כ "וכן סה, ל" יתווסף מידע על אשראי לבנקים ולממשלות בישראל ובחו04 - 01בלוחות   .ב

 .מסחרי

 : יחולו השינויים הבאים02 - ו01בלוחות   .ג

שנכלל עד כה " ע שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר"ני"יוצג טור נפרד על  )1

 ;"אשראי לציבור"בטור 

סיכון אשראי כולל "כ "סהו" סיכון אשראי כולל מאזניכ "סה: " טוריםיתווספו שני )2

 ;"חוץ מאזני

 ;"אשראי שאינו על אחריות התאגיד הבנקאי"יבוטל הדיווח השנתי על  )3

 .31.12.2014 -  מהדוח לשתחולתו, " דירוג ביצוע אשראי:מזה ": טוריתווסף )4

סיכון אשראי "גין  ב,"ח" כולל צמוד מטח" מט:מזה: "יםטורשני  פווסיתו 01בלוח   .ד

 ". סיכון אשראי חוץ מאזני"גין בו" מאזני

 –) למעט נגזרים( חוץ מאזני  חובות וסיכון אשראיטורים שללושה פו שיתווס 04בלוח   .ה

 על הפרשה"וכן טור של , "ל" בחופעילות"ו" חבות: מזה", "בישראלפעילות " :בעייתי

 .פעילות בישראל, בסיכון אשראי מאזני" בסיס קבוצתי



 2

 ל בסיסוהדוח כולו ידווח ע) )מספור ישן (09 – 05( בנק ל בסיסבוטלו לוחות המדווחים עי  .ו

 .מאוחד

, ) מספור ישן09לוח (חלוקת סיכון האשראי הכולל לאנשים פרטיים לפי גודל הדיווח על   .ז

 05ומספרו יהיה מעתה ,  מאוחדל בסיס בנק לדיווח על בסיס מדיווח ע,כאמור, יהפוך

 ).מספור חדש(

 

  חילהת

  .31.12.2012הדוח ליום  היא מתחילת התיקונים להוראה זו .4

דוח מההיא )  בהתאמה10 - ו12 טורים 02 - ו01לוחות (אשראי התחילת הדיווח על דירוג ביצוע  .5

 .31.12.2014 ליום

 

  שאלות ובירורים

י דיווח( 803'  מסת הדיווח לפיקוחבדבר שאלות ובירורים יש לפנות על פי הטבלאות בהורא .6

   .)הבנקים

  

  עדכון קבצים

 :להלן הוראות העדכון. ב דפי העדכון לקובץ הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים"מצ .7

 

 להכניס עמוד להוציא עמוד

  )1/13] (20 [831-1-8  גרסאות שונות 831-1-12

897-51] 4) [8/12(  897-51] 4) [8/12*(  

897-52] 5) [1/13(  897-52] 6) [1/13(  

  

  

   ,                                                                                                          בכבוד רב             

             

                                                                                                                         אור סופר

                                                                                                                       סגן המפקח על הבנקים



   ) 1/13] (20[הוראות הדיווח לפיקוח : המפקח על הבנקים

  831-1' עמ                                 הכולל לפי ענפי משק                                    האשראי                                         סיכון

 




  .בנקים ובנקי חוץ חלה על הוראה זו)     א( .1

 .הדיווח הינו על בסיס מאוחד  )ב(

  


  הכספיאת הדוח הרבעוני יש להגיש לא יאוחר מארבעה ימי עסקים ממועד פרסום הדוח .2

  .הרבעוני או השנתי

  


  :ב משלושה חלקיםהדוח מורכ .3

  .)02, 01לוחות ( לפי ענפי המשק כוללהיתרות סיכון אשראי   -' חלק א 

 , נטו, רבעוניותמחיקות חשבונאיות,  אשראיהפסדיבגין רבעוניות הוצאות   -' חלק ב 

לפי , הפרשה להפסדי אשראי יתרתו ,פגום,  בעייתי כוללאשראיסיכון  יתרות

  .)04 ,03לוחות   (,משקה ענפי

  .)05 לוח (פרטיים לפי גודל האשראייתרות סיכון האשראי הכולל של אנשים   -' גחלק  

        

  

המשמשת את , מאובטחת ההבטכנולוגי, יש לדווח באמצעות תקשורת מחשבים באינטרנט .4

  .מתכונת הדיווח מצורפת בזה. בנק ישראל

  

  

 בישראל - נפרדים לפי מקום פעילות הלווה תוצג החלוקה לפי ענפים בשני לוחות' בחלק א .5

  .או מחוץ לישראל

  



) ו(.2בסעיף , משמעות כל מונח בהוראה זו תהיה כהגדרתו בהוראות הדיווח לציבור .6

  .הנהלההסקירת ל

  



 סקירתל) ו.(2בסעיף , המיון הענפי יבוצע לפי הכללים שנקבעו בהוראות הדיווח לציבור .7

יחד . )1993הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה  (ס"המיון מבוסס על הגדרות הלמ. ההנהלה

כדי לשקף , ס"שסווגו בנפרד בלמ" סדרים"במספר מקרים צורפו מספר ענפים מ, עם זאת

 .את הסיכון המשותף באותם נושאים כמפורט בלוח הסיווג המצורף כנספח



   ) 1/13] (20[הוראות הדיווח לפיקוח : המפקח על הבנקים

  831-2' עמ  הכולל לפי ענפי משק                                                                   האשראי                                         סיכון

 
המיועד לבניית , )"למעט בניית מבנים(עבודות הנדסה אזרחית "אשראי ללווים בענף  .8

פרויקטים המוגדרים כתשתיות בשל היקף עלויות הבנייה הגבוה ומשך הבנייה הארוך 

בשלב הבנייה יסווג האשראי בענף : יסווג כדלקמן, )'כריית מנהרה וכו, סלילת כבישים(

יך נסתיים עיקר תהל). 46ענף ראשי )" (למעט בניית מבנים(עבודות הנדסה אזרחית "

יש לסווגו לענף המשק , הבנייה והחלו להתקבל הכנסות משמעותיות מתפעול הפרויקט

 . ס"פ הגדרת הלמ"אליו הוא שייך ע

 אם הפרויקט אינו, האמור לעיל לא יחול על אשראי ללווה שעיקר פעילותו בענף אחר

  ).י חברת החשמל"הקמת תחנת כוח ע(מהווה את עיקר פעילותו 

גם , )שתי ספרות(ס "כהגדרתו בלמ" ענף ראשי"נק לפחות ברמת בהכל לווה יסומן בספרי  .9

 .אם לצרכי דיווח אין הענף מוצג בנפרד אלא כסיכום הכולל מספר ענפים ראשיים

תסווג בספרי הבנק כלווה העוסק ) 3550תת ענף (חברה העוסקת ביצור דאונים : לדוגמא

תעשיות מכונות ציוד "סעיף באף כי הוא מדווח , )35ענף ראשי " (תעשיית כלי הובלה"ב

  .35-29המהווה סיכום של ענפים ראשיים , "חשמלי ואלקטרוני

 

    

ימוין בחלק זה של הדוח לפי היתרה   ,רטיים פניתן לאנשיםשון האשראי הכולל כיס .10

  .שניתנה לכל לווה

  .רנסת האחד על האחראו שפ, ובני משפחתו הגרים עמו יחיד -" אנשים פרטיים"עניין זה ל         

. ג.4 מותאמות לאלו המפורטות במתכונת ביאור  בחלק זה של הדוחמדרגות האשראי .11

  ).669-24' עמ, הוראות הדיווח לציבור(לדוח כספי שנתי 

  

  

  

  

* * *  



עמ' 831-3

הערותקוד התאמה ללמ"סרכיבי ענף ראשיענף ראשי

סדר Aחקלאות

כולל תת ענף 5135סדר Bתעשייה

29-35מכונות, ציוד חשמלי ואלקטרונימזה:

27,28מתכת ומוצריה

26מוצרים לבניה

25גומי ופלסטיק

10-13,23,24כרייה, תעשיה כימית ומוצרי נפט

21-22נייר, הוצאה לאור ודפוס

20,36עץ ומוצריו

17,18,19טקסטיל, הלבשה ועור

14,15,16מזון, משקאות וטבק
לרבות מסחר ביהלומים הנכלל **5135 ,37יהלומים

E בסדר

סדר Dבינויבינוי ונדל"ן

קבוצות רכישהמזה:
עבודות הנדסה אזרחית (למעט בניית מזה:

מבנים)

46

70פעילויות נדל"ן

45,46,70סה"כ בינוי ונדל"ן

סדר Cחשמל ומים

לא כולל תת ענף 5135*סדר Eמסחר

524,514מסחר במוצרי בניהמזה:

סדר Fבתי מלון, שירותי הארחה ואוכל

60-64תחבורה ואחסנה

65,66,72תקשורת ושירותי מחשב

סדר Hשירותים פיננסיים

71,73-76,95-97שירותים עסקיים אחרים

77-80,85,86,90-94,99שירותים ציבוריים וקהילתיים
קוד פנימי- לא קיים בהגדרות 98אנשים פרטיים

הלמ"ס

לא קייםתנועות ההתיישבות

בהגדרות הלמ"ס

78רשויות מקומיות

סיווג רשויות מקומיות ותנועות התיישבות שנכללו בענפי המשק השונים המפורטים לעיל:

המפקח על הבנקים: הוראות הדיווח לפיקוח [20] (1/13)

נספח

סיווג ענפי משק

                        סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק 

כהגדרתם בהוראה 876



המפקח על הבנקים: הוראות הדיווח לפיקוח [20] (1/13)

             סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק 

לוח 01
פעילות לווים בישראל (אלפי ש"ח)

1
סיכון אשראי כולל 

12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

01 חקלאות

02 תעשיה

03 מזה: מכונות, ציוד, חשמלי ואלקטרוני

04         מתכת ומוצריה

05         מוצרים לבניה

06         גומי ופלסטיק

07         כרייה, תעשיה כימית ומוצרי נפט

08         נייר, הוצאה לאור ודפוס

09         עץ ומוצריו

10         טקסטיל, הלבשה ועור

11         מזון, משקאות וטבק

12         יהלומים

13 בינוי בינוי 

14 מזה: קבוצות רכישה ונדל"ן

15 מזה: עבודות הנדסה אזרחית 

         (למעט בניית מבנים)

16 פעילויות בנדל"ן

17 סה"כ

18 חשמל ומים

19 מסחר

20 מזה: מסחר במוצרים לבניה

21 בתי מלון, שירותי הארחה ואוכל

22 תחבורה ואחסנה

23 תקשורת ושרותי מחשב

24 שירותים פיננסיים

25 שירותים עסקיים ואחרים

26 שירותים ציבוריים וקהילתיים

27 סך הכל מסחרי

28 אנשים פרטיים - הלוואות לדיור

29 אנשים פרטיים - אחר

30 סך הכל ציבור - פעילות בישראל

31 בנקים בישראל

32

33

34

35 מזה: לתאגידים בשליטתם

36
5
תנועות ההתיישבות 

1    סיכון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזני מוצגים לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני השפעת הביטחונות המותרים לצורך חבות של לווה.

2   אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח וני"ע שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר.

3 סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה.

4  סיכון אשראי אשר דירוג האשראי שלו במועד הדוח תואם את דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בהתאם למדיניות הבנק.

עמ' 831-4          

רשויות מקומיות

מאזני 

שם הענף

ממשלת ישראל

נכסים בגין 
מכשירים 
נגזרים

סה"כ 2
אג"ח חובות 

5  קיבוצים ומושבים, ארגונים איזוריים וארציים ותאגידים שבשליטת תנועות ההתיישבות כולל שפעילותם בחו"ל.

סכומים מדווחים

ני"ע שנשאלו 
או נרכשו 
במסגרת 

הסכמי מכר 
חוזר

ערבויות 
והתחייבויות 

אחרות על 
חשבון לקוחות

מכשירים 
נגזרים

מזה: 
מט"ח כולל 
צמוד מט"ח

3
חוץ מאזני

מזה: 
דירוג 
ביצוע 

 מ-
4
אשראי

12/2014 

סה"כ

מזה: 
מט"ח 
כולל 
צמוד 
מט"ח

דוח רבעוני על חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק

סך הכול

מאוחד - חלק א'

סך הכל פעילות בישראל



המפקח על הבנקים: הוראות הדיווח לפיקוח [20] (1/13)

עמ'  831-5                    סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק 

לוח 02

פעילות לווים בחו"ל  (אלפי ש"ח)

סך הכול

10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

01 חקלאות

02 תעשיה

03 מזה: מכונות, ציוד, חשמלי ואלקטרוני

04         מתכת ומוצריה

05         מוצרים לבניה

06         גומי ופלסטיק

07         כרייה, תעשיה כימית ומוצרי נפט

08         נייר, הוצאה לאור ודפוס

09         עץ ומוצריו

10         טקסטיל, הלבשה ועור

11         מזון, משקאות וטבק

12         יהלומים

13 בינוי בינוי 

14 מזה: קבוצות רכישה ונדל"ן

15 מזה: עבודות הנדסה אזרחית 

         (למעט בניית מבנים)

16 פעילויות בנדל"ן

17 סה"כ

18 חשמל ומים

19 מסחר

20 מזה: מסחר במוצרים לבניה

21 בתי מלון, שירותי הארחה ואוכל

22 תחבורה ואחסנה

23 תקשורת ושרותי מחשב

24 שירותים פיננסיים

25 שירותים עסקיים ואחרים

26 שירותים ציבוריים וקהילתיים

27 סך הכל מסחרי

28 אנשים פרטיים - הלוואות לדיור

29 אנשים פרטיים - אחר

30 סך הכל ציבור - פעילות בחו"ל

31 בנקים בחו"ל

32

33

34

35 מזה: לתאגידים בשליטתם

1    סיכון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזני מוצגים לפני השפעה ההפרשה להפסדי אשראי ולפני השפעה ביטחונות המותרים לצורך חבות של לווה.

2   אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח וני"ע שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר.

3 סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה.

4  סיכון אשראי אשר דירוג האשראי שלו במועד הדוח תואם את דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בהתאם למדיניות הבנק.

3מאזני
חוץ מאזני

נכסים 
בגין 

מכשירים 
נגזרים

סה"כ

דוח רבעוני על חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק

אג"ח 

שם הענף

מכשירים 
נגזרים

סכומים מדווחים

מזה: 
דירוג 
ביצוע 

 מ-
4
אשראי

12/2014 

מאוחד - חלק א'

1 
סיכון אשראי כולל

סה"כ ערבויות 
והתחייבויות 

אחרות על 
חשבון לקוחות

ני"ע שנשאלו 
או נרכשו 
במסגרת 

הסכמי מכר 
חוזר

רשויות מקומיות

סך הכל פעילות בחו"ל

ממשלות חו"ל

2
חובות 



לוח 03

הוצאה רבעונית בגין הפסדי אשראי ומחיקות חשבונאיות רבעוניות, נטו 

06 05 04 03 02 01

01 חקלאות

02 תעשיה

03 מזה: מכונות, ציוד, חשמלי ואלקטרוני

04         מתכת ומוצריה

05         מוצרים לבניה

06         גומי ופלסטיק

07         כרייה, תעשיה כימית ומוצרי נפט

08         נייר, הוצאה לאור ודפוס

09         עץ ומוצריו

10         טקסטיל, הלבשה ועור

11         מזון, משקאות וטבק

12         יהלומים

13 בינוי בינוי 

14 מזה: קבוצות רכישה ונדל"ן

15 מזה: עבודות הנדסה אזרחית 

         (למעט בניית מבנים)

16 פעילויות בנדל"ן

17 סה"כ

18 חשמל ומים

19 מסחר

20 מזה: מסחר במוצרים לבניה

21 בתי מלון, שירותי הארחה ואוכל

22 תחבורה ואחסנה

23 תקשורת ושרותי מחשב

24 שירותים פיננסיים

25 שירותים עסקיים ואחרים

26 שירותים ציבוריים וקהילתיים

27 סך הכל מסחרי

28 אנשים פרטיים - הלוואות לדיור

29 אנשים פרטיים - אחר

30 סך הכל ציבור 

31 בנקים

32

33

34 רשויות מקומיות 

35 מזה: לתאגידים בשליטתם

36
2
תנועות ההתיישבות

   קיבוצים ומושבים, ארגונים אזוריים וארציים ותאגידים שבשליטת תנועות ההתיישבות.
2

סך הכל

   כולל בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים.
1

פעילות 
בישראל

פעילות בחו"ל

מחיקות חשבונאיות רבעוניות, 
1
נטו 

ממשלות

פעילות בחו"ל פעילות בישראל

סיכון אשראי 
מאזני

סיכון אשראי 
מאזני

הוצאה רבעונית בגין הפסדי אשראי 

סיכון אשראי 
חוץ מאזני

סיכון אשראי 
חוץ מאזני שם הענף

המפקח על הבנקים: הוראות הדיווח לפיקוח [20] (1/13)

דוח רבעוני על חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק

                                      סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק 

מאוחד- חלק ב'

עמ'  831-6 

סכומים מדווחים



עמ' 831-7 

לוח 04 

מזה: על בסיס 
קבוצתי

סה"כ

12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

01 חקלאות

02 תעשיה

03 מזה: מכונות, ציוד, חשמלי ואלקטרוני

04         מתכת ומוצריה

05         מוצרים לבניה

06         גומי ופלסטיק

07         כרייה, תעשיה כימית ומוצרי נפט

08         נייר, הוצאה לאור ודפוס

09         עץ ומוצריו

10         טקסטיל, הלבשה ועור

11         מזון, משקאות וטבק

12         יהלומים

13 בינוי בינוי 

14 מזה: קבוצות רכישה ונדל"ן

15 מזה: עבודות הנדסה אזרחית 

         (למעט בניית מבנים)

16 פעילויות בנדל"ן

17 סה"כ

18

19 מסחר

20 מזה: מסחר במוצרים לבניה

21 בתי מלון, שירותי הארחה ואוכל

22 תחבורה ואחסנה

23 תקשורת ושרותי מחשב

24 שירותים פיננסיים

25 שירותים עסקיים ואחרים

26 שירותים ציבוריים וקהילתיים

27 סך הכל מסחרי

28 אנשים פרטיים - הלוואות לדיור

29 אנשים פרטיים - אחר

30 סך הכל ציבור 

31 בנקים 

32

33

34

35 מזה: לתאגידים בשליטתם

36
6
תנועות ההתיישבות 

, אג"ח, ני"ע שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר,
3
סיכון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזני, לרבות בגין מכשירים נגזרים כולל: חובות

      1

נכסים בגין מכשירים נגזרים, וסיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה.
        

2   סיכון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזני פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת, לרבות בגין הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור, 

     והלוואות לדיור שבגינן לא קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור הנמצאות בפיגור של 90 ימים או יותר.

אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח וני"ע שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר.
     3

    סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה, למעט בגין מכשירים נגזרים.
4

   מוצגים במאזן בסעיף התחייבויות אחרות.
5

    קיבוצים ומושבים, ארגונים אזוריים וארציים ותאגידים שבשליטת תנועות ההתיישבות.
6

דוח רבעוני על חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק

סיכון אשראי כולל בעייתי1,  פגום ויתרת הפרשה להפסדי אשראי לפי ענפים (אלפי ש"ח)
יתרת הפרשה להפסדי אשראי

סכומים מדווחים

מאוחד- חלק ב'

 
1
סיכון אשראי כולל 

בעייתי 2

4
 וסיכון אשראי חוץ מאזני (למעט נגזרים)

3
חובות

2 פגום
בעייתי 

המפקח על הבנקים:    הוראות הדיווח לפיקוח [20] (1/13)

                        סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק 

פעילות בחו"ל פעילות בישראל פעילות 
בחו"ל

פעילות 
בישראל

סיכון אשראי 
5
חוץ מאזני

סיכון אשראי 
מאזני

פעילות בחו"ל פעילות בישראל

סיכון אשראי 
5
חוץ מאזני

סיכון אשראי מאזני

סך הכל

רשויות מקומיות

ממשלות

פעילות 
בחו"ל

פעילות 
בישראל

חשמל ומים

סה"כ

שם הענף
3
מזה: חובות



המפקח על הבנקים: הוראות הדיווח לפיקוח [20] (1/13)

                             סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק      עמ'  831-8

לוח 05

יתרות סיכון האשראי הכולל 
1
לאנשים פרטיים
אלפי ש"ח

מספר לקוחות גודל סיכון האשראי הכולל

02 01 אלפי ש"ח

01 עד       10  

02 מעל     10       עד  20

03 מעל     20       עד  40

04 מעל     40       עד  80

05 מעל     80       עד  150

06 מעל     150     עד  300

07 מעל     300     עד  600  

08 מעל     600     עד  1,200   

09 מעל     1,200  עד  2,000

10 מעל     2,000  עד  4,000

11 מעל     4,000

12 סה"כ

סיכון האשראי הכולל לאנשים פרטיים מוצג לפני ניכוי ההפרשה להפסדי אשראי
  1

  ולפני השפעת בטחונות המותרים לניכוי לצורך חבות של לווה.

יתרות סיכון האשראי הכולל של אנשים פרטיים (פעילות הלווה בישראל)
לפי גודל האשראי

דוח רבעוני על חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק

סכומים מדווחים

מאוחד- חלק ג'



הוראות הדיווח לפיקוח [6] (1/13) המפקח על הבנקים: 

עמ' 897-52נספח ג' - מפתח עדכונים

להכניס עמודלהוציא עמודנושאהוראהחוזרתאריך
877-6-7 [11] (9/11)*877-6-7 [11] (9/11)הוראות הדיווח30.08.20122345

877-8 [12] (8/12)877-8 [11] (9/11)לפיקוח(המשך)

--------------------887-1-5 גרסאות שונות

(5/12) [3] 897-51(8/12) [4] 897-51

---------------------(8/12) [1] 897-52
876-1 [10] (11/12)876-1 [9] (8/12)הלוואות לדיור27.11.20122350876

(8/12) [9] 876-2*(8/12) [9] 876-2

(8/12) [9] 876-3*(8/12) [9] 876-3

(8/12) [9] 876-4-6(11/12) [10] 876-4-6

(8/12) [9] 876-13*(8/12) [9] 876-13

------------------(11/12) [1] 876-14

(8/12) [4] 897-51*(8/12) [4] 897-51

(8/12) [1] 897-52(11/12) [2] 897-52
803-1 [74] (1/13)803-1 [73] (8/12)חשיפה למדינות02.01.20132360834

803-2 [77] (1/13)803-2 [76] (8/12)זרות

(8/12) [4] 803-3(1/13) [5] 803-3

(12/10) [2] 834-1(1/13) [3] 834-1

(9/11) [3] 834-2(1/13) [4] 834-2

(8/12) [4] 897-51*(8/12) [4] 897-51

(11/12) [2] 897-52(1/13) [3] 897-52
827-1-13 [3] (1/13)827-1-8 גרסאות שונותדוח על סיכון13.01.20132364827

896-1 [23] (1/13)896-1 [22] (9/11)נזילות

(12/09) [16] 896-2--------------------

(8/12) [4] 897-51*(8/12) [4] 897-51

(8/12) [3] 897-52(1/13) [4] 897-52

822-1-2 [8] (1/13)822-1-6 גרסאות שונותעלות אפקטיבית27.01.20132366822

(8/12) [4] 897-51*(8/12) [4] 897-51

(1/13) [4] 897-52(1/13) [5] 897-52

831-1-8 [20] (1/13)831-1-12 גרסאות שונותחלוקת סיכון אשראי27.01.20132367831
897-51 [4] (8/12)*897-51 [4] (8/12)כולל לפי ענפי משק

(1/13) [5] 897-52(1/13) [6] 897-52
* עמוד זה לא עודכן, אך הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו צדדית.
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