
 

  

  

  

  בנק ישראל

  הפיקוח על הבנקים

  אגף מדיניות והסדרה

 

  

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

  תשע"ג אבב י"ד ,ירושלים

  2013יולי ב 21 

 2389 - 06- חוזר מס' ח

  

  לכבוד

   וחברות כרטיסי האשראי התאגידים הבנקאיים

  

הוראות הדיווח לפיקוח                                                                                   הנדון: 

  

  מבוא

הלוואות למטרת מגורים ובביטחון דירת  ,הלוואות שניתנו לדיורלצורך שיפור הנתונים על  .1

 (הלוואות לדיור (חודשי)).  876מגורים והתאמה לדוח הכספי לציבור, תוקנה הוראה מס' 

 .832 -ו A810, D810, 830 ,809 מס' ותהורא עודכנוכמו כן  .2

 

   התיקונים להוראות

  (רבעוני) הפרשה נוספת – 809 הוראה מס'

 הם כלהלן: 01השינויים בלוח  .3

)", יבוא: 317בטור של "מאפייני הסיכון" במקום: "מידע כספי על הלווה (על פי הוראה מס'  .א

 .")311"חובת קבלת דוח כספי (על פי נספח להוראה מס' 

", יבוא: "ריצפת חבות לפי נספח 317 במקום: "רצפת חבות לפי הוראה מס' 01שורה ב .ב

 ". 311להוראה מס' 

   דברי הסבר

ובוטלו  311הוראת ניהול בנקאי תקין מס'  בו פורסמה 23.12.2012מיום  2357חוזר מס' בעקבות 

  .809, שונו ההפניות בהוראה מס' 317- ו 316הוראות מס' 

  

  (רבעוני)לל צמוד מט"ח) לווים בעלי אשראי וסיכון אשראי במט"ח (כו – A810 הוראה מס'

", יבוא: "יש לדווח על דירוג 316במקום: "דירוג הלווה יעשה עפ"י הוראה מס'  17בסעיף  .4

האשראי של הלווה כפי שנקבע ע"י התאגיד המדווח. אם לא קיים דירוג אשראי ללווה יש 

  "".NAלרשום "

 ווה".במקום: "דירוג הלווה" יבוא: "דירוג האשראי של הל 01בשורה  02בלוח  .5

  דברי הסבר 

ובוטלו  311בו פורסמה הוראת ניהול בנקאי תקין מס'  23.12.2012מיום  2357בעקבות חוזר מס'  .6

  .A810, שונו ההפניות בהוראה מס' 317- ו 316הוראות מס' 
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  (רבעוני)חשיפות אשראי גדולות  – D810 וראה מס'ה

דולות". נוספה להגדרה "קבוצת (הגדרות) עודכנה הגדרת "לווה בעל חשיפות אשראי ג 5בסעיף  .7

 ובוטל: "למעט בנקים".לווים נשלטת", 

 שדווח כחלק מקבוצת לווים בנקאית".ח על תאגיד בנקאי ): "אין לדוו1(ב 6נוסף סעיף  .8

(א) לאחר המילים: "עבור כל קבוצת לווים מדווחת", יתווסף: "(בעלת קוד "סיווג  8בסעיף  .9

 עיף אינו משתנה.כמפורט בנספח ג')". המשך הס 01לווה" 

  דברי הסבר

 .הבהרות

  

  (שבועי)שיעור הריבית לצרכי תמחור פנימי לפי תקופות ממוצעות לפירעון  –830 הוראה מס' 

(דרך הדיווח) נוסף פירוט של שם הקובץ שעל הבנקים לשלוח. לאחר המילים: "בנק  4בסעיף  .10

יין את קוד הבנק מצ XX, כאשר ribXXddmmyy.xlsישראל" יבוא: "השם שיש לתת לקובץ 

 ללא שינוי. הסיפה נשארתתאריך שליחת הקובץ".  ddmmyy -בשתי ספרות ו

כלהלן: "במידה ואין נתונים בטווח מסוים, כולל  8הגדרות והבהרות) יבוא סעיף ( 7לאחר סעיף  .11

  ) בתאים הרלוונטיים".ND" )No Data"ימים בהם הבנק סגור, יש לרשום 

ימי הדיווח, יתווסף טור ובו מתכונת לתאריכי הדיווח כלהלן: בנוסף לפירוט  04 – 01בלוחות  .12

dd/mm/yy :כאשר dd- ,יוםmm - ,חודשyy-.שנה 

  

  רווח והפסד – 832הוראה מס' 

 10שורה  02"אג"ח מוחזקות לפדיון וזמינות למכירה" (בלוח  :תימחק השורה 05-02 בלוחות .13

 ).08שורה  05-03ובלוחות 

  דברי הסבר

  תיקון טעות.

  

  הלוואות לדיור (חודשי) – 876ה מס' הורא

או  וםי 90"מזה: בפיגור של  :אויום" יב 90"מזה: בפיגור מעל  :במקום 06- ו 03בטורים  05בלוח  .14

 יותר".

 יהיו כלהלן: 06השינויים בלוח  .15

 06(מספור חדש). שורות  12 - ו 06"מספר הלוואות" יבוטלו ויהפכו לשורות  :15 - ו 08טורים  .א

 (מספור חדש).   11 – 07(מספור ישן) יהפכו לשורות  10 –

ם", בהלוואות בביטחון דירת מיי 89עד ו 30 בפיגור של" :08ור חדש יתווסף ט 07לאחר טור  .ב

 לא ישתנה. 14 – 09מגורים. מספור הטורים 

 ".ימים 89ועד  30בפיגור של " :או" יבחודשים 3יום עד  30מעל " :: במקום01 טורב .ג

 חודשים". 6עד  מיםי 90" :אוחודשים" יב 6חודשים עד  3"מעל  :: במקום09- ו 02טורים ב .ד

  דברי הסבר        

הדרישה לקבל מידע מפורט על מספר ההלוואות בפיגור, נועדה לסייע בניתוח ההתפתחויות בשוק            

 המשכנתאות. יתר השינויים מתאימים את הוראת הדיווח לפיקוח לדוח הכספי.
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  חילהת

   .1.1.2014היא מיום  809התיקונים להוראה מס'  תחילת .16

 .30.9.2013היא מהדוח ליום  876תחילת התיקונים להוראה מס'  .17

 תחילת התיקונים לשאר ההוראות היא מיום פרסום חוזר זה. .18

  

  שאלות ובירורים

י דיווח( 803מס'  ת הדיווח לפיקוחבדבר שאלות ובירורים יש לפנות על פי הטבלאות בהורא .19

   .נקים)הב

  

  עדכון קבצים

 מצ"ב דפי העדכון לקובץ הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים. להלן הוראות העדכון: .20

 

להכניס עמודלהוציא עמוד

801-1 ]16) [2/13(  801-1 ]17) [7/13(  

801-2 ]9) [9/11(  801-2 ]9) [9/11(*  

801-3 ]39) [9/11(  801-3 ]39) [9/11*(  

801-4 ]50) [2/13(  801-4 ]51) [7/13(  

802-3 ]7) [10/10(  802-3 ]8) [7/13(  

803-1 ]74) [1/13(  803-1 ]74) [1/13(*  

803-2 ]77) [1/13(  803-2 ]78) [7/13(  

803-3 ]5) [1/13(  803-3 ]6) [7/13(  

809-3 ]10) [8/12(  809-3 ]11) [7/13(  

809-4 ]13) [4/13(  809-4 ]13) [4/13(*  

3A-810 ]5) [1/11(  3A-810 ]6) [7/13(  

4A-810 ]6) [4/11(  4A-810 ]6) [4/11(*  

5A-810 ]6) [4/13(  5A-810 ]6) [4/13(*  

6A-810 ]5) [4/13(  6A-810 ]6) [7/13(  

D-1810 ]6) [12/11(  D-1810 ]6) [12/11(*  

D-2-3810 ]6) [12/11(  D-2-3810 ]7) [7/13(  

D-4810 ]6) [12/11(  D-4810 ]6) [12/11(*  

D-11810 ]6) [12/11(  D-11810 ]7) [7/13(  

D-12810 ]6) [12/11(  D-12810 ]6) [12/11(*  

830-1-3 ]2) [2/12(  830-1-3 ]3) [7/13(  

832-5-8 ]15) [3/13(  832-5-8 ]16) [7/13(  

832-13 ]15) [3/13(  832-13 ]15) [3/13(*  
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  להכניס עמוד  להוציא עמוד

832-14 ]15) [3/13(  832-14 ]15) [3/13(#  

876-11-12 ]9) [8/12(  876-11-12 ]10) [7/13(  

897-53 ]3) [4/13(897-53 ]4) [7/13(

 -------------------  897-54 ]1) [7/13(  

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

    
  

                                                                                                            

  

   בכבוד רב,                                                                                                                      

             

  אור סופר                                                                                                                       

  סגן המפקח על הבנקים                                                                                                                     



המפקח על הבנקים: הוראות הדיווח לפיקוח [17] (7/13)

עמודשם ההוראה

801תוכן עניינים לפי נושאים ולפי מספר הוראה

802

803

נתונים מאזניים וחוץ מאזניים

809

814

821

827סיכון נזילות (חודשי ורבעוני)

850

רווח והפסד ותוצאות עסקיות

809

810B

828

829

832

850
856

הון

838מדידה והלימות הון (רבעוני)

אשראי, כרטיסי אשראי וניהול סיכונים

806

888Eאשראי לענף הבניה ולנדל"ן (חודשי) (החל מ-1.1.2014)

810A

810C

810D

810E

822נתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י לא צמוד (חודשי)

831

869כרטיסי אשראי (רבעוני)

פעילות במשכנתאות

876

877

הלוואות לדיור (חודשי)

הלוואות לדיור - מידע על הריבית (חודשי)

עמלות בגין השירותים הבנקאיים (רבעוני)

עמלות בגין שירותים בכרטיסי אשראי (רבעוני)

הפרשה נוספת לחובות מסופקים (רבעוני)

חשיפות אשראי (רבעוני)

לווים בעלי אשראי וסיכון אשראי חוץ מאזני במט"ח (רבעוני)

חלוקת סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק (רבעוני)

דוח כספי לציבור של תאגידים בנקאיים ושל חברות כרטיסי אשראי (רבעוני/שנתי)

אשראי למימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים (רבעוני)

חשיפות אשראי גדולות (רבעוני)

אשראי לענף הבניה ולנדל"ן (חודשי)

מגזרי פעילות ואזורים גיאוגרפיים (רבעוני)

אומדן השפעת שינויים תיאורטיים בשע"ח על תוצאות הרווח וההפסד (חודשי ורבעוני)

דוח כספי לציבור של תאגידים בנקאיים ושל חברות כרטיסי אשראי (רבעוני/שנתי)

רווח והפסד (רבעוני)

  תוכן עניינים

תוכן עניינים לפי נושאים

עמ' 801-1

מאזן  (חודשי)

מכשירים נגזרים (חודשי)

הפרשה נוספת לחובות מסופקים (רבעוני)

הנחיות כלליות

טבלאות דיווחים



המפקח על הבנקים: הוראות הדיווח לפיקוח [51] (7/13)

עמודשם ההוראה

846

850

856

865שלוחות חו"ל (רבעוני)

869כרטיסי אשראי (רבעוני)

870

876

877

888Eאשראי לענף הבניה ולנדל"ן (חודשי) (החל מ-1.1.2014)

896

897-1

897-4

עמ' 801-4   תוכן עניינים

תוכן עניינים לפי מספר הוראה (המשך)

השקעות בתאגידים ריאליים ואחרים של בנק לקידום עסקים (רבעוני)

דוח כספי לציבור של תאגידים בנקאיים ושל חברות כרטיסי אשראי (רבעוני/שנתי)

פירוט לפי סניפים (חצי שנתי)

מגזרי פעילות ואזורים גיאוגרפיים (רבעוני)

הלוואות לדיור (חודשי)

הלוואות לדיור - מידע על הריבית (חודשי)

נספח ג' - מפתח העדכונים

נספח ב' - מפתח לחוזרים המקוריים ולמכתבים שהוחלפו ע"י הקובץ

נספח א' - רשימת התאגידים הבנקאיים



  )7/13] (8הוראות הדיווח לפיקוח [המפקח על הבנקים: 

  802-3 עמ'                                                                                                   הנחיות כלליות                                          

  
  




  
  ויחולקו לשלושה שלבים: ,לפי היקף המאזן שלהם דרישות הדיווח יחולו על בנקי חוץ .1

 ;₪מיליארד  1היקף מאזן של עד  – שוןארשלב 

 ;₪מיליארד  5היקף מאזן של עד  – שנישלב 

 .₪מיליארד  5היקף מאזן העולה על  – שלישישלב 

 :ההוראות הבאות חוץ על בנקייחולו  שוןאהרבשלב  .2

  ;דוח על נתוני יו"ר הדירקטוריון, הסגל הבכיר ורואה החשבון – 807 מס' הוראה  .א

 ;של עובדים ונושאי משרה מעילות – 808הוראה מס'   .ב

 ;, אחת לרבעון)בלבד 09 -ו 06לוחות  –מקוצר  דיווח(מאזן חודשי  -  821הוראה מס'   .ג

 ;ומימון טרור ברו לרשות לאיסור הלבנת הוןשהוע מספר הדיווחים -  825הוראה מס'   .ד

 ).בלבד 01לוח  –מקוצר  דיווחרבעוני ( -מצטבר רווח והפסד  -  832מס'  ההורא  .ה

 :הוראות הבאותיתווספו ה השניבשלב  .3

  ;חשיפות אשראי גדולות - D810הוראה מס'   .א

 ;חשיפות אשראי - E810הוראה מס'   .ב

 ;מכשירים נגזרים -  814הוראה מס'   .ג

 ;מאזן חודשי (דיווח מלא) – 821הוראה מס'   .ד

 ;)בלבד 03לוח  –מקוצר  דיווחנזילות ( -  827הוראה מס'   .ה

 ;חלוקת סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק -  831הוראה מס'   .ו

 .(דיווח מלא)רבעוני  -מצטבר רווח והפסד  -  832מס'  ההורא  .ז

 .וץראות החלות על בנק חהוהשאר יתווספו  השלישיבשלב  .4

להורות לסניף של בנק חוץ להוסיף דיווחים בהתאם בסמכות מנהל היחידה למידע ולדיווח  .5

   .לסיכונים ספציפיים המאפיינים את פעילותו

 



דיווחים החלים על כל התאגידים הבנקאיים ו/או חברות כרטיסי אשראי

האחראי/ת על הדוחמועד נדרש להגשת הדוחשם שם ההוראהעמוד
1
הקובץ 

ורדה מורבתוך שבוע מתום החודש המדווחM2201VXמספר הדיווחים שהועברו לרשות לאיסור הלבנת הון  (חודשי)825

שלמה ימיני10 ימי עסקים מתום החודש המדווחM2701VXסיכון נזילות (חודשי)

שלמה ימיני8 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספיM2501VXסיכון נזילות (רבעוני)

יפעת שגב חודשי - 10 ימי עסקים מתום החודש המדווח

יפעת שגב רבעוני - 4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי

יפעת שגב 4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספיM4501VXעמלות בגין השירותים הבנקאיים (רבעוני)828

ניסים דרורי4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספיM7201VXעמלות בגין שירותים בכרטיסי אשראי (רבעוני)829

תניא קוריאטבכל יום ב' בשבוע עד השעה ribXXddmmyy.xls12:00שיעור הריבית לצרכי תמחור פנימי לפי תקופות ממוצעות לפירעון (שבועי)830

זהבה האס4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספיM5101VXחלוקת סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק  (רבעוני)831

יפעת שגב 4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספיM4201VXרווח והפסד מצטבר (רבעוני)832

מוטי וייס4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספיM4701VXחשיפת התאגיד הבנקאי למוסדות פיננסיים זרים (רבעוני)833

תניא קוריאט4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספיM6301VXחשיפה למדינות זרות (רבעוני)834

שלמה ימיני4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספיM6101VXמדידה והלימות הון (רבעוני)838

ורדה מור4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספיSNIFXXXXפירוט לפי סניפים  (חצי שנתי)846

מוטי וייסמועד פרסום הדוח הכספיM9001VXדוח כספי  (רבעוני)

מוטי וייסמועד פרסום הדוח הכספיM9801VXדוח כספי  (שנתי) 

יפעת שגב מועד פרסום הדוח הכספיM8701VXדוח כספי של חברות כרטיסי אשראי (רבעוני)

יפעת שגב מועד פרסום הדוח הכספיM8801VXדוח כספי של חברות כרטיסי אשראי (שנתי)

תניא קוריאט4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי M9201VXמגזרי פעילות ואזורים גיאוגרפיים (רבעוני)856

שנתי - 60 יום מתום החודש המדווח.

רבעוני - 45 יום מתום החודש המדווח

M4001VXכרטיסי אשראי  (מיידי ורבעוני)869
דוח חד פעמי- שינויים בתנאי האשראי/ תוספת בתכניות 

אשראי- מיידי.
דוח רבעוני- 4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי

ניסים דרורי

שלמה ימיני20 יום מתום החודש המדווחM4301VXהלוואות לדיור (חודשי)876

נסים דרוריחודשי - 4 ימי עסקים מתום החודש המדווח M3301VX הלוואות לדיור - מידע על הריבית (חודשי)877

מוטי וייסדיווח יומי בשעת חירוםHERUMדיווח בשעת חירום  (יומי)

יפעת שגב בעת עדכון תהילה מצבת הסניפים 
1
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M2601VX

שאול פרל 865

850

827

דיווח על 20 המפקידים הגדולים (חודשי/רבעוני)
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האות "X" בשם הקובץ משתנה בהתאם לגרסה האחרונה של הדיווח. הקבצים נמצאים בכספת המאובטחת שבבנק ישראל

M2401VXשלוחות בחו"ל  (רבעוני)
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  דואר אלקטרוני  פקס  טלפון  שם

 dganit.harel@boi.org.il  02-6669121  02-6552472  דגנית הראל 

 varda.mor@boi.org.il  02-6669439  02-6552439  ורדה מור 

 zehava.haas@boi.org.il  02-6669432  02-6552432  זהבה האס 

 ifat.segev@boi.org.il  02-6669437  02-6552437  יפעת שגב

 moti.weiss@boi.org.il  02-6669480  02-6552480  מוטי וייס 

 nisim.drori@boi.org.il  02-6669444  02-6552444  ניסים דרורי 

 shaul.pearl@boi.org.il  02-6669455  02-6552455  שאול פרל

 shlomo.yemini@boi.org.il  02-6669459  02-6552459  שלומי ימיני 

Rachel.cohen@boi.org.il  02-6669592  02-6552441  רחל לאה כהן

 tanya.koriat@boi.org.il  02-6669427  02-6552415  תניא קוריאט 





דוח על הפרשה נוספת
אלפי ש"ח

לוח 01 

דוח רבעוני על הפרשה נוספת, כללית ומיוחדת

יתרת ההפרשה

ליום הדיווח

0102

01ריצפת חבות לפי נספח להוראה מס' 311 עד פי 5 מריצפה זוחובת קבלת דוח כספי 
02תוספת מעל פי 5 ועד פי 10 מריצפה זו(על פי נספח להוראה מס' 311)

03תוספת מעל פי 10 מריצפה זו
04סה"כ

05חריגה ממגבלה על ס"כ החבויות של כלל האנשים הקשוריםחבויות אנשים קשורים
06חריגה ממגבלות על מרכיב בקבוצה(על פי הוראה מס' 312)

07סה"כ

08לווה מעל 15% מההוןרכוזיות חבות לווה/קבוצת לווים
09קבוצת לווים מעל 25% מההון(על פי הוראה מס' 313)

10קבוצת לווים נשלטת מעל 50% מההון

לווה, קבוצת לווים וקבוצת לווים בנקאית שחבותם נטו מעל 
10%11 מההון, מעל 120% מההון

12סה"כ

13סה"כבנקריכוזיות חבות ענפית

14סיכון אשראי בהשגחה מיוחדתסיכון אשראי בסיווג שלילי 
15סיכון אשראי נחותובהשגחה מיוחדת

16סיכון אשראי פגום
17סה"כ

18סה"כבנקחבויות של ארצות פחות מפותחות

19סה"כבנקריכוזיות לפי עומק הפיגור

יתרת ההלוואות לדיור אשר שיעור המימון 
(LTV) גבוהה מ- 60%

20סה"כ

21בכלל התאגידיםחריגה ממגבלה על רכישת אמצעי שליטה

22בתאגידים בנקאיים

23סעיף 4 (ד) להוראה 315בנקהשפעת מגבלת הפרשה מירבית ללווה

24סך הכל
25הפרשה כללית
26הפרשה מיוחדת

27סך כל ההפרשות

דיווח על בסיס בנק

בנק

מאוחד

חבות חריגה לצורך 
הוראה מס' 315 

ל

פירוט המאפיין

בנק
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ה מגבלה על בסיס מאפיין הסיכון

מאוחד/בנק

מאוחד

בנק
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  שתקפים ליום הדיווח. אם לתאגיד הבנקאי ידוע כי חל שינוי בערכם או בכמותם                    

  לתאריך הדיווח.  ןיטחוהבשל בטחונות אלו, על התאגיד הבנקאי לעדכן את שווי 

  מובהר בזה כי אשראי פתוח שאושר "סולו" אינו אשראי מובטח.    

    לענף הבנייה בלבד  –:  בטחונות במט"י בפרויקטים בליווי פיננסי בבנייה למכירה37שורה  .15

וכאשר הקבלן עמד בתנאים המקדימים של עסקת הליווי (כולל מכירת נכסים המיועדים 

  לבנייה). היקף הביטחונות יחושב כלהלן: 

היקף הבטחונות  –לכל פרויקט שדוח החשיפה לאחר מרווחי הביטחון מצביע על עודף   

  יהיה שווה להיקף האשראי וסיכון האשראי לפרויקט;

היקף הבטחונות  –לאחר מרווחי הביטחון מצביע על גירעון לכל פרויקט שדוח החשיפה   

  יהיה שווה להיקף האשראי וסיכון האשראי פחות הגירעון.

מובהר בזה כי בטחון חיצוני לפרויקט בליווי פיננסי לא ייכלל בחישוב החשיפה ולא ידווח 

  אלא ידווח  במסגרת  הביטחונות האחרים, לפי מהותם. 37בשורה 

  

  דוח שנתי על נתונים על הלווים   -  02' הנחיות ללוח מס

יש לדווח על דירוג האשראי של הלווה כפי שנקבע ע"י התאגיד הבנקאי. אם לא קיים  .16

  ".NAדירוג אשראי ללווה יש לרשום "

בדיווח הראשון שיוגש, יתנו הבנקים מפתח לדירוג הלווים. מפתח כזה יוגש שוב רק אם  .17

  ישתנה  מפתח הדירוג.

כפי שדווחו בדוח הכספי השנתי האחרון של הלווה עצמו. אם  –המכירות  הון עצמי וסך .18

בדוח הכספי השנתי האחרון של הלווה אין הבחנה בין מכירות ליצוא למכירות לשוק 

  המקומי, יקבל התאגיד הבנקאי את הנתון מידי הלווה.

  ירות.בדיווח על שותפות לא רשומה ועל עסקה משותפת, אין לדווח על הון עצמי וסך מכ .19
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 A810 –6עמ'                                                           אשראי וסיכון אשראי במט"ח)                                      
  

  
   דוח רבעוני על לווים בעלי אשראי וסיכון אשראי  במט"ח ( כולל צמוד מט"ח )

  סכומים מדווחים
  אלפי ש"ח

  
  
  
  

  )המשך( דוח רבעוני על אשראי , סיכון אשראי וביטחונות  -  01לוח מס'  
  
    בטחונות במט"י

        36  313ניתנים לניכוי לפי 

        37  בנדל"ן : לליווי פרויקטים

        38  לפי דוח אובליגו               

        39  אחרים

 
  
  
  
  

  דוח על נתונים שנתיים על הלווים -  02לוח מס'  
  

        01   אשראי של הלווהדירוג ה 

        02  מניות ההמיוחס לבעלי  הון עצמי 

        03    סך המכירות 

        04  מזה: ליצוא  

        05  …..הדוח מעודכן לשנת 
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, המאובטחת הבאמצעות תקשורת מחשבים באינטרנט, בטכנולוגייש לדווח   (א)   .4

   . מתכונת הדיווח מצורפת בזאת.בנק ישראלהמשמשת את 

כל ההודעות לפי הוראת דיווח זו ישלחו למנהל היחידה למידע ודיווח בפיקוח על   (ב)   

  הבנקים.

  



  , אלא אם נאמר אחרת.313זו, כהגדרתו בהוראה משמעות כל מונח בהוראה .      5

  

 5חבות לאחר הפחתת הניכויים המותרים לפי סעיף   חבות נטו

  .313להוראה 

  

או קבוצת  , קבוצת לווים נשלטתקבוצת לווים ,לווה  לווה בעל חשיפות אשראי גדולות

 חבותם ואשר 313כהגדרתם בהוראה  לווים בנקאית,

יקות חשבונאיות, נטו לפני יתרת מח הבנקאי לתאגיד

עולה על  ,להפסדי אשראי ותיתרת הפרשניכוי לפני ו

  .הרצפות המפורטות בנספח א'

  

   בהוראות הדיווח לציבור. כהגדרתו  סיכון אשראי חוץ מאזני

  

  סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת,

  נחותסיכון אשראי 

  וסיכון אשראי פגום

  

   בהוראות הדיווח לציבור. כהגדרתם

  

   ) להגדרת חבות.א)(4( -) ו2), (1כולל את סעיפים (  אי מאזניסיכון אשר

  

  

  נטו ,חשבונאיות מחיקות יתרת

  

יתרת החוב החוזית בניכוי יתרת החוב הרשומה, 

  כהגדרתה בהוראות הדיווח לציבור.

  

הפרשה להפסדי אשראי על בסיס 

  פרטני וקבוצתי

                                                         

  בהוראות הדיווח לציבור. הכמשמעות



 סיכון . בנוסף, ידווחו הנתונים על סךדדוח זה יוצגו על בסיס מאוחד בלבהנתונים ב  (א)  .6

  ועל סך החבות נטו גם על בסיס מאוחד וגם על בסיס לא מאוחד.המאזני האשראי 

:יש לדווח על פי הוראה זו על )ב(
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 לווה בעל חשיפות אשראי גדולות. )1(

לווה המהווה חלק מקבוצת לווים מדווחת, אף אם אין הוא עצמו לווה בעל  )2(

  מהון התאגיד הבנקאי. 1%עולה על חשיפות גדולות, ואשר חבותו 

מחבות  75% -נמוכה מהלווים המדווחים השייכים לקבוצה  חבותאם  )3(

סך חבות , יש לדווח על לווים נוספים השייכים לקבוצה, כך שהקבוצה

לווים  20 -מחבות הקבוצה, אך לא יותר מ 75%תעלה על הלווים המדווחים 

בהתאם לגודל החבות שלהם, הדיווח על הלווים הנוספים יהיה  לכל קבוצה.

  בסדר יורד. 

בעלי חשיפות אשראי גדולות, כהגדרתם בסעיף  לוויםחבות הרשומת סיכום  )4(

  .מהון התאגיד הבנקאי  10%, שחבותם נטו לתאגיד הבנקאי עולה על לעיל 5

מובהר בזאת כי בדיווח על קבוצת לווים, חבות הקבוצה כוללת את חבות סך כל     

  רק את חבות הלווים שפורטו בסעיף זה.  הלווים בקבוצה, ולא

  )    אין לדווח על תאגיד בנקאי, שמדווח כחלק מקבוצת לווים בנקאית.1(ב         

, ידווח על לווים סף אחר לדיווחתאגיד, שמנהל היחידה למידע ודיווח קבע לגביו  )ג(

  . ספציפית לגביוכפי שנקבע קבוצות לווים ו

בכל מקרה, הדיווח יכלול לפחות את ששת מובהר בזאת שעל אף האמור לעיל,  )ד(

  הלווים בעלי חשיפות האשראי הגדולות ביותר בתאגיד המדווח.

יש לדווח על לווה גם אם אין הוא לקוח של התאגיד הבנקאי (כגון ערב על פי סעיף  )ה(

  ). 313) להגדרת חבות בהוראה 8(

ללווים יש לדווח גם על שותפויות, אם קיימות, זאת בנוסף על ייחוס חבותם  )ו(

  בדיווח. 61כאמור בהנחיות למילוי שורה  ,השותפים באותם שותפויות

לכל דיווח על חריגות רשאי התאגיד המדווח לצרף דיווח על ההון המעודכן למועד  )ז(

  החריגה לצורך קביעת המגבלה לאותו מועד.

נטו לתאגיד שחבותם  בעלי חשיפות אשראי גדולות, רשומת סיכום חבות הלווים )ח(

סיכום החבות של לווים  את תכלול ,התאגיד הבנקאי ןמהו 10%ה על הבנקאי עול

הסכומים . 313) בהוראה ה(.4בהתאם להנחיות בסעיף המדווח, תאגיד לאלו 

שסומנו  אותם לווים חבות שלאריתמטי ברשומה זו עשויים להיות נמוכים מסיכום 

מהון  10%כלווים שחבותם נטו לתאגיד הבנקאי עולה על  ע"י התאגיד המדווח

   .התאגיד הבנקאי

החזר הצפוי של החבות , "מספר לווים, כאשר ה313על פי הגדרת לווה בהוראה   (ט)  

מתבסס בעיקרו על אותו מקור, ולאף אחד מהם אין מקור משמעותי נוסף להחזר 

החבות" נחשבים כלווה. במקרה כזה, אין לדווח בדוח זה על הישויות המרכיבות 

את הלווה הזה, אלא רק על הלווה. כלומר, אם ההחזר הצפוי של החבות של 

קור, אין לדווח על אברהם בנפרד,על יצחק אברהם, יצחק ויעקב מתבסס על אותו מ

  בנפרד ועל יעקב בנפרד, אלא רק על שלשתם יחד.
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"ערבויות צד שלישי ללא הגבלת סכום": כאשר קיימות ערבויות צד  – 93שורה 

  ".1שלישי ללא הגבלת סכום יש לרשום "

אחרים": כאשר קיימות ערבויות צד שלישי  -"ערבויות צד שלישי  – 94שורה 

  ".1נה או בנק  יש לרשום "מוגבלות בסכום, כשהצד השלישי אינו המדי

  ". 1"שעבוד שוטף": כאשר קיים שעבוד שוטף יש לרשום " – 95שורה 

": יש לכלול בשורה זו 61שנכללה בשורה שותפויות "ביטחונות בגין חבות  – 96שורה 

  את סכום הביטחונות שאינם ניתנים בניכוי של שותפויות שנכללו בחבות הלווה. 

לל ממועד קביעת שווי ביטחונות הנדל"ן": בשורה זו "זמן ממוצע משוק – 97שורה 

יש לרשום את הזמן הממוצע ממועד קביעת שווי ביטחונות הנדל"ן משוקלל לפי שווי 

  הביטחונות עבור אותו נדל"ן המוערך על ידי שמאי. 

  



יש רט בנספח ג'), כמפו 01(בעלת קוד "סיווג לווה" עבור כל קבוצת לווים מדווחת   (א)   .8

לפרט ברשימה את כל הלווים בתאגיד המדווח השייכים לקבוצת הלווים, בהתאם 

 - לווה הנכלל ביותר מקבוצת לווים אחת ידווח יותר מפעם אחת  למתכונת בלוח זה.

  בהן נכללה חבותו.  01כמספר קבוצות הלווים שדווחו בלוח 

כללתו בקבוצת לווים, לפי הקודים את הסיבה לה 05עבור כל לווה יש למלא בטור   (ב)  

  . המפורטים בנספח ב'

  את סיווג הלווה כמפורט בנספח ג'. 06עבור כל לווה יש למלא בטור   )1(ב  

, 01בלוח  67את חבותו נטו כפי שהופיעה בשורה  07עבור כל לווה יש למלא בטור   (ג)  

  קריטריונים. יש למלא את החבות נטו לפי אותם – 01ולגבי לווים שלא דווחו בלוח 



  )                                                      7/13] (3[  : הוראות הדיווח לפיקוחהמפקח על הבנקים

830-1עמ'                                                           פנימי תמחור לצרכי ריביתה שיעור                                     
 




  



 .ים הגדוליםאבנקתאגידים החמשת ההוראה זו חלה על  .1

  



' אינו יום בבמקרה שיום  .12:00שעה העד ' בביום  בתדירות שבועית,את הדוח יש להגיש  .2

  .12:00ו עד השעה עסקים, יש לדווח ביום העסקים שקודם ל

  



    :מורכב מארבעה לוחותהדוח  .3

 לא צמוד, לפי תקופותאשראי במגזר השקלי ה של פנימילצרכי תמחור ריבית   01לוח 

 ;לפירעוןממוצעות 

 לפי תקופות ,למדד במגזר השקלי הצמודריבית לצרכי תמחור פנימי של אשראי   02לוח        

  ;לפירעוןממוצעות 

 , לפי תקופותהפיקדונות במגזר השקלי הלא צמודלצרכי תמחור פנימי של  ריבית  03לוח 

  ;לפירעוןממוצעות 

 , לפי תקופותבמגזר השקלי הצמוד למדדהפיקדונות ריבית לצרכי תמחור פנימי של   04לוח 

  .לפירעוןממוצעות 




משת את המש באינטרנט, בטכנולוגיית המאובטחתתקשורת מחשבים אמצעות יש לדווח ב .4

מציין את קוד  XX, כאשר ribXXddmmyy.xls הוא: השם שיש לתת לקובץבנק ישראל. 

מתכונת הדיווח מצורפת תאריך שליחת הקובץ. מציין את  ddmmyy -ו ,הבנק בשתי ספרות

  בזה.

  



בשבוע  נישוסופו ביום  שלישיהשבוע שתחילתו ביום  כל אחד מימי של םנתוני יוצגודוח ב .5

 שלאחריו (יום הגשת הדוח).

 יםהמרווחפנימי של הריבית שהבנק משתמש בה לחישוב  – לצרכי תמחור פנימיריבית  .6

. שיעור הריבית שיוצג יהיה עקבי עם *קבלת פיקדונותמפעילות ומפעילות מתן אשראי 

 .)(מגזרי פעילות ואזורים גיאוגרפייםבדוחות הכספיים  29בביאור  יםמוצגהנתונים ה

של  פחתהוללא ה אפקטיבייםנומינליים במונחים לצרכי תמחור פנימי ריבית ש לדווח על הי .7

 חובת הנזילות.

)  ND" )No Data"במידה ואין נתונים בטווח מסוים, כולל ימים בהם הבנק סגור, יש לרשום  .8

  בתאים הרלוונטיים.

                     
ית, מחירי העברה ון: ריבית סיטונאריבית זו נקראת בבנקים השונים בשמות שונים, כג

 ומחירי צל.



המפקח על הבנקים: הוראות הדיווח לפיקוח  [3] (7/13)

עמ' 830-2                            שיעור הריבית לצרכי תמחור פנימי

לוח 01

ריבית לצרכי תמחור פנימי של אשראי במגזר השקלי הלא צמוד
באחוזים

10 שנים 5 שנים שנתיים 12 חודשים 6 חודשים 3 חודשים

06 05 04 03 02 01 תאריך

01 dd/mm/yy יום שלישי

02 dd/mm/yy יום רביעי

03 dd/mm/yy יום חמישי

04 dd/mm/yy יום שישי

05 dd/mm/yy יום ראשון

06 dd/mm/yy יום שני

לוח 02

ריבית לצרכי תמחור פנימי של פיקדונות במגזר השקלי הלא צמוד 

באחוזים

10 שנים 5 שנים שנתיים 12 חודשים 6 חודשים 3 חודשים

06 05 04 03 02 01 תאריך

01 dd/mm/yy יום שלישי

02 dd/mm/yy יום רביעי

03 dd/mm/yy יום חמישי

04 dd/mm/yy יום שישי

05 dd/mm/yy יום ראשון

06 dd/mm/yy יום שני

דוח שבועי על שיעור הריבית לצרכי תמחור פנימי

לפי תקופות ממוצעות לפרעון

חלק א' - במגזר השקלי הלא צמוד

יום בשבוע

יום בשבוע

ריבית לתקופה של:

ריבית לתקופה של:



המפקח על הבנקים: הוראות הדיווח לפיקוח  [3] (7/13)

עמ' 830-3                         שיעור ריבית לצרכי תמחור פנימי

לוח 03

ריבית לצרכי תמחור פנימי של אשראי במגזר השקלי הצמוד למדד
באחוזים

10 שנים 5 שנים שנתיים 12 חודשים 6 חודשים 3 חודשים

06 05 04 03 02 01 תאריך

01 dd/mm/yy יום שלישי

02 dd/mm/yy יום רביעי

03 dd/mm/yy יום חמישי

04 dd/mm/yy יום שישי

05 dd/mm/yy יום ראשון

06 dd/mm/yy יום שני

לוח 04

ריבית לצרכי תמחור פנימי של פיקדונות במגזר השקלי הצמוד למדד

באחוזים

10 שנים 5 שנים שנתיים 12 חודשים 6 חודשים 3 חודשים

06 05 04 03 02 01 תאריך

01 dd/mm/yy יום שלישי

02 dd/mm/yy יום רביעי

03 dd/mm/yy יום חמישי

04 dd/mm/yy יום שישי

05 dd/mm/yy יום ראשון

06 dd/mm/yy יום שני

יום בשבוע

ריבית לתקופה של:

דוח שבועי על שיעור הריבית לצרכי תמחור פנימי

לפי תקופות ממוצעות לפרעון

חלק ב' - במגזר השקלי הצמוד למדד

יום בשבוע

ריבית לתקופה של:



לוח  02

שיעורי הכנסה והוצאה - מטבע ישראלי לא צמוד

יתרה ממוצעת 
ברוטו

הכנסות/ 
הוצאות ריבית

שיעור הכנסה/ 
הוצאה

יתרה 
ממוצעת 
ברוטו

הכנסות/ 
הוצאות ריבית

שיעור 
הכנסה/ 
הוצאה

יתרה ממוצעת 
ברוטו

הכנסות/ 
הוצאות ריבית

שיעור 
הכנסה/ 
הוצאה

123456789

01חח"ד ועו"ש חובה

02אשראי לזמן קצוב

03

04        מזה: אשראי לדיור בריבית קבועה

05        מזה: אשראי לדיור בריבית משתנה

06אשראי לממשלה

07פיקדונות בבנקים

08פיקדונות בבנקים מרכזיים

09ני"ע שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

10מוחזק לפידיון

11זמין למכירה

12למסחר

13סך אג"ח

14נכסים אחרים

15סך כל נכסים נושאי ריבית

16חייבים בגין כרטיסי אשראי שאינם נושאים ריבית

17נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית

18סך כל הנכסים

19לפי דרישה

20פיקדונות לזמן קצוב

21
22פיקדונות הממשלה

23פיקדונות מבנקים מרכזיים
24פיקדונות מבנקים 

25ני"ע שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר
26איגרות חוב

27התחייבויות אחרות

28סך כל ההתחייבויות נושאי ריבית

29פיקדונות הציבור שאינם נושאי ריבית
30זכאים בגין כרטיסי אשראי שאינם נושאים ריבית

31התחייבויות אחרות שאינן נושאות ריבית

32סך כל ההתחייבויות 

33פער הריבית

34תשואה נטו על נכסים נושאי ריבית

התחייבויות

התחייבויות 
נושאי ריבית

פיקדונות 
הציבור

סך פיקודונות הציבור

83
2-

5 
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ע
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 ע
ח
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סה"כ

דוח רווח והפסד מצטבר רבעוני - מאוחד
אלפי ש"ח

נכסים

נכסים נושאי 
ריבית

אשראי 
לציבור

סך  אשראי לציבור

אג"ח

פעילות בחו"לפעילות בישראל



לוח  03

שיעורי הכנסה והוצאה - מטבע ישראלי צמוד מדד

יתרה ממוצעת 
ברוטו

הכנסות/ 
הוצאות ריבית

שיעור הכנסה/ 
הוצאה

יתרה 
ממוצעת 
ברוטו

הכנסות/ 
הוצאות ריבית

שיעור 
הכנסה/ 
הוצאה

יתרה ממוצעת 
ברוטו

הכנסות/ 
הוצאות ריבית

שיעור 
הכנסה/ 
הוצאה

123456789

01

02        מזה: אשראי לדיור בריבית קבועה

03        מזה: אשראי לדיור בריבית משתנה

04אשראי לממשלה

05פיקדונות בבנקים

06פיקדונות בבנקים מרכזיים

07ני"ע שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

08מוחזק לפידיון

09זמין למכירה

10למסחר

11סך אג"ח

12נכסים אחרים

13סך כל נכסים נושאי ריבית

14חייבים בגין כרטיסי אשראי שאינם נושאים ריבית

15נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית

16סך כל הנכסים

17

18פיקדונות הממשלה

19פיקדונות מבנקים מרכזיים
20פיקדונות מבנקים 

21ני"ע שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר
22איגרות חוב

23התחייבויות אחרות

24סך כל ההתחייבויות נושאי ריבית

25פיקדונות הציבור שאינם נושאי ריבית

26זכאים בגין כרטיסי אשראי שאינם נושאים ריבית

27התחייבויות אחרות שאינן נושאות ריבית

28סך כל ההתחייבויות 

29פער הריבית

30תשואה נטו על נכסים נושאי ריבית

83
2-

6 
מ'
ע

התחייבויות 
נושאות ריבית

פיקודונות הציבור

נכסים

נכסים נושאי 
ריבית

אשראי לציבור

אג"ח

התחייבויות

(7
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 [1

6]
ח 
קו
פי
 ל
ח
וו
די
ה

ת 
או
ור
ה

  
ם:
קי
בנ
ה

ל 
 ע
ח
ק
פ
מ
ה

 

סד
הפ
 ו
ח
וו
 ר

 

דוח רווח והפסד מצטבר רבעוני - מאוחד

אלפי ש"ח

סה"כפעילות בחו"לפעילות בישראל



לוח  04

שיעורי הכנסה והוצאה - מטבע חוץ (לרבות מט"י צמוד מטח)

יתרה ממוצעת 
ברוטו

הכנסות/ 
הוצאות ריבית

שיעור הכנסה/ 
הוצאה

יתרה 
ממוצעת 
ברוטו

הכנסות/ 
הוצאות ריבית

שיעור 
הכנסה/ 
הוצאה

יתרה ממוצעת 
ברוטו

הכנסות/ 
הוצאות ריבית

שיעור 
הכנסה/ 
הוצאה

123456789

01

02        מזה: אשראי לדיור בריבית קבועה

03        מזה: אשראי לדיור בריבית משתנה

04אשראי לממשלה

05פיקדונות בבנקים

06פיקדונות בבנקים מרכזיים

07ני"ע שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

08מוחזק לפידיון

09זמין למכירה

10למסחר

11סך אג"ח

12נכסים אחרים

13סך כל נכסים נושאי ריבית

14חייבים בגין כרטיסי אשראי שאינם נושאים ריבית

15נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית

16סך כל הנכסים

17

18פיקדונות הממשלה

19פיקדונות מבנקים מרכזיים
20פיקדונות מבנקים 

21ני"ע שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר
22איגרות חוב

23התחייבויות אחרות

24סך כל ההתחייבויות נושאי ריבית

25פיקדונות הציבור שאינם נושאי ריבית

26זכאים בגין כרטיסי אשראי שאינם נושאים ריבית

27התחייבויות אחרות שאינן נושאות ריבית

28סך כל ההתחייבויות 

29פער הריבית

30תשואה נטו על נכסים נושאי ריבית

83
2-

7 
מ'
ע

התחייבויות 
נושאות ריבית

פיקודונות הציבור

נכסים

נכסים נושאי 
ריבית

אשראי לציבור

אג"ח

התחייבויות

ם:
קי
בנ
ה

ל 
 ע
ח
ק
פ
מ
ה
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דוח רווח והפסד מצטבר רבעוני - מאוחד

אלפי ש"ח

סה"כפעילות בחו"לפעילות בישראל



לוח  05

שיעורי הכנסה והוצאה - סך כל המגזרים

יתרה ממוצעת 
ברוטו

הכנסות/ 
הוצאות ריבית

שיעור הכנסה/ 
הוצאה

יתרה 
ממוצעת 
ברוטו

הכנסות/ 
הוצאות ריבית

שיעור 
הכנסה/ 
הוצאה

יתרה ממוצעת 
ברוטו

הכנסות/ 
הוצאות ריבית

שיעור הכנסה/ 
הוצאה

123456789

01

02        מזה: אשראי לדיור בריבית קבועה

03        מזה: אשראי לדיור בריבית משתנה

04אשראי לממשלה

05פיקדונות בבנקים

06פיקדונות בבנקים מרכזיים

07ני"ע שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

08מוחזק לפידיון

09זמין למכירה

10למסחר

11סך אג"ח

12נכסים אחרים

13סך כל נכסים נושאי ריבית

14חייבים בגין כרטיסי אשראי שאינם נושאים ריבית

15נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית

16סך כל הנכסים

17

18פיקדונות הממשלה

19פיקדונות מבנקים מרכזיים
20פיקדונות מבנקים 

21ני"ע שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר
22איגרות חוב

23התחייבויות אחרות

24סך כל ההתחייבויות נושאי ריבית

25פיקדונות הציבור שאינם נושאי ריבית

26זכאים בגין כרטיסי אשראי שאינם נושאים ריבית

27התחייבויות אחרות שאינן נושאות ריבית

28סך כל ההתחייבויות 

29סך כל האמצעים ההוניים

30סך כך ההתחייבויות והאמצעים ההוניים

31פער הריבית

32תשואה נטו על נכסים נושאי ריבית
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דוח רווח והפסד מצטבר רבעוני - מאוחד

אלפי ש"ח

סה"כפעילות בחו"לפעילות בישראל



לוח 05

יתרת הלוואות לדיור לפי גודל האשראי של הלווה*

סה"כ

מזה: בפיגור 
של 90 יום או 

סה"כיותר

מזה: בפיגור 
של 90 יום או 

יותר

010203040506

01עד   300

02מעל  300  עד  600

03מעל  600  עד  1,200

04מעל  1,200  עד  2,000

05מעל  2,000 עד  4,000

06מעל  4,000 

07סה"כ
סכום ההלוואה המבוטח מזה:

08בביטוח אשראי

87
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מספר הלוואות

ור
די
 ל
ת
או
וו
הל

   
  

* לאחר ניכוי יתרת ההפרשות להפסדי אשראי (לצורך הבהרה - הפרשה בגין עומק הפיגור והפרשות נוספות אחרות מנוכות גם הן).
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יתרה*

( אלפי ש"ח)

דוח חודשי על הלוואות לדיור

תקרת 
האשראי 
(לסילוק):

בביטחון דירת מגורים הלוואות למטרת מגורים

מספר הלוואות

יתרה*



לוח 06

הפיגור בהלוואות לדיור ויתרת ההפרשות להפסדי אשראי בגינן

    90 
ימים   
עד 6 
חודשים

מעל 6 
חודשים 
עד 15 
חודשים

מעל 15 
חודשים 
עד 33 
חודשים

מעל 33 
חודשים

 90 ימים סה"כ
  עד 6 
חודשים

מעל 6 
חודשים 
עד 15 
חודשים

מעל 15 
חודשים 
עד 33 
חודשים

מעל 33 
חודשים

סה"כ

0102030405060708091011121314

01

02

03יתרת חוב רשומה

04

05

06

07

08

09יתרת חוב רשומה

10

11

12

בגין ריבית על סכומים שבפיגור.*

לא כולל יתרת ההפרשה לריבית.**

 הלוואות בהן נחתם הסדר להחזר פיגורים של לווה, כאשר נעשה שינוי בלוח הסילוקין בגין יתרת ההלוואה שטרם הגיע מועד פרעונן.***

עומק הפיגור - הלוואות למטרת מגורים 

דוח חודשי על הלוואות לדיור

יתרת ההפרשה להפסדי אשראי **

יתרת חוב נטו

עומק הפיגור - בביטחון דירת מגורים 

סכום הפיגור

הלוואות 
שההפרשה 
בגינן לפי 

עומק 
הפיגור

(אלפי ש" ח)

מזה: יתרת ההפרשה לריבית  *

הלוואות 
שההפרשה 
בגינן אינה 
לפי עומק 
הפיגור

סכום הפיגור

מזה: יתרת ההפרשה לריבית  *

יתרת ההפרשה להפסדי אשראי **

מספר הלוואות
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בפיגור 
של 30 
ועד 89 
ימים

בפיגור של 90 יום או יותר
יתרות בגין 
הלוואות 
בפיגור 

שמוחזרו***

מספר הלוואות

יתרת חוב נטו

בפיגור 
של 30 
ועד 89 
ימים

יתרות בגין 
הלוואות 
בפיגור 

שמוחזרו***

בפיגור של 90 יום או יותר



הוראות הדיווח לפיקוח [4] (7/13) המפקח על הבנקים: 

עמ' 897-53נספח ג' - מפתח עדכונים

להכניס עמודלהוציא עמודנושאהוראהחוזרתאריך
855-3 [24] (2/13)855-3 [23] (5/12)רווח והפסד26.2.20132371855

(5/12) [23] 855-4*(5/12) [23] 855-4

(5/12) [23] 855-23(2/13) [24] 855-23

(5/12) [23] 855-24*(5/12) [23] 855-24

-------------------(2/13) [1] 897-53
832-1-20 [15] (3/13)832-1 [14] (5/12)רווח והפסד20.3.20132373832

---------------------855-1-31 גירסאות שונות

(2/13) [1] 897-53(3/13) [2] 897-53
809-3 [10] (8/12)*809-3 [10] (8/12)הוראות הדיווח21.4.20132374

809-4 [13] (4/13)809-4 [12] (2/13)לפיקוח

(4/12) [7] 810A-14/13) [8] 810A-1

(1/11) [5] 810A-2(4/13) [6] 810A-2

(1/11) [5] 810A-54/13) [6] 810A-5

(1/11) [5] 810A-6*(1/11) [5] 810A-6

(12/11) [6] 810D-7(4/13) [7] 810D-7

(12/11) [6] 810D-8*(12/11) [6] 810D-8

(12/11) [6] 810D-13*(12/11) [6] 810D-13

(12/11) [6] 810D-14(4/13) [7] 810D-14

(2/12) [7] 810D-15(4/13) [8] 810D-15

(12/11) [6] 810D-16*(12/11) [6] 810D-16

(1/11) [3] 810E-3*(1/11) [3] 810E-3

(2/12) [4] 810E-4(4/13) [5] 810E-4

(6/10) [1] 838-7(4/13) [2] 838-7

(1/11) [2] 838-12(4/13) [3] 838-12

(1/11) [2] 838-13*(1/11) [2] 838-13

(1/11) [2] 838-16(4/13) [3] 838-16

(1/11) [2] 838-17(4/13) [3] 838-17

(11/12) [10] 876-5*(11/12) [10] 876-5

(11/12) [10] 876-6(4/13) [11] 876-6

(3/13) [2] 897-53(4/13) [3] 897-53
801-1 [17] (7/13)801-1 [16] (2/13)הוראות הדיווח21.7.20132389

801-2 [9] (9/11)*801-2 [9] (9/11)לפיקוח

(9/11) [39] 801-3*(9/11) [39] 801-3

(2/13) [50] 801-4(7/13) [51] 801-4

(10/10) [7] 802-3(7/13) [8] 802-3

(1/13) [74] 803-1*(1/13) [74] 803-1

(1/13) [77] 803-2(7/13) [78] 803-2

(1/13) [5] 803-3(7/13) [6] 803-3

(8/12) [10] 809-3(7/13) [11] 809-3

(4/13) [13] 809-4*(4/13) [13] 809-4

(1/11) [5] 810A-3(7/13) [6] 810A-3

(4/11) [6] 810A-4*(4/11) [6] 810A-4

(4/13) [6] 810A-5*(4/13) [6] 810A-5

(4/13) [5] 810A-6(7/13) [6] 810A-6

* עמוד זה לא עודכן, אך הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו צדדית.



הוראות הדיווח לפיקוח [1] (7/13) המפקח על הבנקים: 

עמ' 897-54נספח ג' - מפתח עדכונים

להכניס עמודלהוציא עמודנושאהוראהחוזרתאריך
810D-1*(12/11) [6] 810D-1 [6] (12/11)הוראות הדיווח21.7.20132389

810D-2-3(7/13) [7] 810D-2-3 [6] (12/11)לפיקוח(המשך)

(12/11) [6] 810D-4*(12/11) [6] 810D-4

(12/11) [6] 810D-11(7/13) [7] 810D-11

(12/11) [6] 810D-12*(12/11) [6] 810D-12

(2/12) [2] 830-1-3(7/13) [3] 830-1-3

(3/13) [15] 832-5-8(7/13) [16] 832-5-8

(3/13) [15] 832-13*(3/13) [15] 832-13

(3/13) [15] 832-14#(3/13) [15] 832-14

(8/12) [9] 876-11-12(7/13) [10] 876-11-12

(2/13) [1] 897-53(7/13) [2] 897-53

------------------ (7/13) [1] 897-54

* עמוד זה לא עודכן, אך הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו צדדית.

# תיקון טכני.


	2389
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