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 מבוא

 –א "התשס, )דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים, חובות זיהוי(בצו איסור הלבנת הון  .1

דוח  "810לאור זאת הותאמו הוראות . שבי חוץזיהוי תואופן  לקיימת התייחסות, )הצו: להלן (2001

דוח על  "C810, "ח"דיווח על לווים בעלי אשראי וסיכון אשראי במט "A810, "קבוצת לווים/על לווה

 E810 -ו" דוח על חשיפות אשראי גדולות "D810, "טה בתאגידיםיאשראי למימון רכישת אמצעי של

 ".דוח על אנשים קשורים "815 בעתיד תותאם גם הוראה ."דוח על חשיפות אשראי"

גילוי על סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים " בנושא 2.1.2005מיום   2153 -06-ח' חוזר מס .2

נוצר צורך זאת לאור  .בדוחות הכספייםכולל הבהרה על הגילוי , "לסקירת ההנהלה' בתוספת ו

י הכולל לענף הבנייה דוח חודשי על סיכון האשרא "806 :ותבהורא הגילוי ה עלבהבהרבהתאמה ו

דוח רבעוני על  "835  , "דוח רבעוני על חלוקת סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק" 831, "ן"ולנדל

דיווח על שלוחות מחוץ  "865- ו"חשיפת התאגיד הבנקאי ללויים העוסקים בפעילות הייטק

 ".לישראל

י מותאם לדיווח כספי מעבר מדיווח כספ: " בנושא13.12.2004 מיום 2150–06-ח' בחוזר מס .3

 לאור .הופסקה ההתאמה של הדוחות הכספיים" 2004בסכומים מדווחים והוראות מעבר לשנת 

 .זאת תוקנו הוראות הדיווח לפיקוח
 

 התיקונים להוראות

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

באמצעות תקשורת : "יבוא"" בזק זהב"רך בתקשורת מחשבים ד" במקום המילים 3בסעיף  .4

 )".Cyber-Ark(בטכנולוגיית הכספת המאובטחת שבבנק ישראל , מחשבים באינטרנט

של : "יבוא" בתוספת אגרות חוב" לאחר המילים 1'  בהערת שוליים מס04 -ו, 02, 01בלוחות  .5

 ". ונכסים אחרים בגין מכשירים נגזרים כנגד הציבור,הציבור
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 קבוצת לווים /דוח על לווה - 810' הוראה מס

יש לבצע גם התאמה  , כמפורט להלן, בכל ההוראות הפרטניותסיווג הלוויםהתאמת בעקבות  .6

 יהיה הדיווח האחרון 31.3.2005כיוון שקיימת אפשרות שהדיווח ליום . 810מקבילה בהוראה 

,  המדווחיםועל מנת להקל על התאגידים הבנקאיים,  ההוראה הנוכחית שלבהתאם למתכונת

או על פי ההנחיות החדשות , הוחלט לאפשר לתאגידים הבנקאיים לדווח על סיווג הלווים

 .810או על פי הדרישה המפורטת בהוראה ) D810להוראה ' המפורטות להלן בנספח ג(
 

   ח "על לווים בעלי אשראי וסיכון אשראי במטרבעוני דוח  - A810' הוראה מס

באמצעות תקשורת : " יבוא"" בזק זהב"קשורת מחשבים דרך בת" במקום המילים 4בסעיף  .7

 .")Cyber-Ark(בטכנולוגיית הכספת המאובטחת שבבנק ישראל , מחשבים באינטרנט

 .תוקנו מספרי השורות בהתאמה, 10-14בסעיפים , 01בהנחיות ללוח   .8

 ".סיווג הלווה" נוספה שורה ,"מספר מזהה"אחרי השורה , 01בלוח  .9
 דברי הסבר

ותאגידים זרים על ,  לזהות תושבי חוץ יחידים על פי מספר דרכוןתאגידים הבנקאייםרשים הבצו נד

ועל מנת לאפשר הבחנה בין הסוגים השונים של , לאור זאת. פי מספר הרישום במדינת ההתאגדות

פורטו סוגי  D810להוראה ' בנספח ג.  סיווג הלווהשורה לפירוט ללוח התווספה, מספרי הזיהוי

 . לדיווחהסיווגים

 

הדוח הכספי מותאם על : "06שורה  נמחקה 02בלוח ; נמחקה הסיפא, 17 בסעיף 02בהנחיות ללוח  .10

 ".36פי גילוי דעת 
  דברי הסבר 

 .השינוי נובע מהמעבר מדיווח כספי מותאם לדיווח כספי בסכומים מדווחים 

 

 גידים  על אשראי למימון רכישת אמצעי שליטה בתארבעוני דוח  - 810C' הוראה מס

באמצעות תקשורת : "יבוא"" בזק זהב"בתקשורת מחשבים דרך "במקום המילים  3בסעיף  .11

 )".Cyber-Ark(בטכנולוגיית הכספת המאובטחת שבבנק ישראל , מחשבים באינטרנט

שמות "והמסתיימת במילים " לגבי תאגידים"מחק הפסקה המתחילה במילים ית. א.6בסעיף  .12

) ג(7 בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף יש למלא סעיף זה: "ואובמקומה יב, "אם ישנם, נוספים

 ". להוראות הדיווח לפיקוח על הבנקיםD810להוראה 

יש למלא סעיף זה בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף : "ימחק ובמקומו יבוא המשפט. ב.6סעיף  .13

 ". להוראות הדיווח לפיקוח על הבנקיםD810להוראה ) ג(7

:  ולפניהם יבוא10 עד 04יתייחסו לשורות , 09 עד 03המתייסים לשורות . עד ט. ג.6האמור בסעיפים  .14

 D810להוראה ' בשורה זו יש לסמן קודים כמפורט בנספח ג": סיווג הלווה "– 03 שורה .1ב"

 ".להוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים

ת בסעיף  בהתאם להנחיות המפורטויש למלא סעיף זה: "מחק ובמקומו יבואיי. ה.6סעיף האמור ב .15

 ". להוראות הדיווח לפיקוח על הבנקיםD810להוראה ) ג(7

יש למלא סעיף זה בהתאם : "מחקו שני המשפטים הראשונים ובמקומם יבואיי. ו.6בסעיף  .16

 ". להוראות הדיווח לפיקוח על הבנקיםD810להוראה ) ג(7להנחיות המפורטות בסעיף 

יש למלא סעיף : "ובמקומם יבוא המשפט" 01כאמור בהנחיות לשורה "ימחקו המילים . ח.6בסעיף  .17

 ". להוראות הדיווח לפיקוח על הבנקיםD810להוראה ) ג(7 זה בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף
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יש למלא סעיף זה בהתאם להנחיות המפורטות : "ימחק ובמקומו יבוא המשפט. ט.6תוכן סעיף  .18

 ". להוראות הדיווח לפיקוח על הבנקיםD810להוראה ) ג(7בסעיף 

 ולפניהם , בהתאמה44 עד 12 יתייחסו לשורות 42 עד 10המתייחסים לשורות . עד לד. י.6סעיפים  .19

' בשורה זו יש לסמן קודים כמפורט בנספח ג": סיווג התאגיד הנרכש "– 11שורה . 1ט: "יבוא

 ". להוראות הדיווח לפיקוח על הבנקיםD810להוראה 

 ".סכום ההפרשה"ילים לאחר המ" ספציפיתה"תתווסף המילה . טו.6בסעיף  .20

: יבוא" סך אמצעי השליטה שהועמדו לתאגיד הבנקאי כביטחון"במקום המילים . כח.6בסעיף  .21

 ".עליהם מבוסס פירעון האשראיאשר אמצעי השליטה  שנרכשו ו"
 דברי הסבר

 .כו.6לניסוח של סעיף התאמה 

 

 ".שאלות ותשובות להבהרה"' התווסף נספח ב .22
 דברי הסבר

הופץ מכתב לכל התאגידים הבנקאיים ,  לגבי דיווח זהתאגידים בנקאיים בעקבות שאלות של

במכתב נאמר כי בתיקון הבא של הוראה זו . המדווחים הכולל שאלות נפוצות ותשובות הבהרה

 .יוכנסו השאלות והתשובות כנספח להוראה

 

שורות ". לווה סיווג ה-03: "ולפניהם יבוא,  בהתאמה10 עד 04 ימוספרו 09 עד 03שורות  01בלוח  .23

, 36 בשורה ."סיווג התאגיד הנרכש -11: " ולפניהם יבוא44 עד 12ימוספרו ) מספור ישן (42 עד 10

אמצעי השליטה : "יבוא" סך אמצעי השליטה שהועמדו לתאגיד הבנקאי כבטחון"במקום המילים 

   ". האשראיפירעון שנרכשו ואשר עליהם מבוסס 
 

 חשיפות אשראי גדולות  על  רבעונידוח – D810' הוראה מס

באמצעות תקשורת : "יבוא"" בזק זהב"בתקשורת מחשבים דרך "במקום המילים ) א(4בסעיף  .24

 )".Cyber-Ark(בטכנולוגיית הכספת המאובטחת שבבנק ישראל , מחשבים באינטרנט

 :1בהנחיות לשורה , )ג(7בסעיף  .25
ותאגיד : "יבוא" 'וכד"במקום המילה , "'אגודה שיתופית וכד, שותפות, עמותה"בפסקה  .א

 ".אחר הרשום בישראל
 ".תושב ישראל"יבוא " יאזרח ישראל"מילים הפסקה המתחילה בבמקום  .ב
: ובמקומה יבוא, ימחקת"" ישות משפטית"אוכלוסיה חסרת  " המתחילה במיליםפסקהה .ג

יש לרשום את השם המלא והמדויק כפי שנרשם במרשם של חסרי ישות : מוסד ציבורי"

: להלן(המנוהל על ידי המינהל לשירות עיבודים ממוכנים במשרד האוצר משפטית 

דיווח , חובות זיהוי( כהגדרתו בצו איסור הלבנת הון –" מוסד ציבורי", לעניין זה"). מ"שע"

 ."")צו איסור הלבנת הון: "להלן (2001-א"התשס, )וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים
 :יחיד שהוא תושב חוץ: " ובמקומה יבואימחקת" חוץתושב  " המתחילה במיליםהפסקה .ד

 כפי באותיות לועזיות, כאמור בצו איסור הלבנת הון, יש לרשום את השם המלא והמדויק

 ".שנרשם בדרכון
יש לרשום את השם "במקום המילים , " שלא נרשמהחברה זרה"המתחילה במילים בפסקה  .ה

יש לרשום : "יבוא" מ" כפי שנרשם בשעהמלא והמדויק באותיות לועזיות של החברה הזרה

 ".באותיות לועזיותהשם יהיה מלא ומדויק וירשם . את השם כאמור בצו איסור הלבנת הון
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יש לרשום :  וחשבונות משותפיםהשותפות לא רשומ: "יבוא, "חברה זרה"לאחר הפסקה  .ו

 ."את שם השותפות כפי שנמסר על ידה

 :2בהנחיות לשורה , )ג(7בסעיף  .26
מספר הזיהוי כפי שמופיע במרשם : "יבוא" מספר תעודת זהות"ום המילים במק .א

 ".האוכלוסין
יש לרשום מספר מזהה כאמור בצו : "יבוא" שלא נרשמו אצל רשם החברות"לאחר המילים  .ב

 ".איסור הלבנת הון
יש לרשום מספר מזהה כפי שנקבע על ידי , ואוכלוסיה חסרת ישות משפטית"המילים  .ג

לגבי מוסד ציבורי יש לרשום את המספר המזהה שניתן ": מחקו ובמקומם יבואיי, "מ"שע

, מ"לגבי שותפויות לא רשומות וחשבונות משותפים יש לרשום את מספר מע. מ"על ידי שע

אחרת יש לרשום את המספר המזהה שניתן על ידי היחידה למידע ודיווח בפיקוח , אם קיים

 ". על הבנקים

 ".המאוחד"תבוא המילה " הדוח הכספי"לאחר המילים , 18 עד 14שורה בהנחיות ל, )ג(7בסעיף  .27
 דברי הסבר

הבהרה כי הנתונים אותם יש לדווח מתוך הדוחות הכספיים של הלווה הינם השינוי נעשה לצורך 

 .מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הלווה

 

 ".י סעיפים מיוחדיםלפנ: "יבוא" לאחר מס"לאחר המילים , 17בהנחיות לשורה , )ג(7בסעיף  .28

 ".' את סיווג הלווה כמפורט בנספח ג06עבור כל לווה יש למלא בטור ) 1ב (: "יבוא )ב(8סעיף לאחר  .29
 דברי הסבר

 ".סיווג הלווה" התווספה עמודה בשם 02בלוח 

 

להוראות הדיווח . ד.4 למדרגות החדשות בביאור ןתוקנו רצפות הדיווח כדי להתאימ' בנספח א .30

 .לציבור

תאגיד הרשום בישראל ונרשם באחד מהרשמים : "שיקרא" 05"שונה שמו של הסיווג '  גבנספח .31

רשם , רשם ההקדשים ,רשם השותפויות, רשם העמותות, הקיימים כגון רשם האגודות השיתופיות

רשם המפלגות וכן תאגידים הרשומים אצל אחד מהרשמים האחרים , האגודות העותומניות

 . אשר בוטלו, "07 "-ו" 06"סיווג זה יכלול גם את הסיווגים ". במדינת ישראל

גופים אחרים הפועלים בישראל ואשר מספרם נקבע על : "שיקרא" 50"התווסף הסיווג ' בנספח ג .32

 .שבוטלו" 26 -ו" 25"סיווג זה בא להחליף את הסיווגים ". מ"ידי שע

 ".יווג הלווהס" עמודה חדשה בשם תבוא" חבות נטו"לפני העמודה  02בלוח  .33
 

 על חשיפות אשראי  רבעוני דוח  - E810' הוראה מס

להוראות הדיווח . ד.4 למדרגות החדשות בביאור ןתוקנו רצפות הדיווח בכדי להתאימ' בנספח א .34

 .לציבור

 
  לפי ענפי המשקלציבור דוח רבעוני על חלוקת סיכון האשראי הכולל  - 831' הוראה מס

 . תוקן הניסוח3בסעיף  .35
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באמצעות : "ובמקומם יבוא, יימחקו"" בזק זהב"בתקשורת מחשבים דרך " המילים 4בסעיף  .36

 )".Cyber-Ark(בטכנולוגיית הכספת המאובטחת שבבנק ישראל , תקשורת מחשבים באינטרנט

 : יבוא)ד(7סעיף אחרי  .37
השקעה באגרות חוב של הציבור ונכסים , אשראי לציבור: יתרות סיכון האשראי המאזני יכללו) ה("

 ".חרים בגין מכשירים נגזרים כנגד הציבורא

ובמקומה , "_______מותאם להשפעת האינפלציה לפי מדד: " תמחק הכותרת06- ו03בלוחות  .38

 ". סכומים מדווחים: "יבוא

מדרגות האשראי יעודכנו אחת לרבעון בהתאם לכללי העדכון שנקבעו : "נמחק המשפט) ב.(8בסעיף  .39

 ".בהוראות הדיווח לציבור

 הסברדברי 

פ מדד "עם הפסקת ההתאמה של הדוחות הכספיים קובעו כל הסכומים שהיו מתעדכנים ע

 .07עקב כך קובעו גם הסכומים של מדרגות האשראי בלוח  . המחירים לצרכן

 .כמו כן בוטל הצורך בדיווח על מדד המחירים לצרכן שהיה נהוג בגיליון הדיווח

 

 ."נכסים אחרים בגין מכשירים נגזרים" שכותרתו 03ר  יתווסף טור מספ05 -ו, 04, 02, 01בלוחות  .40

 דברי הסבר

לסקירת ההנהלה בהוראות הדיווח ' נוספה הבהרה לתוספת ו, 2.1.2005 מיום 2153-06-בחוזר ח

נכסים אחרים בגין מכשירים : "בעקבות חוזר זה תוקנה הוראת הדיווח לפיקוח כלהלן. לציבור

  ).2.5.2004 מיום 3160/ ולא כפי שצוין במכתבנו מידע(" יסיכון אשראי מאזנ"יתווספו ל" נגזרים

יש לכלול את ההוצאה על הפרשה , )סיכון אשראי מאזני (03או / ו01 בטורים 06 - ו03בלוחות 

 .הנובעת מנכסים אחרים בגין מכשירים נגזרים, ספציפית לחובות מסופקים

ם בגין מכשירים נגזרים של לווים יש לכלול נכסים אחרי, 06או / ו05 בטורים 06 - ו03בלוחות 

 .בעייתיים

 
 

 דוח רווח והפסד רבעוני  - 832' הוראה מס
 

 דיווח רבעוני גם לרבעון הרביעי של כל יש לשלוח 2005החל משנת  לפיה וסף דרישהיות) ג.(1בסעיף  .41

 .המפרט את שיעורי ההכנסה והוצאה'  נספח א אתולא רק, לפי המתכונת הנשלחת לכל רבעון, שנה

באמצעות תקשורת : "יבוא"" בזק זהב"בתקשורת מחשבים דרך "במקום המלים  3בסעיף  .42

 )".Cyber-Ark(בטכנולוגיית הכספת המאובטחת שבבנק ישראל , מחשבים באינטרנט

' מתכונת הדיווח בהוראה זו זהה למתכונת הוראה מסלפיה ווסף הבהרה ית ולפניו 5יסומן  4סעיף  .43

מספר העובדים וההוצאות לפי רמות  (855 להוראה 25 למעט לוח "דוח רווח והפסד שנתי "– 855

 .שידווח רק בדוח רווח והפסד שנתי) שכר שנתיות
 
 

  דוח רבעוני על חשיפת התאגיד הבנקאי ללווים העוסקים בפעילות הייטק - 835' הוראה מס
 

באמצעות תקשורת : "יבוא"" בזק זהב"בתקשורת מחשבים דרך " במקום המלים 3בסעיף  .44

 )".Cyber-Ark(בטכנולוגיית הכספת המאובטחת שבבנק ישראל , מחשבים באינטרנט

 .תוקנה ההפניה להוראות הדיווח לציבור" סיכון אשראי כולל לציבור" בהגדרת 6בסעיף  .45
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  דוח רווח והפסד שנתי - 855' הוראה מס
 

ורת באמצעות תקש: "יבוא"" בזק זהב"בתקשורת מחשבים דרך "מקום המלים  ב4בסעיף  .46

 )".Cyber-Ark(בטכנולוגיית הכספת המאובטחת שבבנק ישראל , מחשבים באינטרנט

תימחק מכל " _______מותאם להשפעת האינפלציה לפי מדד חודש "הכותרת שבה מצויין  .47

 ". סכומים מדווחים: "ובמקומה יבוא, שבהם הופיעה בהוראה, העמודים

: תיווסף שורה, "ון לפני הפרשה לחובות מסופקיםרווח מפעולות מימ"ה שורה אחרי 18בלוח  .48

  ."נטו, הפרשי שער: מזה"

 ."שחיקה ותיאום יתרות: "07תימחק שורה ) הפרשה לחובות מסופקים (20בלוח  .49

 דברי הסבר

 .השינויים נובעים מהמעבר מדיווח כספי מותאם לדיווח כספי בסכומים מדווחים

 .13' ישת הגילוי בתקן חשבונאות מסמתבקש לאור דר" נטו, הפרשי שער"המידע על  

 

  דיווח על שלוחות מחוץ לישראל -  865'  מסההורא

באמצעות תקשורת : "יבוא"" בזק זהב"בתקשורת מחשבים דרך " במקום המלים 5בסעיף  .50

  )".Cyber-Ark(בטכנולוגיית הכספת המאובטחת שבבנק ישראל , מחשבים באינטרנט

של הציבור ונכסים אחרים בגין מכשירים נגזרים : "יבוא" באגרות חו" לאחר המילים .ב.9בסעיף  .51

 ".כנגד הציבור

 ".גם"תתווסף המילה " יש לכלול" לאחר המילים 12בסעיף  .52

נכסים אחרים בגין מכשירים : "תתווסף שורה, "ח של לווים בעייתיים"אג"שורה לאחר ה 02בלוח  .53

 ".נגזרים של לווים בעייתיים

 ".נגזריםשירים כמנכסים אחרים בגין : "אי מאזניסיכון אשרל נוסף טור 03בלוח  .54

 :04בלוח  .55
לרבות השקעות באגרות חוב של : "3' ונוספה הערה מס, מוספרו מחדשהשוליים  הערות .א

 ".הציבור ונכסים אחרים בגין מכשירים נגזרים כנגד הציבור
 דברי הסבר 

ההנהלה בהוראות לסקירת ' נוספה הבהרה לתוספת ו, 2.1.2005 מיום 2153-06-בחוזר ח

" נכסים אחרים בגין מכשירים נגזרים: " כלהלן03בעקבות חוזר זה תוקן לוח . ווח לציבורהדי

  ".סיכון אשראי מאזני"יתווספו ל

אשראי לציבור וסיכון . "ד.4נקבע כי בבאור )  2004הוראות מעבר לשנת ( לחוזר 8בסעיף 

לול ביתרת האשראי המאזני גם יש לכ, "אשראי חוץ מאזני לפי גודל האשראי של הלווה

בעקבות זאת תוקן . אגרות חוב של הציבור ונכסים אחרים בגין מכשירים נגזרים כנגד הציבור

 . 04לוח 

 .קובעו מדרגות האשראי .ב 
 דברי הסבר 

פ מדד " קובעו כל הסכומים שהיו מתעדכנים ע,עם הפסקת ההתאמה של הדוחות הכספיים

 .04גם הסכומים של מדרגות האשראי בלוח עקב כך קובעו . המחירים לצרכן
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 דוח רווח והפסד רבעוני של בנק למשכנתאות  - 886' הוראה מס

באמצעות תקשורת : "יבוא"" בזק זהב"בתקשורת מחשבים דרך " במקום המילים 2בסעיף  .56

 )".Cyber-Ark(בטכנולוגיית הכספת המאובטחת שבבנק ישראל , מחשבים באינטרנט

 דיווח רבעוני גם לרבעון הרביעי של כל יש לשלוח 2005החל משנת לפיה שה  תווסף דרי4בסעיף  .57

 .לפי המתכונת הנשלחת לכל רבעון, שנה
 

  דוח רווח והפסד שנתי של בנק למשכנתאות -  895'  מסההורא

באמצעות תקשורת : "יבוא"" בזק זהב"בתקשורת מחשבים דרך " במקום המילים 3בסעיף  .58

 )".Cyber-Ark(גיית הכספת המאובטחת שבבנק ישראל בטכנולו, מחשבים באינטרנט

תימחק מכל " _______מותאם להשפעת האינפלציה לפי מדד חודש "הכותרת שבה מצויין  .59

 ". סכומים מדווחים: "ובמקומה יבוא, שבהם הופיעה בהוראה, העמודים

: תווסף השורה, " מסופקיםרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות"שורה אחרי ה 08בלוח  .60

 ".נטו, הפרשי שער: מזה"

 ."שחיקה ותיאום יתרות: "07תימחק שורה ) הפרשה לחובות מסופקים (10 בלוח  .61

 דברי הסבר

 .השינויים נובעים מהמעבר מדיווח כספי מותאם לדיווח כספי בסכומים מדווחים

 .13' מתבקש לאור דרישת הגילוי בתקן חשבונאות מס" נטו, הפרשי שער"המידע על 

 

 תחילה

 היא מהדיווח ליום 886 - וA810,D810 ,E810, 832, 810 ותתחילתם של התיקונים על פי הורא .62

31.3.2005. 

 .31.12.2004 היא מהדיווח ליום 895 - ו 865, 855, 831תחילתם של התיקונים על פי הוראות  .63

 הוספת השדות למעט, 31.12.2004 היא מהדיווח ליום C810תחילתם של התיקונים על פי הוראה  .64

 .31.3.2005שתחילתם היא מהדיווח ליום , "סיווג התאגיד הנרכש"ו" סיווג הלווה"

 
 שאלות ובירורים

 להוראות הדיווח לפיקוח על 803על פי הטבלאות בהוראה לפנות יש בדבר שאלות ובירורים  .65

   .הבנקים

מנהל , ר דוד גבע" לדתאגידים בנקאיים שיעמדו בפני קושי מיוחד בעת היישום של ההוראות יפנו .66

 .היחידה למידע ודיווח
 

 

 :סומנו התיקונים להוראות כלהלן, לנוחיותכם
  -תוספת סומנה ב

  -מחיקה סומנה ב
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 קבציםעדכון 

 : **להלן הוראות העדכון. פיקוח על הבנקיםב דפי העדכון לקובץ הוראות הדיווח ל"מצ .67

 

  עמודכניסלה להוציא עמוד

803-1-6* 803-1-2] 52) [2/05(  

806-1-6* 806-1-6] 9) [2/05( 

A-1-8810 * A-1-8810 ]4) [2/05( 

C-1-10810] 2) [1/03( C-1-12810 ]3) [2/05( 

D-1-14810] 1) [4/04( D-1-15810] 2) [2/05( 

E-1-4810] 1) [11/04( E-1-4810] 2) [2/05( 

831-1-12* 831-1-12] 13) [2/05( 

832-1] 10) [3/02( 832-1 ]11) [2/05( 

835-1-7* 835-1-7] 3) [2/05( 

855-1-25* 1-25- 855] 17) [2/05( 

865-4] 3) [12/01( 865-4] 4) [2/05( 

865-5] 3) [3/98( 865-5] 4) [2/05( 

865-16] 6) [3/04( 865-16] 7) [2/05( 

865-17] 5) [7/02( 865-17] 6) [2/05( 

865-18] 4) [3/99( 865-18] 5) [2/05( 

865-37] 5) [3/04( 865-37] 6) [2/05( 

865-38] 3) [3/98( 865-38] 4) [2/05( 

886-1] 3) [3/98( 886-1] 4) [2/05( 

895-1-16*  895-1-16] 12) [2/05( 

________ 897-37] 1) [2/05( 

 

 גרסאות שונות*

 .  צדדית- מחדש בעקבות המעבר להדפסה דוו הודפסיםעמודחלק מה** 

 

 

 

 

 

 

 ,וד רבבכב 

 

 רפאל לנקרי   

 ממונה על תחום הסדרהה


