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  גדרות בהוראות הדיווח לציבורתאמת הפניות להה: הנדון

              

  מבוא

,  "מסגרת עבודה למדידה והלימות ההון" פורסמה הוראת שעה בדבר 2008 בדצמבר 31ביום  .1

המבוססת על המלצות וועדת באזל בנושא התכנסות בינלאומית למדידת )  הוראת השעה-ןלהל(

 ביוני פורסמו הוראות ניהול בנקאי תקין בדבר 20ביום . 2006שפורסמו ביוני , הון ולתקני הון

 .אשר שילבו את הוראת השעה בהוראות ניהול בנקאי תקין, )200פרק " (מדידה והלימות ההון"

  

וצר צורך לתקן הפניות שקיימות בהוראות הדיווח לציבור להוראת ניהול בנקאי לאור האמור נ .2

 .ולהוראת השעה, "יחס הון מזערי" בדבר 311תקין מספר 

 

לאחר התייעצות בוועדת הקשר של לשכת רואי חשבון בישראל עם המפקח על הבנקים ובוועדה  .3

, את הוראות הדיווח לציבור מצאתי לנכון לתקן, המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות

 .כמפורט להלן

  

  התיקונים להוראות 

 311כהגדרתו בהוראות ניהול בנקאי תקין מספר " הון"" במקום 640-5.3בעמוד ) 2)(ז(2בסעיף  .4

בדבר  202כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר " הון""יבוא , ""יחס הון מזערי"בדבר 

 ".רכיבי ההון-מדידה והלימות ההון"

 

יחסי הון לרכיבי סיכון אשראי וסיכון שוק יחושבו " במקום 663-9.1בעמוד ) א(ג45סעיף ב .5

הקצאת הון "ו" יחס הון מזערי" בדבר 341 - ו311בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר 

יחסי הון לרכיבי סיכון יחושבו בהתאם להוראות ניהול "יבוא , ""בגין החשיפה לסיכוני שוק

 "".מדידה והלימות הון" בדבר 201-211 בנקאי תקין מספר

  

 . יבוטל663-9.1בעמוד ) ד(ג45סעיף  .6
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 . כמפורט בהוראהפויוחל 691F-21 691G-11.1 , ,680-18, 669-42 יםעמוד .7

  

 ו 640F-36  בעמודים3ובהערת שוליים , 669-66.2 ו 669-66.1, 669-66 בעמודים 5בהערת שוליים  .8

640F-37 , הוראת ניהול בנקאי תקין (חושבו לצורך הלימות הון  כפי ש-נכסי סיכון"במקום

הוראת ניהול בנקאי ( כפי שחושבו לצורך הלימות ההון -נכסים משוקללים בסיכון"יבוא , )"311

 )".201  מספרתקין

  

מחושב בהתאם להוראת השעה בדבר " במקום 679-11- ו679-10 בעמודים 1בהערת שוליים  .9

מחושב בהתאם להוראות "יבוא , "31.12.2008מיום , "מסגרת עבודה למדידה והלימות ההון"

 "".מדידה והלימות הון" בדבר 201-211ניהול בנקאי תקין מספר 

  

לרבות מכשירים שנכללים בהון המשני והשלישוני של " במקום 696-3בעמוד ) ה(4בסעיף  .10

, ""יחס הון מזערי "311 'להוראות ניהול בנקאי תקין מס' התאגיד הבנקאי בהתאם לנספח א

'  של התאגיד הבנקאי בהתאם לנספח א3 ורובד 2לרבות מכשירים שנכללים בהון רובד "יבוא 

  ".רכיבי ההון- מדידה והלימות ההון"בדבר  202להוראות ניהול בנקאי תקין 

  

  תחילה

  .תחילת התיקונים להוראות הדיווח לציבור על פי חוזר זה היא ביום פרסומו .11

  

  םקבציעדכון 

 . עדכון לקובץ הוראות הדיווח לציבורה ףדמצורף בנספח  .12

  

  

  

  

  ,בכבוד רב

  

  רוני חזקיהו

  המפקח על הבנקים
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   דף העדכון לקובץ הוראות הדיווח לציבור–נספח 

 

 להכניס עמוד להוציא עמוד

640-5.2] 4) [3/08(  640-5.2] 4) [3/08*(  

640-5.3] 2) [12/08(  640-5.3] 3) [10/10(  

663-9.1] 2) [11/02(  663-9.1] 3) [10/10(  

663-10] 9) [2/07(  663-10] 9) [2/07*(  

669-42] 13) [5/06(  669-42] 14) [10/10(  

669-43] 11) [5/06(  669-43] 11) [5/06*(  

669-66] 12) [10/07(  669-66] 13) [10/10(  

669-66.1-66.2] 3) [10/07(  669-66.1-66.2] 4) [10/10(  

669-66.3] 3) [12/04(  669-66.3] 3) [12/04*(  

679-9] 1) [3/10(  679-9] 1) [3/10*(  

679-10-11] 1) [3/10( 679-10-11] 2) [10/10( 
680-17.1] 1) [3/08(  680-17.1] 1) [3/08*(  

680-18] 13) [3/08(  680-18] 14) [10/10( 
691F-21 ] 2) [3/08(  691F-21 ] 3) [10/10( 
691F-22 ] 2) [9/07( 691F-22 ] 2) [9/07*( 
691F-35 ] 2) [5/07(  691F-35 ] 2) [5/07*( 

691F-36-37 ] 1) [2/07(  691F-36-37 ] 2) [10/10( 
691F-38 ] 1) [2/07( 691F-38 ] 1) [2/07*( 
691G-11 ] 2) [3/08( 691G-11 ] 2) [3/08*( 

691G-11.1 ] 1) [3/08(  691G-11.1 ] 2) [10/10( 
696-3] 1 [)2/06(  696-3] 2) [10/10( 
696-4] 2) [11/06(  696-4] 2) [11/06(* 

699-65] 1) [7/10(  699-65] 2) [10/10( 
____  699-66] 1) [10/10(  

    .ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים. צדדית-עמוד זה הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו *

  

 

 

  


