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  מבוא 

תוקנה הוראה , בשל הצורך להקדים את קבלת המידע על שיעור הריבית לצרכי תמחור פנימי .1

  ). שיעור הריבית לצרכי תמחור פנימי לפי תקופות ממוצעות לפירעון (830' מס

 819 - ו)חשיפות אשראי( E810 ,)חשיפות אשראי גדולות (D810 ' מסות הוראתוקנו, כמו כן .2

 .)ם ריאלייםהחזקות בתאגידי(

 

  התיקונים להוראות

  )רבעוני( חשיפות אשראי גדולות – D810' הוראה מס

 : יחולו השינויים הבאים)הסבר למילוי הדוח) (ג.(7בסעיף  .3

עסקאות : "יבוא)" למעט אופציות (OTCעסקאות בנגזרי : " במקום,47שורה הנחיות לב  .א

 ." אופציות שלא קוזזולמעט: "יבוא" למעט אופציות: "ובסיפא במקום, "OTCבנגזרי 

בסעיף זה יש " :תווסףי" אופציות שכתב הלווה: " אחרי המילים,49לשורה בהנחיות   .ב

 . המשך הסעיף אינו משתנה".לכלול אופציות שלא קוזזו

 )".למעט אופציות: "( יימחק47 בשורה 01בלוח  .4

  דברי הסבר          

  .)בלות על חבות של לווה ושל קבוצת לוויםמג (313 ' התאמה להוראת ניהול בנקאי תקין מס         

  

  )רבעוני (חשיפות אשראי – E810 'הוראה מס

בגין : "יבוא" "חבות"להגדרת ) ג)(4(פסקה  (גין עסקה עתידיתב: " במקום23 בשורה 01בלוח  .5

 "."חבות"להגדרת ) א)(4(פסקה  (OTCעסקה בנגזרי 

  דברי הסבר          

  ).מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים (313' קאי תקין מס         התאמה להוראת ניהול בנ
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  )שנתי( החזקות בתאגידים ריאליים – 819' הוראה מס

' הוראה מס(כפי שדווח בדוח על הון : "במקום, )1(סעיף קטן ) 'הבהרות לחלק א (.ג.6 בסעיף .6

   .)"838' מסהוראה (כפי שדווח בדוח רבעוני על מדידה והלימות הון : "יבוא, )"811

  

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

אין שינוי , פרט לכך ".'יום ב: "יבוא מעתה" 'יום ג" בו מופיע מקוםכל ב, להוראה. 2בסעיף  .7

 . בתוכן הסעיף

 ומסתיים" יום רביעי"המתחיל ב דיווחבמקום , בדיווח על הריביות לפי ימים 04 - 01בלוחות  .8

  .שאחריו" יום שני"ב ומסתיים" יום שלישי"ב דיווח המתחיליבוא , שאחריו" יום שלישי"ב

     

  תחילה

 . החוזרםמיום פרסותחילת התיקונים  .9

  

  שאלות ובירורים

 . בהוראות הדיווח לפיקוח803' בדבר שאלות ובירורים יש לפנות על פי הטבלאות בהוראה מס .10

  

  בציםעדכון ק

 :להלן הוראות העדכון. פיקוח על הבנקיםלח ב דפי העדכון לקובץ הוראות הדיוו"מצ .11

   עמודכניסלה  להוציא עמוד

803-1] 69) [12/11( 803-1] 70) [2/12(  

803-2] 72) [9/11( 803-2] 73) [2/12( 

9-D810] 6) [12/11( 9-D810] 7) [2/12( 

10-D810] 6) [12/11( 10-D810] 6) [12/11(* 

15-D810] 6) [12/11( 15-D810] 7) [2/12( 

16-D810] 6) [12/11( 16-D810] 6) [12/11*( 

3-E810] 3) [1/11( 3-E810] 3) [1/11*( 

4-E810] 3) [1/11( 4-E810] 4) [2/12( 

819-1] 7) [2/08( 819-1] 7) [2/08(* 

819-2] 5) [2/08( 819-2] 6) [2/12( 

830-1-3] 1) [5/11( 830-1-3] 2) [2/12( 

897-49] 3) [9/11( 897-49] 3) [9/11(* 

897-50] 2) [10/11( 897-50] 3) [2/12( 
  .אך הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו צדדית, עמוד זה לא עודכן* 

  

   ,בכבוד רב                                                                                                                       

             

                                                                                                                         אור סופר

                               סגן המפקח על הבנקים                                                                                       



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

האחראי/ת על הדוחמועד נדרש להגשת הדוחשם שם הדיווחעמוד
1
שםהקובץ 

M1501VXבנקאות בתקשורת  (חודשי) (מוקפא)804

804Aורדה מורבתוך 3 ימים ממועד השינויתהילהדוח על מצבת מכשירים אוטומטיים לקהל

מרים רהט30 יום מתום החודש המדווחM4601VXאשראי לענף הבניה ולנדל"ן (חודשי)806

ורדה מורבעת עדכוןתהילהנתונים על יו"ר הדירקטוריון, הסגל הבכיר ורואה החשבון  (שוטף)807

ורדה מור7 ימים מיום סיום בדיקת הארוע. מהותי- מיידימעילות והונאות (מיידי)808

ניסים דרורי4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי M0101VXהפרשה נוספת לחובות מסופקים (רבעוני)809

810A(רבעוני)  לווים בעלי אשראי וסיכון אשראי חוץ מאזני במט"חZPTMLOVMזהבה בוכהולץ30 יום מתום הרביע המדווח

810B
אומדן השפעת שינויים תאורטיים בשע"ח על תוצאות הרווח וההפסד של תאגיד 

בנקאי (חודשי ורבעוני)
  M2001VX
M2101VX

חודשי- 14 יום מתום החודש
רבעוני - 14 יום ממועד פרסום הדוח הכספי

ורדה מור

810C(רבעוני)  אשראי למימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידיםZPTMLVHA שלמה ימיני30 יום מתום הרביע המדווח

810D(רבעוני)  חשיפות אשראי גדולותZPTMLVGA תניא קוריאט30 יום מתום הרביע המדווח

810E(רבעוני)  חשיפות אשראיZPTMLVGA תניא קוריאט30 יום מתום הרביע המדווח

שיעורי שליטה של משקיעים מוסדיים קשורים בתאגידים בנקאיים אחרים  (רבעוני) - 813
ורדה מורב- 20 בחודש דצמבר, מרס, יוני וספטמברלפי החוק

מרים רהט30 יום מתום החודש המדווחM0201VXמכשירים נגזרים (חודשי)814

יפעת שגב שבועיים ממועד פרסום הדוח הכספיM5701VXאנשים קשורים  (חצי שנתי)815

יפעת שגב שבועיים ממועד פרסום הדוח הכספי השנתיM5401VXהשקעות בחברות מוחזקות  (שנתי)816

מרים רהט 15 באפרילאמצעי שליטה בתאגיד בנקאי  (שנתי)

מרים רהט7 ימים ממועד השינוישינוי בהחזקת אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי  (מיידי)

יפעת שגב שבועיים ממועד פרסום הדוח הכספי השנתיM5301VXמגבלות על החזקות בתאגידים ריאליים  (שנתי)819

819A(הודעה מראש / מיידי)  יפעת שגב מיידירכישת אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי

שלמה ימיני30 יום מתום החודש המדווחM1101VXמאזן  (חודשי)821

זהבה בוכהולץ20 יום מתום החודש המדווחM3701VXנתונים לחישוב העלות האפקטיבית במגזר מט"י לא צמוד (חודשי)822

823
אשראי שניתן לציבור ופקדונות שנתקבלו מהציבור במהלך החודש לפי בסיסי הצמדה 

(חודשי)
M3901VXחודשי - 4 ימי עסקים מתום החודש המדווח 
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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

יפעת שגב 10 ימי עסקים מתום החודש המדווחM2701VXסיכון נזילות (חודשי)

יפעת שגב 4 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 הכספיM7101VXעמלות בגין השירותים הבנקאיים (רבעוני)828

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

זהבה בוכהולץבכל יום ב' בשבוע עד השעה 12:00שיעור הריבית לצרכי תמחור פנימי לפי תקופות ממוצעות לפירעון (שבועי)830

מרים רהט4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספיM5101VXחלוקת סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק  (רבעוני)831

יפעת שגב 4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספיM4501VXרווח והפסד של בנק (רבעוני)832

תניא קוריאט4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספיM4701VXחשיפת התאגיד הבנקאי למוסדות פיננסיים זרים (רבעוני)833

דגנית הראל4 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) 

מרים רהטמועד פרסום הדוח הכספיM8701VXדוח כספי של חברות כרטיסי אשראי (רבעוני)

מרים רהטמועד פרסום הדוח הכספיM8801VXדוח כספי של חברות כרטיסי אשראי (שנתי)

יפעת שגב 4 ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי השנתיM4201VXרווח והפסד של בנק (שנתי)855

שלמה ימיני4 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

מרים רהט

שלמה ימיני20 יום מתום החודש המדווחM4301VXהלוואות לדיור (חודשי)876

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

יפעת שגב שבועיים ממועד פרסום הדוח הכספיM5001VXחשיפה לשינויים בשיעורי הריבית של בנק למשכנתאות  (רבעוני)887

זהבה בוכהולץדיווח יומי בשעת חירוםHERUMדיווח בשעת חירום  (יומי)

ורדה מורבעת עדכון תהילה דוח על מצבת סניפים 
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דיווח על 20 המפקידים הגדולים (חודשי/רבעוני)



                                                                    )  2/12] (7[הוראות הדיווח לפיקוח : המפקח על הבנקים

  D810 – 9'      עמ                                                         חשיפות אשראי גדולות                                         

 

 

  :נתונים על סיכון אשראי חוץ מאזני

הסכומים החוץ מאזניים ידווחו כשהם משוקללים על פי האחוזים המפורטים 

  .313בהגדרת חבות בהוראה 

ניכוי יתרת  נטו ולפני, לפני יתרת מחיקות חשבונאיותסיכון האשראי החוץ מאזני 

  . 39 ידווח בשורה להפסדי אשראי ותהפרש

  .נטו בגין סיכון אשראי חוץ מאזני,  תדווח יתרת מחיקות חשבונאיות– 40שורה 

ניכוי יתרת  נטו ולפני,  לאחר יתרת מחיקות חשבונאיותסיכון האשראי החוץ מאזני

  .41ידווח בשורה  להפסדי אשראי ההפרשות

, ת חשבונאיותסך כל סיכון האשראי החוץ מאזני לאחר יתרת מחיקו "– 46שורה 

 פחות 41 שורה –" נטו ולאחר ניכוי יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני

    .56 עד 47 יינתנו לו פירוטים לפי הנדרש בשורות ).41-45=46  (45שורה 

בסעיף זה יש לכלול את הנדרש על פי פסקאות ": OTCעסקאות בנגזרי  "– 47שורה 

  . שלא קוזזוט אופציותלמע, להגדרת חבות) ב)(4 (-ו) א)(4(

אין . בסעיף זה יש לכלול אופציות שלא קוזזו": אופציות שכתב הלווה "– 49שורה 

ף בגין אופציות שנכתבו "לדווח על סכומים שנכללו בהתחייבויות למסלקת מעו

   .48ושנכללו בשורה 

  

  :נתונים על חבות

לאחר זני וסיכון האשראי החוץ מאהמאזני האשראי סיכון סך כל  "– 59שורה 

נטו ולאחר ניכוי יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס , מחיקות חשבונאיות

נטו , המאזני לאחר מחיקות חשבונאיותהאשראי סיכון יהיה שווה לסך כל " פרטני

בצרוף סך כל ) 31שורה (ולאחר ניכוי יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני 

נטו ולאחר ניכוי יתרת , יקות חשבונאיותהחוץ מאזני לאחר יתרת מחסיכון האשראי 

  ).46שורה (.ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני

יש לכלול בשורה זו את סך החבות נטו שיש ": בגין שותפויותתוספות  "– 61שורה 

 להוראה 7סעיף (לכלול בחבות הלווה או הקבוצה בשל שותפות בה שותף הלווה 

313 .(  

מון רכישת אמצעי שליטה בלווה ללא זכות חזרה אשראי לאחרים למי "- 62שורה 

שאינם הלווה , אשראי שניתן ללווים אחרים": 313להוראה ) 1. (א7פ סעיף "ע

לצורך רכישת אמצעי שליטה , )לווים שאינם חלק מהקבוצה, ובקבוצה(המדווח 

יש לכלול בחבות הלווה ואשר , ללא זכות חזרה לאותם לווים אחרים, בלווה המדווח

בשלב זה ידווח רק אשראי הגבוה מהסכום . 313להוראה ) 1(א 7לסעיף בהתאם 

' בהוראת ניהול בנקאי תקין מס" אשראי לרכישת אמצעי שליטה"שנקבע בהגדרת 

323.  

 להוראה 5יש למלא את הסכום הניתן לניכוי בהתאם לסעיף ": ניכויים "– 64שורה 

313.  

  ).63-64=67(ם חבות ברוטו פחות הניכויי": חבות נטו "– 67שורה 



               )     2/12] (7[הוראות הדיווח לפיקוח : המפקח על הבנקים

  D810 – 15' עמ                                                                    חשיפות אשראי גדולות                                       
  

 

     המשך-  דוח רבעוני על חשיפות אשראי גדולות- 01לוח 
  סכומים מדווחים

  ח"אלפי ש

  

רת מחיקות סך כל סיכון האשראי החוץ מאזני לפני ית
   להפסדי אשראיותיתרת ההפרשניכוי נטו ולפני , חשבונאיות

39        

        40  נטו, יתרת מחיקות חשבונאיות

לאחר יתרת מחיקות סך כל סיכון האשראי החוץ מאזני 
  להפסדי אשראי יתרת ההפרשותלפני נטו ו, חשבונאיות

) 41=39-40(  

41        

        42  וחדתסיכון אשראי חוץ מאזני בהשגחה מי
        43  סיכון אשראי חוץ מאזני נחות

  :מזה

        44  סיכון אשראי חוץ מאזני פגום

המיוחסת לסיכון על בסיס פרטני  יתרת ההפרשה להפסדי אשראי
  האשראי החוץ מאזני

45        

לאחר יתרת מחיקות האשראי החוץ מאזני  סך כל סיכון
די אשראי על יתרת ההפרשה להפס  ניכוילאחרנטו ו, חשבונאיות

  )41-45=46(בסיס פרטני 

46        

        OTC   47בנגזרי עסקאות 

ף "התחייבויות של התאגיד הבנקאי למסלקת מעו
  ) להגדרת חבות)5(פיסקה (בגין הלווה 

48        

        49  )48בסכומים שלא נכללו בשורה (אופציות שכתב הלווה 
  ערבויות חוק המכר        50  50%ששוקללו בשיעור 
        51  20%ששוקללו בשיעור 

ערבויות להבטחת         52  י"מט
        53  ח"מט  אשראי

אשראי תעודות         54  י"מט
        55  ח"מט  וערבויות אחרות

  :מזה

למתן אשראי  או ) לרבות מותנות(התחייבויות 
  ")חבות"להגדרת ) 6(פיסקה (להוצאת ערבות 

56        

 המיוחסת  על בסיס קבוצתייתרת ההפרשה להפסדי אשראי
  לסיכון האשראי החוץ מאזני

57        

סיכון 

אשראי 

חוץ 

  מאזני

        58  יתרת ההפרשה הנוספת
לאחר וסיכון האשראי החוץ מאזני המאזני  האשראי  סיכוןסך כל

נטו ולאחר ניכוי יתרת ההפרשה , יתרת מחיקות חשבונאיות
  ) 31+46=59(להפסדי אשראי על בסיס פרטני 

59        

        60  ")חבות"להגדרת ) 8(פיסקה (ערבויות לצד שלישי 
        61  בגין שותפויותתוספות 

אשראי לאחרים למימון רכישת אמצעי שליטה בלווה ללא זכות 
  313להוראה ) 1. (א7פ סעיף "חזרה ע

62        

        63  )59+60+61+62=63(חבות ברוטו 
        64  ניכויים
        65  ף"לקת מעובגין התחייבויות למס:      מזה

        66                 בגין אופציות ומכשירים נגזרים אחרים
        67  )63-64=67(חבות נטו 

        68  חבות נטו בתאגיד המדווח בלבד:      מזה

  חבות

 עם זכות –אשראי לאחרים למימון רכישת אמצעי שליטה בלווה 
  חזרה

69        



                                                     )     2/12] (4[ הוראות הדיווח לפיקוח :המפקח על הבנקים

  E810 – 4'                     עמ                                                                                          חשיפות אשראי
  

   דוח רבעוני על חשיפות אשראי- 01לוח 
  סכומים מדווחים

  ח"אלפי ש
  
  

  
  לווה  לווה  לווה  

        1  הלווהשם 
        2   הלווהמספר מזהה של 

        3  קבוצת הלוויםשם 
        4  קבוצת הלוויםמספר מזהה של 

        5  סיבת הכללת הלווה בקבוצת לווים 
        6  ענף משק

        7  מספר סניף
        8  מספר תיק
  ד"מספר חח

  אין
  חובת
        9  מילוי

        10  סיווג הלווה 
        12  איש קשור

        13  דירוג אשראי
        20  להוראות הדיווח לציבור' ו 4מספר המדרגה בביאור 

,  יתרת מחיקות חשבונאיותלפני) בחשבונות הלקוח( האשראי כ"ס
  אי ולפני ניכוי יתרת ההפרשות להפסדי אשר נטו

21        

        22  ")חבות"להגדרת ) 2(פסקה (השקעות בניירות ערך של הלווה 

להגדרת ) א)(4(פסקה ( OTCבנגזרי התחייבות הלווה בגין עסקה 
  ")חבות"

23        

נטו ,  לפני יתרת מחיקות חשבונאיותסך כל סיכון האשראי המאזני
  ולפני ניכוי יתרת ההפרשות להפסדי אשראי 

24        

        25   נטו, ת מחיקות חשבונאיותיתר

נטו ולפני , יתרת מחיקות חשבונאיותהאשראי לאחר סיכון סך כל 
  ניכוי יתרת ההפרשות להפסדי אשראי

26        

        27  סיכון אשראי מאזני בהשגחה מיוחדת:           מזה 
        28                      סיכון אשראי מאזני נחות

        29   סיכון אשראי מאזני פגום                    

        30  יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני

נטו ולאחר , יתרת מחיקות חשבונאיותהאשראי לאחר סיכון סך כל 
  ניכוי יתרת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני

31        

        35  סיכון אשראי מאזני בתאגיד המדווח בלבד:    מזה

        37  הפסדי אשראי על בסיס קבוצתייתרת ההפרשה ל

  סיכון 
 אשראי
  מאזני

        38  הפרשה נוספתיתרת :          מזה 
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 819-2 'עמ                                          ם ריאליים                              החזקות  בתאגידי                                         
  

  )11/97(' הבהרות לחלק א

  יתאים לסכום ההון כפי שדווח בדוח , "הון התאגיד הבנקאי ליום הדיווח: "1בשורה    ) 1(  .ג

  .לענין זה) 838' הוראה מס( מדידה והלימות הון עלרבעוני                

  מכפלת הסכום הרשום ) : 1) (א. (א23 היא סכום ההשקעה המותרת לסעיף 2שורה   )2(

 .15% -ב 1בשורה 

 .03כ ביניים בלוח " תהיה שווה לס3שורה   )3(

 .3 בניכוי הסכום בשורה 2 תהיה הסכום בשורה 4שורה   )4(

מכפלת הסכום ) :2) (א. (א.23 היא סכום ההשקעה המותרת לפי סעיף 5שורה   )5(

 .5% - ב1הרשום בשורה  

 .03בלוח " אחרים:" תתאים לשורת דיווח 6שורה   )6(

 .6 בניכוי הסכום בשורה 5  ו4 תהיה סכום שורות 7שורה   )7(

מכפלת הסכום ) : 3) (א. (א.23 היא סכום ההשקעה המותרת לפי סעיף 8שורה   )8(

 .5% - ב1הרשום בשורה  

 .04סך הכל בלוח :  השקעה בפועל-9שורה   )9(

 .9 בניכוי הסכום בשורה 8 תהיה הסכום בשורה 10שורה   )10(

  

  ' בהבהרות לחלק 

  ": הדוחשינויים בשנת"ההבהרות מתייחסות ל   . ד

 .גם דיווח זה יהיה במונחי שקלים של סוף השנה  )1(

  יש לצרף מכתב אשר בו יפורטו סוגי  מדווח סכום מהותי" שינויים אחרים"כאשר ב  )2(

  .השינויים והסכום של כל שינוי  

  

  )2/08( )8/98('גהבהרות לחלק 

  : פרטי זיהוי כוללים  )1(   . ה

) ג(7בסעיף " שם הלווה" יש לדווח לפי ההנחיות שנקבעו לדיווח על –שם החברה   

 ).D810הוראה : להלן) (דוח על חשיפות אשראי גדולות (D810להוראה   

     " מספר מזהה של הלווה" יש לדווח לפי ההנחיות שנקבעו לדיווח על –מספר מזהה   

  .D810להוראה ) ג(7בסעיף         

  .  בה רשומה החברה תצויין הארץ– ארץ הרישום 

) ג(7בסעיף " סיווג הלווה" יש לדווח לפי ההנחיות שנקבעו לדיווח על –קוד סיווג   

  .D810להוראה   

     

 



                                                        )2/12] (2[  הוראות הדיווח לפיקוח: המפקח על הבנקים

�830-1' עמ                                                          פנימי תמחור ילצרכ ריביתה שיעור                                     �

 

��
���פנימילצרכי�תמחור�ריבית�השיעור�שבועי�על�דוח�

��רעוןילפי�תקופות�ממוצעות�לפ

  

��תחולה

 .ים הגדוליםאבנקתאגידים החמשת ההוראה זו חלה על  .1

  

��מועד�הגשת�הדוח

אינו יום ' ב במקרה שיום .12:00שעה העד ' ב ביום ,בתדירות שבועיתאת הדוח יש להגיש  .2

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

  

��הרכב�הדוח

    :מורכב מארבעה לוחותהדוח  .3

 לפי תקופות, לא צמוד אשראי במגזר השקלי ה שלפנימילצרכי תמחור ריבית   01לוח 

 ;לפירעוןממוצעות 

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

  ;לפירעוןממוצעות 

 לפי תקופות, הפיקדונות במגזר השקלי הלא צמודבית לצרכי תמחור פנימי של רי  03לוח 

  ;לפירעוןממוצעות 

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

  .לפירעוןממוצעות 

��
��דרך�הדיווח

משמשת את ה בטכנולוגיית המאובטחת, באינטרנטתקשורת מחשבים אמצעות יש לדווח ב .4

  .מתכונת הדיווח מצורפת בזה. בנק ישראל

  

��הגדרות�והבהרות

בשבוע שלישי וסופו ביום רביעי  השבוע שתחילתו ביום  כל אחד מימישל ם נתונייוצגודוח ב .5

 ).יום הגשת הדוח(שלאחריו 

 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 גיאוגרפיים(בדוחות הכספיים  29בביאור  יםמוצגהנתונים ה

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

 .חובת הנזילות

  
  

***  

                     
*
מחירי העברה , ריבית סיטונאית: וןכג, יבית זו נקראת בבנקים השונים בשמות שוניםר�-�

 .ומחירי צל



המפקח על הבנקים: הוראות הדיווח לפיקוח  [2] (2/12)

עמ' 830-2                   שיעור הריבית לצרכי תמחור פנימי

לפי תקופות ממוצעות לפרעון

חלק א' - במגזר השקלי הלא צמוד

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

01 יום שלישי

02 יום רביעי
03 יום חמישי

04 יום שישי

05 יום ראשון

06 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

01 יום שלישי
02 יום רביעי
03 יום חמישי
04 יום שישי
05 יום ראשון
06 יום שני

דוח שבועי על שיעור הריבית לצרכי תמחור פנימי



המפקח על הבנקים: הוראות הדיווח לפיקוח  [2] (2/12)

עמ' 830-3                   שיעור ריבית לצרכי תמחור פנימי

לפי תקופות ממוצעות לפרעון

חלק ב' - במגזר השקלי הצמוד למדד

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

01 יום שלישי

02 יום רביעי
03 יום חמישי

04 יום שישי

05 יום ראשון

06 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

01 יום שלישי
02 יום רביעי
03 יום חמישי
04 יום שישי
05 יום ראשון
06 יום שני

דוח שבועי על שיעור הריבית לצרכי תמחור פנימי



                                                                                            )2/12] (3 [הוראות הדיווח לפיקוח : המפקח על הבנקים

     897-50'    עמ                                                     מפתח עדכונים   -' נספח ג 

 

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

 .תיקון טכני#  

 

            

  להכניס עמוד  להוציא עמוד  נושא  הוראה  חוזר  תאריך

7.9.2011  2308     876-6] 7) [4/11(  876-6] 7) [4/11*(  
  )9/11] (8 [876-7-8  )4/11] (7 [876-7-8        )המשך(

        876-11] 7) [4/11(  876-11] 7) [4/11*(  
        876-12] 7) [4/11(  876-12] 7) [4/11(#  
  )9/11] (11[877-1-16   גרסאות שונות877-1-22        
        1-16-D888גרסאות שונות   - ----- ----- -------  
        896-1] 21) [12/09(  896-1] 22) [9/11(  
        896-2] 16) [12/09(  896-2] 16) [12/09*(  
        897-49] 2) [5/11(  897-49] 3) [9/11(  
        - ----- ----- -------  897-50] 1) [9/11(  

30.10.2011  2312    815-3-4] 5) [12/09(  815-3-4] 6) [10/11(  
      815-4.1] 1) [12/09(   -- ----- ----- -------    
      

דוח חצי שנתי על 
  אנשים קשורים

815-5-7] 4) [6/05(  815-5-7 ]5) [10/11(  
        --- ----- ----- -------  815-8] 1) [10/11(  
         897-49] 3) [9/11(  897-49] 3) [9/11*(  
        897-50] 1) [9/11(  897-50] 2) [10/11(  

  )12/11] (69 [803-1  )9/11] (68 [803-1  הוראות הדיווח     2324  29.12.2011
  *)9/11] (72[ 803-2  )9/11] (72[ 803-2  לפיקוח      
        1-B810 ]2 [)1/00(  1-B810] 3) [12/11(  

        2-B810] 2) [11/02(  2-B810] 3) [12/11(  
        3-B810] 2) [11/02(  3-B810] 2) [12/11(#  
        1-16-D8101-17   גרסאות שונות-D810] 6) [12/11( 
        816-1] 7) [5/07(  816-1] 8) [12/11(  

        816-2-3] 9) [12/09(  816-2-3] 9) [12/09(*  
        816-4] 9) [1/11(  816-4] 10) [12/11(  

        816-5] 8) [12/09(  816-5] 9) [12/11(  

        816-6] 9) [1/11(  816-6] 10) [12/11(  

        831-1] 17) [1/11(  831-1] 18) [12/11(  

        831-2] 17) [1/11(  831-2] 17) [1/11*(  

        833-1] 6) [1/11(  833-1] 7) [12/11(  

        833-2] 8) [1/11(  833-2] 8) [1/11*(  

        897-49] 3) [9/11(  897-49] 3) [9/11*(  

        897-50] 2) [10/11(  897-50] 3) [12/11(  

803-1] 69) [12/11( 803-1] 70) [2/12(  

803-2] 72) [9/11( 803-2] 73) [2/12( 
9-D810] 6) [12/11( 9-D810] 7) [2/12( 

10-D810] 6) [12/11( 10-D810] 6) [12/11*( 
15-D810] 6) [12/11( 15-D810] 7) [2/12( 
16-D810] 6) [12/11( 16-D810] 6) [12/11*( 
3-E810] 3) [1/11( 3-E810] 3) [1/11*( 
4-E810] 3) [1/11( 4-E810] 4) [2/12( 

819-1] 7) [2/08( 819-1] 7) [2/08(* 
819-2] 5) [2/08( 819-2] 6) [2/12( 

830-1-3] 1) [5/11( 830-1-3] 2) [2/12( 
897-49] 3) [9/11( 897-49] 3) [9/11(* 

הוראות הדיווח     2330  22.02.2012
  לפיקוח

897-50] 2) [10/11( 897-50] 3) [2/12( 


