
 

 

 02 -6512026:   פקס                 91007  ירושלים 780ד "ת

 

 בנק ישראל
                    הפיקוח על הבנקים

 
 ב"ג תמוז תשס"י, ירושלים

 2002יוני ב 23

 
 2078 -06-ח' מסחוזר 

 לכבוד

 התאגידים הבנקאיים

 
  לרכיבי סיכוןעל יחס הון חודשי דוח : הנדון

 )B  812'הוראה מס, דיווח לפיקוח(

         
 מבוא

הוחלט , כדי להדק את המעקב והפיקוח על תאגידים.  רבעוניתדוח על יחס הון מזערי מוגש בתדירות .1

  .גבוהה יותרלקבוע  דוח נוסף שיוגש בתדירות דיווח 

 
 התיקון להוראות

 דוח זה  ". לרכיבי סיכוןעל יחס הון חודשי דוח  : "B  812'  הוראה מס–תתווסף הוראת דיווח חדשה  .2

לרבות באותם החודשים בהם מוגש הדוח , יוגש בתדירות חודשית בתוך שבוע מתאריך הדיווח

' הוראה מס" (דוח רבעוני על יחס הון לרכיבי סיכון: " הרבעוני על יחס הון מזערי אשר מעתה ייקרא

812.( 

 
 עיקרי ההוראה

'       הוראה מס" ( דוח על יחס הון לרכיבי סיכון "כל ההנחיות החלות על  .הדיווח יהיה על בסיס מאוחד .3

 . במקום שהדבר הכרחי ניתן לבסס את הנתונים על אומדניםעם זאת. על דוח זהם גיחולו , )812 

 
 דברי הסבר

מוטל על התאגיד לקיים מעקב שוטף על יחס ההון לרכיבי הסיכון , מובהר בזה כי אף שהדיווח חודשי

 . בדבר יחס הון מזערי311' כאמור בהוראת ניהול בנקאי תקין מס, שלו

 
 תחילה

 .2002 אוגוסטדוח המתייחס לר זה יחל בהדיווח על פי חוז .4

 
 שאלות ובירורים

 או בפקס  6552438-02טלפון , אופירה ריבלין במשרדנו בירושליםבדבר שאלות ובירורים יש לפנות ל .5

6552159-02. 
 

 הערה

 :כלהלן, סומנו התיקונים להוראות, לנוחותכם .6

 |  -תוספת סומנה ב 

         .-מחיקה סומנה ב  

 עדכון הקובץ



2 

 

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

 להוציא עמוד להכניס עמוד
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