בנק ישראל
הפיקוח על הבנקים
מדיניות והסדרה
ירושלים ,ה' בתשרי תשע"ב
 3באוקטובר 2011
חוזר מס' ח2311 -06 -
לכבוד
התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי

הנדון :דוח על אחריות תאגידית
)הוראות הדיווח לציבור(
מבוא
.1

בשנים האחרונות התגברה המגמה לפיה חברות עסקיות פועלות באחריות תאגידית ,היינו
חברות פועלות להצלחה עסקית תוך הבאה בחשבון של שיקולים חברתיים – סביבתיים בקבלת
ההחלטות בעסק .אימוץ תפיסה זו נועד לייצר יתרון עסקי תוך יצירת השפעות חיוביות על
החברה ועל הסביבה לטובת עמידות ) (sustainabilityהעולם בדורות הבאים.

.2

התהודה לה זוכה האחריות התאגידית יצרה מערכות של דיווח ומדידה ,המאפשרות לתת ציונים
לארגונים ולמקם אותם ביחס לארגונים אחרים .הרצון לקבל הכרה ודירוג ראוי גם על ביצועים
שאינם פיננסיים ,עודד חברות עסקיות להעניק תשומת לב משמעותית לאחריות תאגידית.

.3

חברות עסקיות הבינו כי במידה ויאמצו מדיניות של אחריות תאגידית ,הדבר יסייע
לאטרקטיביות של ההתקשרות עימן .בשנים האחרונות משקיעים ,מפקידים וגורמים אחרים
מגלים עניין הולך וגובר בהתנהגות של החברה ,ולא רק ברווחיה.

.4

לאור האמור לעיל ולאור החשיבות שהפיקוח על הבנקים מייחס לפעילות התאגידים הבנקאיים
בתחום האחריות התאגידית עלה הצורך לעדכן את הוראות הדיווח לציבור .לאחר התייעצות עם
וועדת הקשר של לשכת רואי החשבון עם המפקח על הבנקים ועם הוועדה המייעצת לענייני
בנקאות ,תיקנתי את הוראות הדיווח לציבור כמפורט להלן.

התיקונים להוראה
.5

נוספה דרישה כי תאגיד בנקאי יפרסם לציבור דוח לתקופה של עד שנתיים על אחריות תאגידית
כמפורט בהוראה .דרישה זו תיושם ברמה הגבוהה ביותר של הקבוצה בנקאית.

תחילה
.6

תאגיד בנקאי יפרסם דוח על אחריות תאגידית ,בהתאם לחוזר זה ,לגבי התקופה שמתחילה
ביום  1.1.2012ואילך.

.7

תאגיד בנקאי המתקשה ביישום הוראה זו יפנו בכתב למר עידו גליל ,מנהל יחידת דיווח כספי.
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עדכון הקובץ
.8

להלן מצורפים דפי העדכון לקובץ הוראות הדיווח לציבור .להלן הוראות העדכון:
להוציא עמוד
(8/94) [7] 610-1

להכניס עמוד
*(8/94) [7] 610-1

(1/10) [1] 611-1
---(12/97) [8] 662-9
(4/11) [1] 662-9.1

(10/11) [2] 611-1
(10/11) [1] 625-1
#(4/11) [9] 662-9
*(4/11) [1] 662-9.1

(4/11) [1] 699-79

(10/11) [2] 699-79

*עמוד זה הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו-צדדית .ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.
 #תיקון טכני.
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דוד זקן
המפקח על הבנקים

