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 ריבית הנסלקות על ידי צד שלישיעסקות דיווח הבהרה בנוגע ל הנדון:
 

ות ריבית הנסלקות ע"י צד שלישי, במסגרת הדיווח לבנק עסקדיווח על לאחרונה אנו עדים לעלייה ב
"צו בנק ישראל )מידע בעניין עסקות בנגזרות במטבע חוץ, בנגזרות מדד ובנגזרות ישראל על בסיס 
פיננסיים מסוימים בעניין עסקות בנגזרות  "צו בנק ישראל )מידע מגופים-" ו2016 –ריבית(, התשע"ו 

 . "2016 –במטבע חוץ, בנגזרות מדד ובנגזרות ריבית(, התשע"ו 

כאשר עסקה נקשרת בין צדדים )להלן ות אלה. גע לעסקאנו מבקשים לחדד את הנחיות הדיווח בנו
הצד העסקה המקורית( ולאחר מכן אחד הצדדים לעסקה )או שניהם( מעוניין להעביר את סיכון 

  – הבאיםהדיווח שדות יש לשנות את הגוף הסולק(,  –הנגדי הגלום בעסקה לצד שלישי )להלן 

  יש למלא את סוג המזהה של הצד הנגדי המקורי לעסקה.  –( 15"סוג מזהה של המוטב" )שדה 

  יש למלא את מזהה הצד הנגדי המקורי לעסקה. –( 16"מספר מזהה של המוטב" )שדה 

  יש למלא את שם הצד הנגדי המקורי לעסקה. –( 17"שם המוטב" )שדה 

  יש למלא את סוג המזהה של הגורם מולו  –( 21)שאינו המדווח(" )שדה  2"סוג מזהה של צד
)יודגש כי לא נדרש שינוי בשדה זה במקרים בהם החשיפה  מנוהלת החשיפה בגין העסקה

 .מנוהלת מול הצד הנגדי המקורי לעסקה(

 יש למלא את מזהה הגורם מולו מנוהלת  –( 22)שאינו המדווח(" )שדה  2מזהה של צד  "מספר
)יודגש כי לא נדרש שינוי בשדה זה במקרים בהם החשיפה מנוהלת מול  החשיפה בגין העסקה

 הצד הנגדי המקורי לעסקה(.

  יש למלא את שם הגורם מולו מנוהל החשיפה  – (23)שדה )שאינו המדווח("  2"שם של צד
בגין העסקה )יודגש כי לא נדרש שינוי בשדה זה במקרים בהם החשיפה מנוהלת מול הצד 

 הנגדי המקורי לעסקה(.

  לסמן  צעות גוף סולקיש לדווח כי העסקה נסלקת באמ –( 33"מצב סליקה" )שדה(Y.) 

  סוג המזהה של הגוף הסולק )בהתאם  יש למלא את –( 34"סוג מזהה של סולק העסקה" )שדה
 "מספר מזהה של החברה הסולקת"(. – 35למזהה שמדווח בשדה 

  יש למלא את מזהה הגוף הסולק. –( 35"מספר מזהה של החברה הסולקת" )שדה 

  יש לדווח את הזמן בו נסלקה העסקה. –( 36"זמן סליקה" )שדה 

מעוניין להעביר את סיכון הצד הנגדי  A. לאחר מכן, בנק Bעם בנק  IRSקשר עסקת  Aבנק  לדוגמה,
  –יהיה טי העסקה רעל שינוי פ A. הדיווח של בנק C(, שיכונה להלן CCPלגוף סליקה מרכזי )

 תתאריך העסקה המקורי 
  בנק  –הצדדים לעסקהA  ובנקC 

  בנק  –פרטי הסולקC 

  בנק  –פרטי המוטבB 

 לדיווח בגין עסקות נסלקות ניתן למצוא באתר בנק ישראל. דוגמה מפורטת
 בלבד. ריביתיודגש כי הנחיות אלה תקפות לעסקות 

 
 בברכה,

 לירן כליף
 מנהל היחידה לשוק מט"ח

 סטטיסטיקהלמידע ול החטיבה
 


