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  בנקי חוץ.קבוצות בנקאיות כולל בנקים עצמאיים ולרבות חלה על  (א)     הוראה זו .1

 הדיווח הינו על בסיס מאוחד.)     ב(

או קבוצת לווים  ,לווה - חוב בארגון מחדש של חוב בעייתילווה בעל  יש לדווח על(ג)     

חוב לפני הארגון החוזית של הקרן ה תיתר ואשר ,313בהוראה כהגדרתם  בנקאית

  מיליוני ש"ח. 20עולה על  מחדש

 



ימי עסקים ממועד פרסום הדוח הכספי  מעשרהאת הדיווח הרבעוני יש להגיש לא יאוחר  .2

 הרבעוני או השנתי





המשמשת את  ה המאובטחתבאמצעות תקשורת מחשבים באינטרנט, בטכנולוגייש לדווח  .3

 . ה. מתכונת הדיווח מצורפת בזבנק ישראל

  



, אלא אם נאמר בהוראות הדיווח לציבורכהגדרתו  היא משמעות כל מונח בהוראה זו .4

 אחרת.

  

–
  

בהוראת הדיווח לפיקוח מספר  01יש למלא בהתאם להנחיות למילוי לוח :  09– 01 ותשור .5

D810 "כדלקמן: "חשיפות אשראי גדולות 

D810 ימולאו לפי שורות אלה בהוראה  – 06-01שורות 

בהתאמה.  D810  שבהוראה 13, 12, 10ימולאו לפי השורות  – 09-07ורות ש 
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מועד ליתרות היש לדווח על  -הדיווח  בתקופת חובות בעייתיים בארגון מחדש שבוצעו .6

  .הארגון מחדש

  הסכומים החוץ מאזניים ידווחו כשהם משוקללים - נתונים על סיכון אשראי חוץ מאזני .7

 .313על פי האחוזים המפורטים בהגדרת חבות בהוראה 

על   ", בהתאמה. יש לדווחהארגון מחדש אחרי/סך כל שווי לביטחון לפני" 25 – 24שורות  .8

"חשיפות אשראי גדולות"  D810שווי לביטחון כמשמעותו בהוראת הדיווח לפיקוח מספר 

 5לניכוי שבסעיף  םהעומדים בקריטריוני ,ביטחונות שנתן הלווה לרבות), 89(שורה 

  ).64(שורה  313להוראה 





  

חובות שהפכו בשנת הדיווח לחובות  - חובות בעייתיים בארגון מחדש שבוצעו וכשלו .9

 12מחדש בארגון מחדש של חוב בעייתי במהלך  ימים או יותר, אשר אורגנו 30בפיגור של 

. יש לדווח על היתרות לסוף החודשים שקדמו למועד שבו הם הפכו לחובות בפיגור

 התקופה.



המפקח על הבנקים: הוראות הדיווח לפיקוח [01] (4/15)

 עמ' 3 - 811

 בעייתיים וסיכון אשראי חוץ מאזני בארגון מחדש שבוצעו בתקופת הדיווח
2 ,1
לוח 01 - חובות

אלפי ש"ח 

לווהלווה

1שם הלווה

2מספר מזהה של הלווה 

3שם קבוצת הלווים

4מספר מזהה של קבוצת הלווים

5סיבת הכללת הלווה בקבוצת לווים (על פי נספח ב')

6ענף משק

7סיווג הלווה (על פי נספח ג')

8איש קשור

9דירוג אשראי

10יתרה קרן חוזית של חוב לפני הארגון מחדש

11יתרה קרן חוזית של חוב לאחר הארגון מחדש

12יתרת חוב רשומה לפני הארגון מחדש

13יתרת חוב רשומה לאחר הארגון מחדש

14יתרת הפרשה פרטנית להפסדי אשראי לאחר הארגון מחדש

15יתרת חוב שאורגנה מחדש, נטו (15 = 14 - 13)

16מחיקה חשבונאית בגין הארגון מחדש

17הוצאה להפסדי אשראי בגין הארגון מחדש 

18סיכון אשראי חוץ מאזני לפני הארגון מחדש

19סיכון אשראי חוץ מאזני לאחר הארגון מחדש

20ממוצע משוקלל של שיעור הריבית לפני הארגון מחדש (באחוזים)

21ממוצע משוקלל של שיעור הריבית לאחר הארגון מחדש (באחוזים)

22ממוצע משוקלל של התקופה החוזית הנותרת לפירעון לפני הארגון מחדש (בשנים)

23ממוצע משוקלל של התקופה החוזית הנותרת לפירעון לאחר הארגון מחדש (בשנים)

24סך כל שווי לביטחון לפני הארגון מחדש

25סך כל שווי לביטחון לאחר הארגון מחדש

(1) אשראי לציבור אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר.

(2) למועד הארגון מחדש.

חובות בעייתיים בארגון מחדש 
2
שבוצעו

סיכון אשראי חוץ מאזני בארגון 
2
מחדש שבוצע

השפעת השינויים על החובות 
2
הבעייתים שאורגנו מחדש

                                        ארגון מחדש של חוב בעייתי

דוח על ארגון מחדש של חוב בעייתי (רבעוני)



המפקח על הבנקים: הוראות הדיווח לפיקוח [01] (4/15)

 עמ' 4 - 811

2
 בעייתיים בארגון מחדש שבוצעו וכשלו

1
לוח 02 - חובות

אלפי ש"ח 

לווהלווה

1שם הלווה

2מספר מזהה של הלווה 

3שם קבוצת הלווים

4מספר מזהה של קבוצת הלווים

5סיבת הכללת הלווה בקבוצת לווים (על פי נספח ב')

6ענף משק

7סיווג הלווה (על פי נספח ג')

8איש קשור

9דירוג אשראי

10תאריך בו בוצע הארגון מחדש

11יתרה קרן חוזית של החוב 

12יתרת החוב רשומה 

13בפיגור של 30 ימים ועד 89 ימים

14בפיגור של 90 ימים או יותר

15יתרת הפרשה פרטנית להפסדי אשראי

16יתרת חוב, נטו (16 = 15 - 12)

17מחיקה חשבונאית שנרשמה במהלך הרבעון

18הוצאה בגין הפסדי אשראי שנרשמה במהלך הרבעון

(1) אשראי לציבור אשראי לממשלות, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח וניירות ערך שנשאלו 

     או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר, יתרות למועד הדיווח.

(2) חובות שהפכו בתקופת הדיווח לחובות בפיגור של 30 ימים או יותר, אשר אורגנו מחדש בארגון מחדש של חוב 

     בעייתי במהלך 12 החודשים שקדמו למועד שבו הם הפכו לחובות בפיגור

                                    ארגון מחדש של חוב בעייתי

חובות בעייתיים בארגון 
2,1
מחדש שבוצעו וכשלו

מזה:

דוח על ארגון מחדש של חוב בעייתי (רבעוני)


