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מפורטת הצעתנו למתווה אימוץ להלן , לאור התקדמות האימוץ של התקנים הבינלאומיים בישראל

 על ידי התאגידים הבנקאיים וחברות )התקנים הבינלאומיים -להלן (תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים 

  ).  תאגידים בנקאיים�להלן (כרטיסי האשראי 

 לליכ

הפיקוח על הבנקים נוהג מזה שנים לאמץ בנושאים המהותיים את עיקרי ההוראות המתייחסות  .1

מכלול זה , דיווח כספימעבר לתקני . ב"בארהמובילים למכלול מערך הדיווח החל על בנקים 

של רשויות הפיקוח על הבנקים ורשות ניירות הערך לציבור כולל גם את הוראות הדיווח 

 גם לסטנדרטים לעריכת ביקורת על דוחות כספיים ובקרה פנימית על דיווח ומתייחס, ב"בארה

הפיקוח על הבנקים מחויב לשמור על הרמה הגבוהה של דיווח לציבור , במצב זה. כספי

לציבור הוראות הדיווח המאפיינת את הדיווח של תאגידים בנקאיים כיום ולבצע כל שינוי ב

 .ות המתחייבות במכלול מערך הדיווחתוך ביצוע ההתאמ, באופן מושכל ומדורג
  

  הנוגעים לנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאים בינלאומייםתקניאימוץ 

תאריך היעד לדיווח של תאגידים בנקאיים בהתאם לתקנים הבינלאומיים בנושאים אלה הוא  .2

 .1.1.11החל מיום 

בנושאים אלה ממועד זה ואילך ידרשו התאגידים הבנקאיים לעדכן את הטיפול החשבונאי  .3

, בהתאם להוראות המעבר בתקנים בינלאומיים חדשים שיפורסמו בנושאים אלה, באופן שוטף

 .   ובהתאם להבהרות שימסרו על ידי הפיקוח על הבנקים

תאריך היעד להתאמת הוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים והנחיותיו , בהתאם לכך .4

 .31.12.09 בנושאים אלה הוא לתקנים הבינלאומיים)  הוראותינו�להלן (

 וכדי ליצור בהירות לגבי אופן היישום של התקנים הבינלאומיים בנושאים אלה, לצורך כך .5

בהם ישתתפו ,  בכוונתנו להקים מספר צוותי עבודה מקצועיים משותפים,)לרבות הוראות מעבר(

התאגידים ממשרדי רואי החשבון של התאגידים הבנקאיים ומ, נציגים מהפיקוח על הבנקים

 .הבנקאיים
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  הנוגעים לנושאים בליבת העסק הבנקאים בינלאומייםתקני

תאריך היעד המקדמי לדיווח של תאגידים בנקאיים בהתאם לתקנים הבינלאומיים בנושאים  .6

החלטה סופית בנושא  2011בכוונתנו לקבל במהלך שנת כאשר , 1.1.20131מיום החל הוא אלה 

 . זה

 הליך ההתכנסותובהתקדמות ב "בארהקבע ילוח הזמנים שבהתחשב בההחלטה הסופית תקבע  .7

 . ב"בין גוף התקינה הבינלאומית וגוף התקינה בארה

בכוונתנו לערוך סקר פערים מפורט בנושאים אלה כדי לבחון האם קיימות , ראשוןבשלב  .8

 . בהוראותינו הוראות הסותרות מהותית את התקנים הבינלאומיים

 עם בנושאים בהם הושגה התכנסותב "הכללים שנקבעו בארהאימוץ תינתן קדימות ל, ככלל .9

 . התקנים הבינלאומיים

, הוצאנו בעברדרישות אשר  לא ישפיע על תקנים הבינלאומייםלב "בארה המעבר ,הערכתנול .10

, )הפסדי אשראיחובות פגומים והטיפול ב, למשל(על תאגידים בנקאיים בעתיד ואשר יחולו 

  . ובאופן בו נדרש ליישמןאלה ותדריששינוי בולפיכך אין 
  

  על ידי תאגידים בנקאייםאופן היישום של התקנים הבינלאומיים

לאחר השלמת הליך התאמת הוראותינו לתקנים הבינלאומיים על  גםהפיקוח על הבנקים ישמור  .11

ולקבוע , תקנים הבינלאומייםב הדרישותאופן ישום לקבוע הבהרות מחייבות לגבי סמכותו 

רשויות פיקוח במדינות מפותחות דרישות מתחייב לנוכח הדבר שבהם במקרים ספות הוראות נו

הפיקוח על הבנקים , בנוסף. או בנושאים שלגביהם אין התייחסות בתקנים הבינלאומיים בעולם

הוראות הקשורות לבקרה פנימית על דיווח כספי , ודיווחישמור על סמכותו לקבוע דרישות גילוי 

 . יקורת של רואה החשבון המבקרוהוראות הקשורות לב

כך , בעולםאופן יישום התקנים הבינלאומיים אחר ההתפתחות של נמשיך לעקוב  ,במקביל .12

 ,פהמקי תגלובאלי דיווח כספי כתמערבסיס ללהיות תקנים הבינלאומיים יהפכו שבמועד שבו ה

קומיות באופן שלא דורש הבהרות מ,  באופן עקבי בכל המדינות המפותחות בעולםמתשמיוש

 .ו זתדיווח כספי גלובאלי כתמערלנוכל להתאים את הוראותינו בהקדם האפשרי , משמעותיות
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