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  כללי

 –(להלן  דיווחים שהתאגידים המפוקחיםהמרכז את  הדיווח לפיקוחקובץ הוראות   א. . 1

על  המפקח חיותבהתאם לה דרשים לדווח לפיקוח על הבקים "התאגידים")

הסעיפים הבאים יופיעו בכל אחת מהוראות הדיווח:  אחיד, ותהוראהמבה  הבקים.

תחולה, מועד הגשת הדוח, דרך הדיווח, הרכב הדיווח והחיות כלליות. בכול הוראה 

כל  (ראה רשימה מפורטת של חלה ההוראהעליהם תאגידים הסוגי התייחסות ליש 

   ).להוראות הדיווח לפיקוח 896 בעמ'בספח א' ושמותיהם התאגידים הבקאיים  סוגי

בור השתיים והרבעויים של ההגדרות וההוראות בדבר עריכת הדוחות לצי  .ב

 יווחיםתקפות גם לגבי עריכת הד אשראיהושל חברות כרטיסי  יםבקאיה יםתאגידה

 אמר במפורש אחרת בהוראות אלה. כןהמופיעים בקובץ זה, אלא אם 

                                                                    .זו להוראהבספח  מצויןל בהתאם חוץבק  על יחול לעיל האמור  .ג

                                    . אותות מערך הדיווחים לפיקוחי על אאחרחשבואי הראשי של התאגיד המדווח ה  .ד

                                                 .   בהתאם לכך מען אליו מכתבים והודעות המתייחסים להוראות בקובץ זה

                                                                                                                                                                                      
  עריכת הדוחות

                                                                                         הפרטים הבאים: יופיעוכל דיווח ב  א. . 2

  שם וקוד התאגיד; . 1

   התאריך אליו מתייחס הדוח.  . 2

                                                              .ממלא הדוח ומורשה החתימה האחראי על הדיווח עלפרטים  . 3

לוח המרכז הלהקפיד על התאמה מלאה בין  דרשלוח מרכז,  בהן קיים בהוראות  .ב

כן או בחלקים האחרים, לפי העיין, ו ים השויםבספחהסעיפים המפורטים לבין 

 סכומים.הפירוט ל לבין וסך הכשורות ב רשוםבין ה

 תוים כמותיים ידווחו כמפורט בזאת:  .ג

 ש"ח.סכומים יירשמו באלפי  . 1

באחוזים (בשבר עשרוי עם דיוק של שתי ספרות אחרי יוצגו  עוריםיש . 2

 .הקודה)

 אמר אחרת.כן תוים כמותיים אחרים ידווחו ביחידות, אלא אם  . 3

כיוון שרוב הדיווחים שלחים באמצעות תקשורת מחשבים באיטרט (ראה סעיף   .ד

יהוו אישור כמפורט  דיווח .א. להלן), הפרטים שימולאו ע"י מורשה החתימה בכל3

 להלן: 

 ;באחריותו ואה פיקוח על הבקיםוח ששלח להד . 1

ערכו לפי הוראות המפקח על הבקים;בדוח התוים  . 2
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  דוחות הגשת

יש לדווח באמצעות תקשורת מחשבים באיטרט, בטכולוגיה המאובטחת,   א.        . 3

תקשורת מחשבים באיטרט), אלא אם כן אמר  –את בק ישראל (להלן המשמשת 

 במפורש אחרת.

"היחידה") בפיקוח על  -(להלן:  ליהול המידעיש להגיש את הדיווחים ליחידה   .ב

 בטווחי הזמן המצויים לגבי כל דוח. הבקים, 

 יוכל שלא צופה) מטעמו עובד או( הבקאי התאגיד של הראשי החשבואי כאשר  .ג

 היחידה למהל ,מועד מבעוד ,בכתב לפות עליו, הקוב במועד הדוח את להגיש

 הסיבות את ולפרט )803 להוראה בהתאם( ביחידה הדיווח על ולאחראי המידע ליהול

 . הדוח להגשת מבוקש מועד ולציין לאיחור

דית מיאם התגלתה טעות באחד מהדיווחים ששלחו לפיקוח על הבקים, יש לפות   .ד

 ולתאם מולו שליחת דיווח מתקן. ביחידהלאחראי על הדיווח 

 באחדדרשים תיקוים  כי מתברר לציבור הכספיים הדוחות פרסום לאחר אם  .ה

לפיקוח על הבקים, דרש לשלוח דוח מתוקן המחליף את קודמו  וששלח מהדיווחים

 קבלת לאחרהפרסום,  מיום שבועייםבאמצעות תקשורת מחשבים באיטרט, בתוך 

  . הדיווח על מהאחראי אישור
  

  המסמכים  שמירת

מסמכים ויירות העבודה קבצים, משך שבע שים את כל הלעל התאגיד המדווח לשמור  . 4

 לשם הצגתם לביקורת.  כקשר בין ספרי התאגיד לבין הדיווחים המשמשים



  המידע פרסום

היחידה מפרסמת מעת לעת לציבור מידע אגרגטיבי המבוסס על דיווחי התאגידים ובלבד  . 5

 שקיימים לפחות שלושה תאגידים המדווחים על המידע האמור.

ת, המועברים באמצעות הכספת וח השוווהיחידה מפיקה היזוים חוזרים בגין הוראות הדי . 6

 ם של התאגידים.לשימושהמאובטחת 

ל הוראה תאגיד שאיו מעויין בפרסום של תון אגרגטיבי כלשהוא, או בקבלת היזון חוזר ש . 7

 הסיבות ויפרט אתבכתב למהל היחידה התאגיד יפה אותו של החשבואי הראשי ספציפית. 

 כאמור.לבקשתו 
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 נספח

 בנק חוץות על רשימת ההוראות החל

 

 ויחולקו לשלושה שלבים: ,לפי היקף המאזן שלהם דרישות הדיווח יחולו על בנקי חוץ .1

 מיליארד ש"ח; 1היקף מאזן של עד  – שוןארשלב 

 מיליארד ש"ח; 5היקף מאזן של עד  – שנישלב 

 מיליארד ש"ח; 5היקף מאזן העולה על  – שלישישלב 

 :ההוראות הבאות חוץ יחולו על בנקי שוןאהרבשלב  .2

 ;דוח על נתוני יו"ר הדירקטוריון, הסגל הבכיר ורואה החשבון – 807 מס' הוראה .א

 ;של עובדים ונושאי משרה מעילות – 808הוראה מס'  .ב

 ;, אחת לרבעון(בלבד 09 -ו 06לוחות  –מקוצר  דיווח)מאזן חודשי  – 821הוראה מס'  .ג

 ;ציות חשיפה לסיכוני – 825הוראה מס'  .ד

 (;בלבד 01לוח  –מקוצר  דיווח)מצטבר רווח והפסד  – 832מס'  ההורא .ה

 ;דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר – 880הוראה מס'  .ו

 :הוראות הבאותיתווספו ה השניבשלב  .3

  ;חשיפות אשראי גדולות – D810הוראה מס'  .א

 ;חשיפות אשראי – E810הוראה מס'  .ב

 ;מכשירים נגזרים – 814הוראה מס'  .ג

 ;מאזן חודשי )דיווח מלא( – 821הוראה מס'  .ד

 ;(בלבד 03לוח  –מקוצר  דיווחנזילות )דוח על סיכון  – 827הוראה מס'  .ה

 ;חלוקת סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק – 831הוראה מס'  .ו

 .)דיווח מלא(מצטבר רווח והפסד  – 832מס'  ההורא .ז

 .ראות החלות על בנק חוץהוהשאר יתווספו  השלישיבשלב  .4

להורות לסניף של בנק חוץ להוסיף דיווחים בהתאם  בסמכות מנהל היחידה לניהול המידע .5

  .לסיכונים ספציפיים המאפיינים את פעילותו
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