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    לכבוד 

  א" וחכהתאגידים הבנקאיים

  

  2011 - ו2010 יםהוראות מעבר לשנ :הנדון

  ) הוראות הדיווח לציבור (

  

  מבוא

ועם , עם המפקח על הבנקיםלאחר התייעצות עם וועדת הקשר של לשכת רואי חשבון בישראל  .1

 .2011- ו2010 ניםי הוראות מעבר לש קבעתעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות בהוועדה המייעצת

  .להלןמפורט לפיכך תיקנתי את הוראות הדיווח לציבור כ

  

   הדיווח לציבורהתיקונים להוראות

  – הוראות מעבר .2

  .כמפורט בהוראה, 2010הוראות מעבר לשנת תוקנו  ,670-1-12בעמודים   .א

 . כמפורט בהוראה2011בר לשנת  תוקנו הוראות מע671-1-8בעמודים   .ב

 

לצורך הצגה בביאור , לפיה) 661-56בעמוד (הבהרה נוספה  – מכשירים נגזרים ופעולות גידור .3

בחוזי מטבע ובחוזי החלפת שקל צמוד למדד המחירים לצרכן בישראל בשקל לא צמוד , .ב18

 ).בלהנכס לק(יוצג סכום החוזה לפי צד אחד בעסקה בסכום בשקלים של הצד הנרכש 

  דברי הסבר 

וקובץ שאלות  203על מנת להתאים בין הוראות הדיווח לציבור לבין הוראת ניהול בנקאי תקין 

  .קין העוסקות בדרישות הלימות ההון הוראות ניהול בנקאי ת–ותשובות 

  

, מנהל יחידת דיווח כספי, עידו גלילתאגיד בנקאי המתקשה ביישום הוראות המעבר יפנה למר   .4

   .ות ספציפיותלקבלת הנחי

  

  תחילה

 ועל הדוחות 2010יחולו על הדוח השנתי לציבור לשנת  2010המעבר לשנת הוראות   .א .5

 .בשינויים המחויבים, 2011הרבעוניים המתפרסמים בשנת 

 .1.1.2011 יחולו מיום 2011הוראות המעבר לשנת   .ב  



 2

  

  עדכון קבצים

  :להלן הוראות העדכון. ם בזה דפי עדכון לקובץ הוראות הדיווח לציבורמצורפי .6

  להכניס עמוד  להוציא עמוד

661-55] 1) [10/02(   661-55] 1) [10/02(*   

661-56] 1) [10/02(  661-56] 2) [1/11(  

670-1-8] 1) [2/10(  670-1-8 ]2) [1/11(  

---  670-9-12] 1) [1/11(  

671-1-3 ]2) [2/10(  671-1-3 ]3) [1/11(  

671-4-6] 1) [2/10(  671-4-6] 2) [1/11(  

---  671-7-8] 1) [1/11(  

678-1-3] 1) [2/09(  ---  

678-4-9] 1) [1/09(  ---  

699-65] 2) [10/10(  699-65] 2) [10/10(*   

699-66] 2) [10/10(  699-66] 3) [1/11(  

    . ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים.צדדית-עמוד זה הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו *

  

  

  

  ,בכבוד רב

  

  דוד זקן

  המפקח על הבנקים

  

 

 

  


