
 

 

 

 Banking Suite Solution 

XBRL (The eXtensible Business Reporting Language) 

 
 כללי

 
, כפי שמיושם כבר XBRLהנחה את התאגידים הבנקאיים להיערך למתכונת דיווח אחידה בפורמט  בנק ישראל

 מספר שנים בבנקים בעולם.
 

את ישמש  2016 תמשנבות אחרות והחל נהוג בארצות הברית, אירופה ובמדינות ר   XBRLהדיווח  פורמט 
 חדש.דווח כסטנדרט הבנקים בישראל 

 

מטעם  שנשלח  הפורמט החדש יחליף את שיטת הדיווח הנוכחית המבוססת על קובץ מאסטר במבנה אקסל 
 את מבנה הדוחות הנדרשים לדיווח. מכיל ו, הפיקוח על הבנקים לתאגידים הבנקאיים

 

ברחבי  XBRL-ו XMLוסיוע לחברות וממשלות בנושאי  תוכנה פתרונותמובילה במתן  CoreFilingחברת 
 .תחוםבבעלת מוניטין מהגבוהים  אשנים בנושאים הנ"ל והי 12-העולם. לחברה ניסיון של למעלה מ

 

והוא  ConsistGEMמשולב ואינטגרטיבי עם המערכת החשבונאית/פיננסית  CoreFilingשל    XBRLמודול 
 החדשה של בנק ישראל. ההוראההנדרשים ליישום  ההיבטים  מספק מענה מלא  למכלול

 

כוללת להפקה, סקירה,  מרכזית , כפלטפורמה(ConsistGEM)ללא  בנפרדגם  CoreFilingניתן ליישם את 
 .הדיווחים הנדרשים ע"י הפיקוחלכלל  XBRL-התיקון ודיווחי 

 
 מאפשרת שתי חלופות עיקריות ליצירת הדוחות: המערכת

 

 אוטומטי המבוסס על שימוש באקסל.  יישום חצי .א
 בחלופה זו התהליך הוא אוטומטי פרט לשלב הזנת הנתונים המבוצע ע"י המשתמש.

 . CSVיישום אוטומטי המבוסס על שימוש בקבצי  .ב
 בסיס הנתונים.בחלופה זו מותנית במיפוי ושמירה מוקדמת של הנתונים הנדרשים לדוחות 

 

  CoreFilingבשיתוף חברת  בוצע  XBRLבנק ישראל בנושא הפתרון המוצע ע"י קונסיסט לדרישת 

 :את ניתן לציין CoreFilingשל  יהבין לקוחות .Deloitte  של חברת ובליווי וייעוץ חשבונאי

Morgan Stanley, Barclays, HSBC, Bank of England, Bank D'Italia, Bank of America .ועוד 
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 XBRL     הדרישותיישום  
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XBRL CoreFiling - הלהפקה, סקירה, תיקון ודיווחי  אחידה פלטפורמה-XBRL       
 הדיווחים הנדרשים ע"י הפיקוחלכלל 
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 המערכתפונקציונאליות ויכולות 
 

להפקת הדוחות  היכולות החדשות מאפשרות הפעלת כלים ויישום תהליכי עבודה נוחים וידידותיים למשתמש
 .XBRLבפורמט 

 
 ליך העבודה מורכב מהשלבים הבאים:תה

 

 קליטת הטקסונומיה של בנק ישראל כולל תמיכה בשינויי גרסה. .א

 

 השלבים הבאים: מופעלים  ,בעת הפעלת תהליך עבודה חצי אוטומטי המבוסס על שימוש באקסל .ב

 

  במבנה המבוסס על הטקסונומיה.ואוטומטי בניית אקסל/ים באופן ממוכן 

 .שמירת אקסל/ים המכילים את הנתונים שהוזנו ע"י המשתמש המדווח 

  ותיעוד השגיאות.הטקסונומיה  מולבדיקות חוקיות לנתונים שהוזנו באקסל 

  הסבת הדוח מפורמט אקסל לקובץ בפורמטXBRL .במבנה הנדרש ע"י בנק ישראל 

  בפורמט( שמירת הדוחXBRL.בספרייה ייעודית ) 

 יבת הערות/הנחיות לתיקון.סקירת השגיאות בדוח וכת 

  פתיחת דוח קיים לצורך תיקון הנתונים ושמירה חוזרת . 

  שליחת הדוח בפורמטXBRL לבנק ישראל. 

 

 יופעלו השלבים הבאים: CSVבעת הפעלת תהליך עבודה אוטומטי המבוסס על שימוש בקבצי  .ג
 (סיס הנתוניםפעולה תהייה ישימה לאחר מיפוי ושמירת הנתונים הנדרשים לדוח בבההערה: )

 

  בניית קובץCSV .באופן ממוכן במבנה המבוסס על הטקסונומיה 

  שמירת קובץCSV  כפי שנשלפו באופן ממוכן מבסיס הנתונים. םנתוניההמכיל את 

 בדיקות חוקיות לנתונים בקובץ ה-CSV  ותיעוד השגיאות. כנגד הטקסונומיה 

  הסבת הקובץ מפורמטCSV  לקובץ בפורמטXBRL ש ע"י בנק ישראל.במבנה הנדר 

  בפורמט( שמירת הדוחXBRL.בספרייה ייעודית ) 

  באמצעות כלי ייעודי  ע"י משתמש וכתיבת הערות/הנחיות לתיקוןסקירת השגיאות בדוח. 

  מחדש  התהליךביצוע חוזר של ותיקון הנתונים. 

  שליחת הדוח בפורמטXBRL .לבנק ישראל 

 

 .אה בעבריתכוללים תמיכה מל ותהליך העבודהכלי הדיווח *
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 תרשים תהליך עבודה

 אקסל  -קלט תרשים תהליך עבודה  .1
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 CSVקובץ  -קלט תרשים תהליך עבודה  .2
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 .XBRLמילוי טופס אקסל שיוצר לפי חוקיות ה  -דוגמא 
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     XBRLדיקת תקינות לדיווח ב –דוגמא 

  
     דוגמא לדיווח כולל התראות והסברים  על שגויים:
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