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 ואסטרטגיה יעדים, כללית סקירה -' א פרק  

 הפעולות ותוצאות הכספי המצב על תמציתי כספי מידע

 עיקריים נתונים

 רווחיות

 

לתשעת החודשים 
 03-שהסתיימו ב

 בספטמבר
 

 
שינוי  6302 6302

 באחוזים
 

 במיליוני שקלים חדשים
 ,.2  0,0,6  0,033  נטו, הכנסות ריבית

 0.2.0  3,  642  הוצאות בגין הפסדי אשראי
 ..,0  0,0.3  0,033  רווח לפני מסים

 01.0  442  2,0  הפרשה למסים על הרווח
 00.2  00.  ,0,  רווח לאחר מסים

 01.0  231  21.  רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק
 (,..) 231  202  ⁽²⁾בכאלבניטרול רווח ממכירת זכויות בויזה אירופה והפרשה  -רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק 
 01.  634  רווח כולל המיוחס לבעלי המניות של הבנק

 1.22  ⁽³⁾6..1  ח"בש, המיוחס לבעלי המניות של הבנק. נ.ח  ע"ש  1.0הרווח הנקי למניה אחת בת  
 06.0  ,.00  ⁽¹⁾%-ב, שיעור הרווח לפני מסים ביחס לסך כל ההון 
 2..  1.,  ⁽ ¹⁾%-ב, שיעור הרווח לאחר מסים ביחס לסך כל ההון 
 6..  2..  ⁽¹⁾%-ב, תשואה נטו להון המיוחס לבעלי מניות הבנק 
בניטרול רווח ממכירת זכויות בויזה אירופה והפרשה  -⁽ ¹⁾%-ב, תשואה נטו להון המיוחס לבעלי מניות הבנק 

 6..  2.0  ⁽²⁾בכאל
 :הערות 

 .שנתיעל בסיס ( 0)
 .לתמצית הדוחות הכספיים' ג-ו' ב .0ראו ביאור ( 6)
 .הרווח המדולל זהה לרווח הבסיסי( 0)
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 מאזן

 
 שינוי באחוזים לעומת ⁽¹⁾00.06.6302 ⁽¹⁾03.2.6302 03.2.6302

 
 00.06.6302 03.2.6302 במיליוני שקלים חדשים

 4.1  0.6  612,621  612,304  600,420  כל הנכסים-סך
 3.2  ..06  602,.06  060,236  003,002  נטו, אשראי לציבור

 (..0) (4.2) 302,,0  03,620  430,.0  ניירות ערך
 4.4  ...  ⁽²⁾2.,,.02  ⁽²⁾,020,12  36,,024  פקדונות הציבור

 2.2  2.0  ,,00,6  00,013  04,024  הון המיוחס לבעלי המניות של הבנק
 2.3  2.1  00,204  .4.,00  ,04,22  כל ההון -סך

 :הערות
 .לתמצית הדוחות הכספיים ,0ראו ביאור  -לא כולל יתרות שסווגו כנכסים והתחייבויות מוחזקים למכירה ( 0)
 .לתמצית הדוחות הכספיים' ח 0ראו ביאור  –סווג מחדש ( 6)

 יחס הון לרכיבי סיכון

 III 03.2.6302 03.2.6302 00.06.6302באזל 

 
 באחוזים

 3.2  3.2  ,.3  לרכיבי סיכון 0יחס הון עצמי רובד 
 04.0  04.4  00.3  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

 פיננסיים יחסים

 
03.2.6302 03.2.6302 00.06.6302 

 
 באחוזים

 2.2  2.2  ,.2  כל הנכסים-כל ההון ביחס לסך-סך
 1.02  1.01  1.64  האשראי לציבורהוצאות בגין הפסדי אשראי ביחס ליתרה הממוצעת של 

 26.1  ..23  22.0  נטו ביחס לסך כל הנכסים, אשראי לציבור
 ⁽⁴⁾1.2,  ⁽⁴⁾..1,  4.2,  נטו ביחס לפקדונות הציבור, אשראי לציבור

 ⁽⁴⁾2.3.  ⁽⁴⁾4.1.  0...  פקדונות הציבור ביחס לסך כל הנכסים
 20.0  22.6  ..23  התפעוליות והאחרותכל ההכנסות שאינן מריבית ביחס להוצאות -סך
בניטרול רווח ממכירת זכויות בויזה  -כל ההכנסות שאינן מריבית ביחס להוצאות התפעוליות והאחרות -סך

 20.0  22.6  ..26  ⁽³⁾אירופה והפרשה בכאל
 ..,.  0...  6.2.  ההוצאות התפעוליות והאחרות ביחס לסך כל ההכנסות

בניטרול רווח ממכירת זכויות בויזה אירופה  -והאחרות ביחס לסך כל ההכנסות ההוצאות התפעוליות 
 ..,.  0...  2.4.  ⁽³⁾והפרשה בכאל

 ,.2  6..  2..  ⁽¹⁾תשואה מותאמת לנכסי סיכון
 ,.2  6..  2.4  ⁽³⁾בניטרול רווח ממכירת זכויות בויזה אירופה והפרשה בכאל -⁽ ¹⁾תשואה מותאמת לנכסי סיכון

 2.2  2.2  ..2  ⁽²⁾המינוףיחס 
 1.,06  000.2  ..063  ⁽²⁾יחס כיסוי הנזילות

    :הערות
 - 01.3.6102, 3.06% - 01.3.6102)תשואה על ההון מחושבת על יתרה ממוצעת של נכסי סיכון בהתאם ליעד ההון המינימלי שקבע הבנק לתקופה הרלוונטית ( 0)

3.14% ,00.06.6102 - 3.12%.) 
 .מחושב בגין שלושת החודשים שהסתיימו בסוף תקופת הדיווחהיחס ( 6)
 .לתמצית הדוחות הכספיים' ג-ו' ב .0ראו ביאור ( 0)
 .לתמצית הדוחות הכספיים' ח 0ראו ביאור  –סווג מחדש ( 4)
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שוק נתח

 הקבוצות בחמש דיסקונט קבוצת של חלקה, ישראל בנק ידי על שפורסמו כפי, 6302 ביוני 03 ליום הבנקאית המערכת נתוני על בהתבסס
 :כלהלן היה בישראל הגדולות הבנקאיות

 
 6302בדצמבר  00 6302ביוני  03

 
 באחוזים

 ,.04  04.2  כל הנכסים-סך
 04.6  04.2  נטו, אשראי לציבור

 ..04  ..04  פקדונות הציבור
 0..0  0..0  נטו, הכנסות ריבית

 02.3  03.2  כל ההכנסות שאינן מריבית-סך

 דיסקונט מנייתב התפתחות

 
שיעור שינוי  שער סגירה בסוף יום המסחר

בתשעת 
החודשים 

הראשונים של  
 באחוזים 6302

 
01.00.6302 03.2.6302 00.06.6302 

 (6.0) 12.  231  42.  מניית דיסקונט
 2.1  .0,041.0  42..0,41  62..0,26  מדד מניות הבנקים

 (2.2) 4..,0,26  0,446.30  6..0,463  62-א"מדד ת
 4.6  44..  2...  41.,  (ח"במיליארדי ש)שווי שוק דיסקונט 

 תיאור תמציתי -מגזרי הפעילות של קבוצת דיסקונט 
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 תיאור תמציתי של הסיכונים העיקריים

 עסקית ואסטרטגיה יעדים

 2134 שנת סוף לקראת דגשים
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 העסקי ולמצב לתוצאות וניתוח הסבר -' ב פרק  

 מהותיים ושינויים התפתחויות, תופעות, מגמות

 מהותיים שוטפים בנושאים ההנהלה טיפול
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 עיקריות כלכליות התפתחויות
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 ומתפתחים מובילים סיכונים

 ופעילותה הבנקאית למערכת הנוגעות יוזמות
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  מהותיות התפתחויות - כאל
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 2134תוכנית התייעלות  - הבנקאית המערכת התייעלות

 סקירת רואי החשבון המבקרים

 

 .הרביעי ברבעון תיזקף( מס לאחר ח"ש מיליון 060 -כ) ח"ש מיליון .03 של סך, והיתרה, 6102 שנת של השלישי ברבעון נזקף( מס לפני) ח"ש מיליון 02 של סך 1
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 אחר כולל וברווח בהוצאות, בהכנסות מהותיות התפתחויות

 ורווחיות רווח
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 וההוצאות ההכנסות התפתחות

 6302של שנת  תשעת החודשים הראשוניםלעומת , 6302של שנת  תשעת החודשים הראשוניםב, תוצאתיים בסעיפים ההתפתחויות

 

 לתשעת החודשים שהסתיימו 
 בספטמבר 03-ב

 
 

 שינוי 6302 6302

 
 באחוזים במיליוני שקלים חדשים

 2.0  4,100  4,603  הכנסות ריבית
 (0.0) 20,  41,  הוצאות ריבית
 ,.2  0,0,6  0,033  נטו, הכנסות ריבית

 0.2.0  3,  642  הוצאות בגין הפסדי אשראי
 6.3  0,320  0,021  לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי, נטו, ריביתהכנסות 

 הכנסות שאינן מריבית
 0.4,  .00  2.2  הכנסות מימון שאינן מריבית   

 (0.2) 0,326  0,306  עמלות
 61.2  ,.  34  הכנסות אחרות

 03.1  6,022  6,230  כל ההכנסות שאינן מריבית-סך
 הוצאות תפעוליות ואחרות

 0.0  6,260  6,221  משכורות והוצאות נלוות   
 (2.4) 23,  00,  אחזקה ופחת בניינים וציוד

 00.1  3.,  330  הוצאות אחרות
 6.3  1,620  1,022  כל ההוצאות התפעוליות והאחרות-סך

 ..,0  0,0.3  0,033  רווח לפני מסים
 01.0  442  2,0  הפרשה למסים על הרווח

 00.2  00.  ,0,  רווח לאחר מסים
 041.1  2  06  חלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת המס

 ,.42  (,4) (1.) רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות
 03.0  223  223  רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

 6..  2..  ⁽¹⁾%-ב, הבנקתשואה נטו להון המיוחס לבעלי מניות 
בניטרול רווח ממכירת זכויות בויזה אירופה והפרשה  -רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק  

 (2.7) 223  202  ⁽²⁾בכאל
בניטרול רווח ממכירת זכויות בויזה אירופה  -⁽¹⁾%-ב, תשואה נטו להון המיוחס לבעלי מניות הבנק

 6..  2.0  ⁽²⁾והפרשה בכאל
 :הערות 

 .על בסיס שנתי (0)
 .לתמצית הדוחות הכספיים' ג-ו' ב .0ראו ביאור  (6)
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 6302שלישי ולעומת רבעון  6302השני לעומת רבעון , 6302של שנת  השלישיברבעון , תוצאתיים בסעיפים ההתפתחויות

 
 6302רבעון שלישי  6302 6302

 

רבעון 
 שלישי

 רבעון 
 שני

רבעון 
 שלישי

לעומת 
רבעון שני 

6302 

לעומת 
רבעון 

שלישי 
6302 

 
 שינוי באחוזים במיליוני שקלים חדשים

 4.,  ..0  0,410  0,434  0,203  הכנסות ריבית
 (1.2) (6.0) 004  003  006  הוצאות ריבית
 00.6  ,.6  .0,12  0,022  .,0,0  נטו, הכנסות ריבית

 22.3  040.0  2,  ,2  040  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 
 0,312  0,322  276 (1.2)  2.2 

 הכנסות שאינן מריבית
 1.1.  (0.,,) 01  ,46  20  הכנסות מימון שאינן מריבית     

 ,.0  2.2  221  200  2.2  עמלות
 (0.,,) (0.2,) 46  .6  2  הכנסות אחרות

 0.6  (06.7) 266  0,377  200  כל ההכנסות שאינן מריבית-סך
 תפעוליות ואחרותהוצאות 

 0.6  (0.2) 61,  20,  01,  משכורות והוצאות נלוות     
 (2..) 0.2  634  ,62  6.6  אחזקה ופחת בניינים וציוד

 60.3  00.0  012  002  0.0  הוצאות אחרות
 0.2  3.7  0,163  0,121  0,122  כל ההוצאות התפעוליות והאחרות-סך

 2.0  (0.,2) 6,4  60.  016  רווח לפני מסים
 60.2  (..20) 016  6.6  062  הפרשה למיסים על הרווח

 (0.0) (,.21) 0,6  443  0.2  רווח לאחר מסים
 411.1   - 0  (6) 02  של חברות כלולות לאחר השפעת המס( הפסדים)חלקו של הבנק ברווחים 

 (6.4,) (34.4) (.0) (24) (0) מאוחדותרווח נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות 
 00.2  (26.6) 027  020  077  רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

 2.6  06.0  2.2  ⁽¹⁾%-ב, תשואה נטו להון המיוחס לבעלי מניות הבנק
בניטרול רווח ממכירת זכויות בויזה אירופה  -רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק   

 67.2  (03.1) 027  610  602  ⁽²⁾בכאלוהפרשה 
בניטרול רווח ממכירת זכויות בויזה  -⁽¹⁾%-ב, תשואה נטו להון המיוחס לבעלי מניות הבנק

 2.6  4..  2.4  ⁽²⁾אירופה והפרשה בכאל
 :הערות  

 .על בסיס שנתי (0)
 .לתמצית הדוחות הכספיים' ג-ו' ב .0ראו ביאור  (6)
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 נטו, המימוני הרווח הרכב

 
6302 6302 

 

 רבעון 
 שלישי

 רבעון 
 שני

 רבעון 
 ראשון

 רבעון 
 רביעי

 רבעון 
 שלישי

 רבעון 
 שני

 רבעון 
 ראשון

 
 במיליוני שקלים חדשים

 0,1,6  0,221  0,410  0,604  0,662  0,434  0,203  הכנסות ריבית
 26  422  004  030  023  003  006  הוצאות ריבית
 0,161  0,132  .0,12  0,140  .0,12  0,022  .,0,0  נטו, הכנסות ריבית

 0,2  016  01  42  32  ,46  20  הכנסות מימון שאינן מריבית
 0,632  0,022  0,322  0,372  0,020  0,270  0,607  נטו, כל הרווח המימוני-סך
 

 נטו, המימוני הרווח סך של ניתוח

 
6302 6302 

 

 רבעון 
 שלישי

 רבעון 
 שני

 רבעון 
 ראשון

 רבעון 
 רביעי

 רבעון 
 שלישי

 רבעון 
 שני

 רבעון 
 ראשון

 
 במיליוני שקלים חדשים

 0,104  0,1,0  0,1.2  0,122  0,1,6  .0,04  .,0,0  רווח מפעילות שוטפת
ומהתאמות לשווי הוגן של אגרות ממימוש , נטו, רווחים

 046  64  02  .4  2.  40  40  חוב
 ,6  61  (,0) (26) 04  0.0  0  מהשקעה במניות( הפסדים)רווחים 

 (06) 24  (66) 0  (03) (,0) (01) התאמות לשווי הוגן של מכשירים נגזרים
 00  2  .4  02  60  .0  02  אופציות ונגזרים אחרים, הפרשי שער

  - 00   - 6   - 0   - רווחים נטו בגין הלוואות שנמכרו
 0,632  0,022  0,322  0,372  0,020  0,270  0,607  נטו, כל הרווח המימוני-סך
 



  וחברות מאוחדות שלובנק דיסקונט לישראל  

23 

 פיקוחיים פעילות מגזרי לפי, נטו, ההכנסות מריבית התפתחות על נתונים

 

לשלושת החודשים 
 03 -שהסתיימו ב

 בספטמבר
 

לתשעת החודשים 
 03 -שהסתיימו ב

 בספטמבר
 

 
 שינוי 6302 6302 שינוי 6302 6302

 
 %-ב במיליוני שקלים חדשים %-ב במיליוני שקלים חדשים

 :פעילות ישראל
 ,.06  2.,  ,,3  ,.04  ,63  046  משקי בית      

 63.2  .6  02  ..22  2  01  בנקאות פרטית
 3.,  30,  3.1  00.1  013  040  עסקים קטנים וזעירים

 4.0  .60  662  2.,  0.  ..  עסקים בינוניים
 3.1  066  020  ,.2  010  001  עסקים גדולים
 00.0  06  02  (..02) 2  2  גופים מוסדיים

 ..06  ,66  .62  ..23  6.  002  מגזר ניהול פיננסי
 03.2  6,220  6,710  02.7  722  0,336  כל פעילות ישראל-סך

 :ל"פעילות חו
 (63.4) 600  043  (06.3) 1.  .4  אנשים פרטיים      

 (..0) 064  006  0.3  016  012  פעילות עסקית
 4.,6  4.  32  ..2  01  06  אחר

 (7.2)  232  222 (7.1)  636  072 ל"כל פעילות חו-סך
 2.7  0,076  0,022  00.6  0,322  0,072  הכל-סך

 

 

 אשראי הפסדי בגין ההוצאות של הרבעונית ההתפתחות

 
6302 6302 

 

רבעון 
 שלישי

רבעון 
 שני

רבעון 
 ראשון

רבעון 
 רביעי

רבעון 
 שלישי

רבעון 
 שני

רבעון 
 ראשון

 
 במיליוני שקלים חדשים

 0,  62  (04) 22  (00) (42) 4  על בסיס פרטני
 (43) (24) 33  00  ..  010  .00  על בסיס קבוצתי

 06  (67) 72  27  12  27  010  הכל-סך
שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי ביחס ליתרה הממוצעת של אשראי 

 :⁽¹⁾לציבור
 1.01%  (1.13%) %.1.6  1.06%  1.04%  %,1.0  1.46%  השיעור ברבעון       

 1.01%  1.10%  1.01%  1.02%  1.04%  1.02%  1.64%  שיעור מצטבר מתחילת שנה
 :הערה

 .על בסיס שנתי( 0)
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 העמלות התפלגות

 

לתשעת החודשים 
 03שהסתיימו ביום 

 בספטמבר
 

 
 שינוי  6302 6302

 
 באחוזים במיליוני שקלים חדשים

 (2.3) 034  .02  ניהול חשבון 
 4.0  .0.  23.  כרטיסי אשראי

 (2.4) 620  602  פעילות בניירות ערך ובמכשירים נגזרים מסוימים
 (3.1) 000  010  עמלות הפצת מוצרים פיננסיים

 (011.1) .   - תפעול ונאמנות לגופים מוסדיים, ניהול
 2.6  .3  016  טיפול באשראי
 (4.2) ,01  010  הפרשי המרה

 3..  ,0  40  פעילות סחר חוץ
 (0..6) 00  ,  הכנסות נטו משירות תיקי אשראי

 ,.0  001  002  עמלות מעסקי מימון
 (3.1) ,.  0.  עמלות אחרות

 (0.2) 0,226  0,206  כל העמלות -סך

  

  פירוט ההשפעה של רכיבים מסויימים תוך, ל הוצאות משכורות והוצאות נלוותההתפתחות הרבעונית ש

 
6302 6302 

 

רבעון 
 שלישי

רבעון 
 שני

רבעון 
 ראשון

רבעון 
 רביעי

רבעון 
 שלישי

רבעון 
 שני

רבעון 
 ראשון

 
 במיליוני שקלים חדשים

 0.,  06,  61,  0.,  23,  20,  01,  כפי שדווח -משכורות והוצאות נלוות 
 (41) (03) (4) (01) (66) (44) (62) מענקים 

  -  -  -  -  -  - ⁽¹⁾(02) השפעת סילוק
  -  - ⁽²⁾(64)  -  -  - השפעת תוכניות הפרישה

 700  220  702  702  702  702  277  בניטרול רכיבים מסוימים -משכורות והוצאות נלוות  
 :הערות

 .לתמצית הדוחות הכספיים' ה ,ראו ביאור  - 6102בעקבות יישום תוכנית התייעלות " רווחים והפסדים אקטואריים"האצת ההפחתה של ( 0)
 . ל שפעילותה נמכרה"פיצויים מוגדלים לעובדי חברה מוחזקת בחו( 6)
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  כוללה ברווח התפתחויות

 תמצית דוח על הרווח הכולל

 

לתשעת החודשים 
 בספטמבר 03-שהסתיימו ב

 שינוי 
  באחוזים

6302 6302 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 01.0  231  21.  רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק
 :המיוחס לבעלי המניות של הבנק, כולל אחר( הפסד)השינויים במרכיבי רווח 

 4  (242) ⁽¹⁾לפני מיסים, כולל אחר( הפסד)רווח    
 02  0.3  השפעת המס המתייחס 
 61  (422) לאחר מיסים, המיוחס לבעלי המניות של הבנק, כולל אחר( הפסד)רווח  
 203  621  הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות של הבנק 
 :הערה 

 .לתמצית הדוחות הכספיים 4ראו ביאור , לפרטים בדבר מרכיבי השינוי ברווח כולל אחר (0)

ההון  והלימות , ההתחייבויות, המבנה וההתפתחויות של הנכסים

 ההון

 וההתחייבויות הנכסים התפתחות

 העיקריים המאזן בסעיפי ההתפתחות

 

בספטמבר  03
6302 

בדצמבר  00
6302⁽¹⁾ 

שיעור 
 השינוי 

 
 %-ב במיליוני שקלים חדשים

 נכסים
 (3.0) ,20,,6  0.,,62  מזומנים ופקדונות בבנקים   

 (..0) 302,,0  430,.0  ניירות ערך
 3.2  602,.06  003,002  נטו, אשראי לציבור
 התחייבויות

 4.4  ⁽²⁾2.,,.02  36,,024  פקדונות הציבור   
 42.6  .0,31  00.,2  פקדונות מבנקים

 (...) 00,,0  ,0,20  ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר
 (0.,) 3,2.1  ,3.,,  איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים 
 2.2  ,,00,6  04,024  הון המיוחס לבעלי המניות של הבנק

 2.3  00,204  ,04,22  כל ההון-סך
 :הערות

 .לתמצית הדוחות הכספיים ,0ראו ביאור  -לא כולל יתרות שסווגו כנכסים והתחייבויות מוחזקים למכירה ( 0)
 .לתמצית הדוחות הכספיים' ח 0ראו ביאור  –סווג מחדש ( 6)
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 לציבור האשראי

 הצמדה מגזרי לפי, נטו, לציבור האשראי הרכב על נתונים

 
 6302בדצמבר  00 6302בספטמבר  03

 

 

במיליוני 
 ח"ש

מסך  %
האשראי 

 לציבור
במיליוני 

 ח"ש

מסך  %
האשראי 

 לציבור

שיעור 
השינוי  

 %-ב
 00.6  22.4  0,032,  2..2  .34,02  מטבע ישראלי לא צמוד

 2..  ..00  24,,04  00.2  ..02,3  ישראלי צמוד למדדמטבע 
 1.0  66.3  63,022  61.3  63,0,0  מטבע חוץ ומטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ

 2.2  033.3  062,602  033.3  002,002  הכל-סך

 פיקוחיים לפי מגזרי פעילות נטו, התפתחות היתרות של האשראי לציבורנתונים אודות 

 
 שינוי  ⁽²⁾6302 בדצמבר 00 6302 בספטמבר 03

 
 %-ב במיליוני שקלים חדשים

 :פעילות ישראל
 ..00  44,2.0  21,220  *משקי בית   

 (02.4) 641  610  *בנקאות פרטית
 ,.00  01,220  04,6,0  עסקים קטנים וזעירים

 2.4  00,234  06,440  עסקים בינוניים
 2.4  61,000  60,260  עסקים גדולים
 (0.4) 422  443  גופים מוסדיים

 03.2  032,212  002,223  כל פעילות ישראל-סך
 :ל"פעילות חו

 1.4  ⁽¹⁾0,206  ,0,20  אנשים פרטיים   
 6.2  ⁽¹⁾03,231  61,036  פעילות עסקית

 6.1  60,066  60,703  ל"כל פעילות חו-סך
 2.2  062,627  010,123  הכל אשראי לציבור-סך

 2.1  (6,126) (6,0.2) הפרשה להפסדי אשראי
 2.2  062,602  002,002  נטו, הכל אשראי לציבור-סך
 04.3  ,1,,60  62,120  הלוואות לדיור -מזה *

 :הערות
 .לתמצית הדוחות הכספיים( 4)' ג 06ראו ביאור  –סווג מחדש ( 0)
 .לתמצית הדוחות הכספיים( 0)' ג 06ראו ביאור  –סווג מחדש ( 6)
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 לפי ענפי משק עיקריים, האשראי הכולל לציבורהתפתחות סיכון 

 
 6302בדצמבר  00 6302בספטמבר  03

 
 ענף

סיכון אשראי 
 כולל

שיעור מסך 
 הכל

סיכון אשראי 
 כולל

שיעור מסך 
 הכל

שיעור 
 השינוי

 
 %-ב % ח"במיליוני ש % ח"במיליוני ש

 (2.6) 3.3  61,220  ..,  03,6,2  תעשיה
 ..,6  1.,  02,4,1  3.2  60,600  בינוי -ן "בינוי ונדל
 (1..) 01.6  60,046  3.,  03,221  ן"פעילות בנדל -ן "בינוי ונדל

 4.,  00.3  64,243  06.0  ,62,20  מסחר
 ,.2  3.2  0,.,03  3.2  60,064  שירותים פיננסיים

 02.3  00.4  60,436  06.0  ,60,.6  הלוואות לדיור -אנשים פרטיים 
 2.,  60.4  010,,4  ..60  26,422  אחר -פרטיים אנשים 

 4.0  02.2  06,012  02.6  11.,00  ענפים אחרים
 2.0  033.3  632,236  033.3  660,036  הכל סיכון אשראי כולל לציבור-סך
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 עיקריים משק בענפי הבעייתי האשראי סיכון ושיעור הכולל האשראי סיכון

 
 6302בדצמבר  00 6302בספטמבר  03

 ענף

 סיכון
 אשראי 

 כולל

 סיכון : מזה
 אשראי 
 בעייתי

 שיעור 
 סיכון 

 בעייתי

 סיכון 
 אשראי 

 כולל

 סיכון : מזה
 אשראי 
 בעייתי

 שיעור 
 סיכון 

 בעייתי

 
 % ח"במיליוני ש % ח"במיליוני ש

 ,.0  ,02  61,220  0.0  214  03,6,2  תעשיה
 6.2  ,41  02,4,1  6.0  ,.4  60,600  בינוי -ן "בינוי ונדל
 4.2  ,32  60,046  6.2  430  03,221  ן"פעילות בנדל -ן "בינוי ונדל

 ,.0  ,30  64,243  4.2  0,604  ,62,20  מסחר
 0.0  603  0,.,03  ,.1  ..0  60,064  שירותים פיננסיים

 0.2  021  60,436  0.6  002  ,60,.6  הלוואות לדיור -אנשים פרטיים 
 ..1  023  010,,4  ..1  0,3  26,422  אחר -אנשים פרטיים 
 ..4  0,200  06,012  4.0  0,0.0  11.,00  ענפים אחרים

 6.2  2,060  632,236  6.0  2,311  660,036  הכל ציבור-סך
 0.1  016  02.,01  0.1  30  .3,12  בנקים

 1.0  .6  62,0.2   -  - .,62,4  ממשלות
 6.6  2,623  616,200  6.3  2,002  622,722  הכל-סך
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 (שנתי בסיס על) ענפים באותם לציבור האשראי ליתרת ביחס השונים המשק בענפי אשראי הפסדי בגין ההוצאות ושיעור ההוצאות התפלגות

 
 בספטמבר 03-לתשעת החודשים שהסתיימו ב

 
6302 6302 

 

הוצאה 
להפסדי 

 אשראי

שיעור 
ההוצאה 

ביטול )
 (הוצאה

 הוצאה
להפסדי 

 אשראי

שיעור 
ההוצאה 

ביטול )
 (הוצאה

 ענף
במיליוני 

 % ח"ש
במיליוני 

 % ח"ש
 (1.2) (4) (1.4) (0) חקלאות

 (1.4) (0)  -  - כרייה וחציבה
 (1.0) (02) (1.0) (.6) תעשיה

 1.0  0  1.0  3  בינוי -ן "בינוי ונדל
 (1.3) (,01) (1.4) (44) ן"פעילות בנדל -ן "בינוי ונדל

 1.0  0   -  - אספקת חשמל ומים
 1.4  20  ..1  000  מסחר

 1.2  3  1.3  ,0  שירותי הארחה ואוכל, בתי מלון
 (0.0) (06) 1.6  .  תחבורה ואחסנה
 ..06  0.6  1.0  0  מידע ותקשורת

 (..1) (02) 1.4  64  שירותים פיננסיים
 1.0  02  1.0  01  שירותים עסקיים אחרים

 1.6  4  (1.0) (6) ציבוריים וקהילתייםשירותים 
 1.1  4  1.1  2  הלוואות לדיור -אנשים פרטיים 
 1.6  ,0  ..1  002  אחר -אנשים פרטיים 

 3.03  20  3.61  612  הכל ציבור -סך
 (6) הכל בנקים-סך 

 
(6) 

 612  הכל הוצאות בגין הפסדי אשראי-סך  
 

 72 
 

 ערך ניירות
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 הצמדה בסיסי לפי ערך ניירות תיק הרכב על נתונים

 
 בדצמבר 00 בספטמבר 03

 
 

שיעור  6302 6302
השינוי 

 %-ב
 

 במיליוני שקלים חדשים
 (1.6) 2..,02  41.,02  ישראלי לא צמודמטבע 

 ...  ,4,14  4,020  מטבע ישראלי צמוד למדד
 (0.,) ,1,,02  02,446  מטבע חוץ ומטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ

 (6..6) 0,010  ,34  פריטים שאינם כספיים -מניות 
 (0.2) 07,202  02,120  הכל-סך

 הבנקים על המפקח להוראות בהתאםלתיקים  הסיווג פי על ערך בניירות ההשקעות הרכב

 
 6302בדצמבר  00 6302בספטמבר  03

 

עלות 
מופחתת 

-במניות)
 שווי הוגן (עלות

הערך 
 במאזן

עלות 
מופחתת 

-במניות)
 שווי הוגן (עלות

הערך 
 במאזן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 חוב איגרות
 110,.  413,.  110,.  2,064  00.,2  2,064  מוחזקות לפדיון      

 2.4,.6  2.4,.6  426,.6  012,.6  012,.6  12,,62  זמינות למכירה
 6,322  6,322  6,326  0,000  0,000  0,010  למסחר
 מניות

 0,632  0,632  0,634  304  304  362  זמינות למכירה      
 .  .  ,  04  04  02  למסחר

 07,202  02,010  07,202  02,120  02,727  02,020  הכל ניירות ערך-סך
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 לקוחות נכסי

 

 הצמדה מגזרי לפי הציבור פקדונות הרכב על נתונים

 
 6302בדצמבר  00 6302בספטמבר  03

 

 

במיליוני 
 ח"ש

מסך  %
פקדונות 

 הציבור
במיליוני 

 ח"ש

מסך  %
פקדונות 

 הציבור

שיעור 
השינוי  

 %-ב
 ,.2  21.6  ,,32,1  20.1  .011,22  מטבע ישראלי לא צמוד

 (02.2) 4.0  2,4.0  0.0  2,4.1  מטבע ישראלי צמוד למדד
 4.2  ..02  ⁽¹⁾22,004  ..02  22,,,2  מטבע חוץ ומטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ

 1.1  033.3  022,722  033.3  021,726  הכל-סך
 .לתמצית הדוחות הכספיים' ח 0ראו ביאור  –סווג מחדש ( 0)

 פיקוחיים פעילות מגזרי לפי הציבור פקדונות של היתרות התפתחות אודות נתונים

 
 בדצמבר 00 בספטמבר 03

 
 

 שינוי ⁽³⁾6302 6302

 
 %-ב במיליוני שקלים חדשים

 :פעילות ישראל
 2.0  0,,,26  42.,22  משקי בית   

 (1.0) 02,661  02,611  בנקאות פרטית
 ,.0  .64,32  62,414  עסקים קטנים וזעירים

 (2.0) 2,031  2,122  עסקים בינוניים
 00.2  01,121  00,402  עסקים גדולים
 (4.3) 02.,00  .00,02  גופים מוסדיים

 2.0  006,620  002,332  כל פעילות ישראל-סך
 :ל"פעילות חו

 (2.4) ⁽²⁾62.,02  02,226  אנשים פרטיים   
 04.3  ⁽²⁾.3,,,  01,660  פעילות עסקית

 0.3  ⁽¹⁾62,266  62,770  ל"כל פעילות חו-סך
 1.1  022,722  021,726  הכל-סך

 :הערות
 לתמצית הדוחות הכספיים' ח 0ראו ביאור  -סווג מחדש( 0)
 לתמצית הדוחות הכספיים( 4)' ג 06ראו ביאור  –סווג מחדש ( 6)
 הכספייםלתמצית הדוחות ( 0)' ג 06ראו ביאור  –סווג מחדש ( 0)
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 ההון והלימות הון

 בישראל יישום באזל 
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 3 רובד עצמי הון יעד

 עובדים זכויות בעניין ההוראה יישום השפעת

ההון מרכיבי
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 6302בספטמבר  03ההון הפיקוחי ליום  מרכיבי

 
 בדצמבר 00 בספטמבר 03

 
6302 6302 6302 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 הון לצורך חישוב יחס ההון. 0
 00,243  00,221  13,,04  לאחר ניכויים, 0הון עצמי רובד    

 .0,64  .0,64  ,0,12  לאחר ניכויים, נוסף 0הון רובד 
 32.,04  .04,31  ..,,02  0הון רובד 
 2,201  03,,2  2,0.3  6הון רובד 

 63,132  63,262  60,322  כל ההון הכולל-סך
 יתרות משוקללות של נכסי סיכון. 6

 .062,31  .43,.06  ⁽²⁾20.,002  סיכון אשראי   
 6,402  6,320  6.,,6  שוק סיכון
 ,,.  AVC  0,61.  340סיכון 

 06,001  06,410  06,100  סיכון תפעולי
 016,123  010,736  020,720  הכל יתרות משוקללות-סך
 יחס ההון לרכיבי הסיכון. 0

 3.2  3.2  ,.3  לרכיבי סיכון 0יחס הון עצמי רובד    
 04.0  04.4  00.3  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

 יחס ההון המזערי הנדרש לפי הוראות המפקח על הבנקים
 ⁽¹⁾3.0  ⁽¹⁾3.1  ⁽¹⁾3.0  0יחס הון עצמי רובד 

 ⁽¹⁾06.2  ⁽¹⁾06.2  ⁽¹⁾06.2  יחס ההון הכולל
 :הערות

( ב) 3ראו ביאור  –נוספות בגין הלוואות לדיור בהתאם לדרישות הון , (1.12%: 6102בדצמבר  00ליום , 1.14%: 6102בספטמבר  01ליום ) 1.06%-בתוספת כ (0)
 .לתמצית הדוחות הכספיים

 .  ח בשל התאמות בגין תוכנית ההתייעלות"מיליון ש 000מסך היתרות המשוקללות של נכסי סיכון הופחת סך של  (6)
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 כמותיים נתונים - פיקוחייםפעילות הקבוצה לפי מגזרי פעילות 

 עיקריות עיקריים והתפתחויות

 כללי

(פעילות בישראל) משקי ביתמגזר 

 

  

 

 (פעילות בישראל) משקי בית מגזר אודות עיקריים נתונים

 

לשלושת החודשים 
 בספטמבר 03-שהסתיימו ב

לתשעת החודשים 
 בספטמבר 03-שהסתיימו ב

לשנה 
שהסתיימה 

 בדצמבר 00-ב

 
6302 6302 6302 6302 6302⁽¹⁾ 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 6,4.6  .0,,0  0,326  260  2.4  סך ההכנסות
 2.  04  020  62  20  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 23.,6  ,6,12  6,042  ..2  60.  סך הוצאות תפעוליות ואחרות
 (011) (.61) (..6) (.2) (4,) הפסד המיוחס לבעלי המניות של הבנק

 :הערה
 לתמצית הדוחות הכספיים( 0)' ג 06ראו ביאור  –סווג מחדש ( 0)
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 (פעילות בישראל)מגזר בנקאות פרטית 

 (פעילות בישראל)בנקאות פרטית  מגזר אודות עיקריים נתונים

 

לשלושת החודשים 
 בספטמבר 03-שהסתיימו ב

לתשעת החודשים 
 בספטמבר 03-שהסתיימו ב

לשנה 
שהסתיימה 

 בדצמבר 00-ב

 
6302 6302 6302 6302 6302⁽¹⁾ 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 001  6,  2,  03  .6  סך ההכנסות
 0   - 0   -  - הוצאות בגין הפסדי אשראי

 004  2,  30  62  62  סך הוצאות תפעוליות ואחרות
 (4) (0) (4) (2) 6  המיוחס לבעלי המניות של הבנק( הפסד)רווח 
 :הערה

 לתמצית הדוחות הכספיים( 0)' ג 06ראו ביאור  –סווג מחדש ( 0)
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 (פעילות בישראל)מגזר עסקים קטנים וזעירים 

 

  

 

 (פעילות בישראל) וזעירים קטנים עסקים מגזר אודות עיקריים נתונים

 

לשלושת החודשים 
 בספטמבר 03-שהסתיימו ב

לתשעת החודשים 
 בספטמבר 03-שהסתיימו ב

לשנה 
שהסתיימה 

 בדצמבר 00-ב

 
6302 6302 6302 6302 6302⁽¹⁾ 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 12,,0  0,041  ,0,40  .42  433  סך ההכנסות
 26  02  20  00  2  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 0,624  300  ,0,10  .01  044  תפעוליות ואחרותסך הוצאות 
 6,6  601  612  0,  30  רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

 :הערה
 לתמצית הדוחות הכספיים( 0)' ג 06ראו ביאור  –סווג מחדש ( 0)
 

 (פעילות בישראל)מגזר עסקים בינוניים 
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 (פעילות בישראל)בינוניים   עסקים מגזר אודות עיקריים נתונים

 

לשלושת החודשים 
 בספטמבר 03-שהסתיימו ב

לתשעת החודשים 
 בספטמבר 03-שהסתיימו ב

לשנה 
שהסתיימה 

 בדצמבר 00-ב

 
6302 6302 6302 6302 6302⁽¹⁾ 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 460  .00  000  016  002  סך ההכנסות
 4,  ,2  06  20  06  בגין הפסדי אשראי( ביטול הוצאות)הוצאות 

 622  032  602  22  2.  סך הוצאות תפעוליות ואחרות
 41  01  21  (3) 02  נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק( הפסד)רווח 
 :הערה

 לתמצית הדוחות הכספיים( 0)' ג 06ראו ביאור  –סווג מחדש ( 0)
 

 

 (פעילות בישראל)מגזר עסקים גדולים 

 

 

  

 (פעילות בישראל)גדולים  עסקים מגזר אודות עיקריים נתונים

 

לשלושת החודשים 
 בספטמבר 03-שהסתיימו ב

לתשעת החודשים 
 בספטמבר 03-שהסתיימו ב

לשנה 
שהסתיימה 

 בדצמבר 00-ב

 
6302 6302 6302 6302 6302⁽¹⁾ 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 .24  ,.4  266  020  0.0  סך ההכנסות
 (41) (02) (.,) 0  ,0  בגין הפסדי אשראי( ביטול הוצאות)הוצאות 

 646  0.3  ,66  24  30  סך הוצאות תפעוליות ואחרות
 6.0  610  .60  20  ,0  רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

 :הערה
 לתמצית הדוחות הכספיים( 0)' ג 06ראו ביאור  –סווג מחדש ( 0)
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 (בישראלפעילות )מגזר גופים מוסדיים 

 

 (פעילות בישראל)גופים מוסדיים  מגזר אודות עיקריים נתונים

 

לשלושת החודשים 
 בספטמבר 03-שהסתיימו ב

לתשעת החודשים 
 בספטמבר 03-שהסתיימו ב

לשנה 
שהסתיימה 

 בדצמבר 00-ב

 
6302 6302 6302 6302 6302⁽¹⁾ 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ,6  60  ,6  3  00  סך ההכנסות
 2  6  0  6   - הוצאות בגין הפסדי אשראי

 24  21  26  .0  02  סך הוצאות תפעוליות ואחרות
 (.6) (61) (.0) (2) (6) הפסד המיוחס לבעלי המניות של הבנק

 :הערה
 לתמצית הדוחות הכספיים( 0)' ג 06ראו ביאור  –סווג מחדש ( 0)

 (פעילות בישראל)מגזר ניהול פיננסי 
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 (פעילות בישראל)ניהול פיננסי  מגזר אודות עיקריים נתונים

 

לשלושת החודשים 
 בספטמבר 03-שהסתיימו ב

לתשעת החודשים 
 בספטמבר 03-שהסתיימו ב

לשנה 
שהסתיימה 

 בדצמבר 00-ב

 
6302 6302 6302 6302 6302⁽¹⁾ 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 02.  ,26  .30  020  .,0  סך ההכנסות
 .66  0.6  034  26  ,2  סך הוצאות תפעוליות ואחרות

 .00  013  404  2.  36  רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק
 :הערה

 לתמצית הדוחות הכספיים( 0)' ג 06ראו ביאור  –סווג מחדש ( 0)

 ל"פעילות בחו

 

  

 

 ל"פעילות בחו מגזר אודות עיקריים נתונים

 

לשלושת החודשים 
 בספטמבר 03-שהסתיימו ב

לתשעת החודשים 
 בספטמבר 03-שהסתיימו ב

לשנה 
שהסתיימה 

 בדצמבר 00-ב

 
6302 6302 6302 6302 6302⁽¹⁾ 

 
 שקלים חדשיםבמיליוני 

 .0,12  02,  64.  6.0  604  סך ההכנסות
 01  2  34  (.) 42  בגין הפסדי אשראי( ביטול הוצאות)הוצאות 

 1,.  .23  400  600  000  סך הוצאות תפעוליות ואחרות
 043  ,04  006  40  00  רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

 :הערה
 לתמצית הדוחות הכספיים( 0)' ג 06 ראו ביאור –סווג מחדש ( 0)
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חברות מוחזקות עיקריות

 .דיסקונט בנקורפ אינק

 נתונים עיקריים – .אינק בנקורפ דיסקונט

 
 שינוי במיליוני דולר

 %-ב 00.06.6302 03.2.6302 נתונים מאזניים
 1.4  3,066  3,020  כל הנכסים-סך
 2.3  .2,03  00.,2  כל האשראי-סך
 0.0  010,.  ,.0,.  כל הפקדונות-סך
 ,.2  41,  3,,  כל ההון-סך

 00.3%  00.3%  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
 6302 6302 נתונים תוצאתיים לתשעת החודשים הראשונים של 

  - 46  46  הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות 
 1%..  2.2%  התשואה להון
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 מבנק מרכנתיל דיסקונט בע

 נתונים עיקריים – דיסקונט מרכנתיל בנק

 
 שינוי במיליוני שקלים חדשים

 %-ב 00.06.6302 03.2.6302 נתונים מאזניים
 4.2  01,1.2  00,404  כל הנכסים-סך
 4..  .61,40  60,362  נטו, כל האשראי לציבור-סך
 4.1  ,,62,0  62,411  פקדונות הציבורכל -סך
 4.1  6,010  .,6,0  כל ההון-סך

 04.1%  00.2%  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
 

 6302 6302 נתונים תוצאתיים לתשעת החודשים הראשונים של    
 (61.2) 0,3  021  הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות 

 %,.06  3.4%  התשואה להון
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 מחברת כרטיסי אשראי לישראל בע

 נתונים עיקריים – כרטיסי אשראי לישראל

 
 שינוי במיליוני שקלים חדשים

 %-ב 00.06.6302 03.2.6302 נתונים מאזניים
 04.6  01,330  06,226  כל הנכסים-סך
 61.1  0,662  0,4.1  כל ההון-סך

 02.4%  %,.02  לרכיבי סיכוןיחס ההון הכולל 
 

 6302 6302 נתונים תוצאתיים לתשעת החודשים הראשונים של    
 ,..0  362  0,6.2  כל ההכנסות-סך 

 ..004  002  643  הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות
 002.6  4.  021  התרומה לתוצאות העסקיות של הבנק

 00.2%  62.4%  התשואה להון
 

לתשעת החודשים  -⁽ ¹⁾נתונים תוצאתיים בניטרול רווח ממכירת זכויות בויזה אירופה והפרשה בכאל    
 6302 6302 הראשונים של

 00.3  002  020  בניטרול כאמור -הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות  
 06.4  4.  ,3  בניטרול כאמור -התרומה לתוצאות העסקיות של הבנק 

 00.2%  02.0%  בניטרול כאמור -התשואה להון 
 :הערה 

 .לתמצית הדוחות הכספיים' ג .0ראו ביאור ( 0)
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 מדיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות בע

 נתונים עיקריים –דיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות 

 
 שינוי במיליוני שקלים חדשים

 %-ב 00.06.6302 03.2.6302 נתונים מאזניים
 3..  0,003.0  ..,0,66  כל הנכסים-סך
 0..  401.2  ..403  כל ההון-סך

 6302 6302 נתונים תוצאתיים לתשעת החודשים הראשונים של    
 (,.46) 44.2  62.2  הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות 

 (24.0) 4.,2  ,.62  ⁽¹⁾התרומה לתוצאות העסקיות של הבנק
 :הערה

  .מההבדלים ביישום כללי חשבונאותהפער בין הרווח הנקי לבין התרומה לתוצאות העיסקיות של הבנק נובע ⁽¹⁾

 הסיכונים סקירת -' ג פרק  

 ניהולם ואופן הסיכונים של כללי תיאור

פרופיל הסיכון של קבוצת דיסקונט

  באזל של השלישי לנדבך בהתאם גילויים
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 אשראי סיכוני

 ניהולם ואופן האשראי סיכוני

 

 בעייתי אשראי וסיכון האשראי איכות

 מבצעים שאינם ונכסים בעייתי אשראי סיכון

 
 6302בדצמבר  00 6302בספטמבר  03

 
 סיכון אשראי

 
 כולל חוץ מאזני מאזני כולל חוץ מאזני מאזני

 
 במיליוני שקלים חדשים

 :⁽¹⁾סיכון אשראי בעייתי
 0,146  0.  ⁽³⁾6,323  6,221  000  ⁽³⁾.6,24  סיכון אשראי פגום      

 264  0  260  ,20  2  206  ⁽²⁾סיכון אשראי נחות
 0,2,4  404  ⁽⁴⁾0,6.1  .0,30  002  ⁽⁴⁾0,210  ⁽²⁾סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת

 2,623  123  1,223  2,002  122  1,273  אשראי בעייתיהכל סיכון -סך
 036  ⁽²⁾ימים או יותר 31בפיגור של , חובות שאינם פגומים: מזה

  
 406 

 :נכסים שאינם מבצעים  
 6,1.3  שאינם צוברים הכנסות ריבית -חובות פגומים       

  
 6,20. 

 6  נכסים שהתקבלו בגין אשראים שסולקו  
  

 6 
 6,370  הכל נכסים שאינם מבצעים-סך  

  
 6,202 

  
 

 :הערות
 .נחות או בהשגחה מיוחדת, סיכון אשראי פגום (0)
 .ימים או יותר 31 לרבות הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור והלוואות לדיור שבגינן לא קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור הנמצאות בפיגור של (6)
 (.ח"מיליון ש 62 - 00.06.6102)ח "מיליון ש 64לרבות איגרות חוב קונצרניות לא צוברות בסך של  (0)
 ח"מיליון ש .6-ח איגרות חוב בנקים צוברות ו"מיליון ש 016, ח איגרות חוב מסחריות צוברות"מיליון ש 02: 00.06.6102ליום )ח "מיליון ש 30כולל איגרות חוב בנקים צוברות בסך של  (4)

 (.איגרות חוב ממשלות זרות צוברות

 פגומים חובות של ביתרות שינויים

 

לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 
 בספטמבר 03

לתשעת החודשים שהסתיימו ביום 
 בספטמבר 03

 
6302 6302 6302 6302 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 (:בגין אשראי לציבור בלבד)תנועה בחובות פגומים 
 2..,6  6,344  0,060  ,0.,6  פגומים לתחילת התקופהיתרת חובות     

 0,623  022  6,2  ,02  חובות שסווגו כחובות פגומים במהלך התקופה
 (02) (06) (0) (64) ⁽¹⁾חובות שחזרו לסיווג שאינו פגום

 (.40) (616) (626) (012) מחיקות חשבונאיות
 (.20) (242) (4.) (600) גביות
 04  (,) (,2) (06) אחר

 0,363  6,260  0,363  6,260  יתרת חובות פגומים לסוף התקופה
  - (02)  - (02) בשל ארגון מחדש עוקב: מזה( 0)

 :שינויים בהפרשות להפסדי אשראי בגין חובות פגומים
 .01  420  422  4.2  יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת התקופה    

 621  062  (6) 22  גידול בהפרשות
 (062) (32) (00) (03) גביות ומחיקות

 100  126  100  126  יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף התקופה
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 האשראי תיק איכות להערכת המשמשים מסוימים פיננסיים יחסים

 
03.2.6302 03.2.6302 00.06.6302 

 6.0%  6.4%  %,.0  שיעור יתרת אשראי פגום לציבור מיתרת האשראי לציבור
 1.0%  1.0%  1.0%  מיתרת האשראי לציבור, ימים או יותר 31שנמצא בפיגור של , יתרת אשראי שאינו פגום לציבורשיעור 

 0.2%  0.2%  0.2%  מיתרת האשראי לציבור, שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור
 %..23  22.2%  2.6%,  פגום לציבורמיתרת אשראי , שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור

 6.2%  %..6  6.0%  מסיכון אשראי כולל בגין הציבור, שיעור סיכון אשראי בעייתי בגין הציבור
 1.02%  1.01%  1.64%  (במונחים שנתיים)מהיתרה הממוצעת של אשראי לציבור , שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי

 1.0%  1.0%  1.0%  (במונחים שנתיים)מהיתרה הממוצעת של אשראי לציבור , לציבורשיעור המחיקות נטו בגין אשראי 
מיתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור , בגין אשראי לציבור, שיעור המחיקות נטו

 4%..  %...  0%.,  (במונחים שנתיים)
פגום לציבור בתוספת יתרת מיתרת אשראי , שיעור יתרת הפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור

 20.0%  %..,2  4.2%.  ימים או יותר 31אשראי לציבור אשר בפיגור של 

 הכולל לפי ענפי משק על בסיס מאוחד אשראיה סיכון

 
 6302בספטמבר  03

 
 ⁽¹⁾סיכון אשראי כולל

 
 ⁽³⁾(למעט נגזרים)וסיכון אשראי חוץ מאזני ⁽ ²⁾חובות

         
 ⁽⁴⁾הפסדי אשראי

 

-סך
 ⁽⁹⁾הכל

דירוג 
ביצוע 
 ⁽⁵⁾בעייתי ⁽¹¹⁾אשראי

 
 הכל-סך

: מזה
 פגום ⁽⁵⁾בעייתי ⁽¹¹⁽⁾²⁾חובות

ההוצאה 
התקופתית 
בגין הפסדי 

 אשראי

מחיקות 
חשבונאיות 

נטו 
 לתקופה

יתרת 
הפרשה 
להפסדי 

 אשראי

 
 חדשיםבמיליוני שקלים 

 פעילות לווים בישראל
 00  0,0.2  0,401  חקלאות           

 
 0,463  323  00  2 (0) (0)  03 

 0  240  220  כרייה וחציבה
 

 243  042 -  -  -  -   0 
 400  2,.,06  00,446  תעשיה

 
 00,021  ,,3.4  406  600 (41) (46)  601 

 463  61,441  ⁽⁶⁾,60,10  בינוי -ן "בינוי ונדל
 

 60,10.⁽⁶⁾  ,,26,  46,  0,4  , (0)  0.1 
 0.1  3,1.2  ,3,20  ן"פעילות בנדל -ן "בינוי ונדל

 
 3,246  ,,033  022  006 (22) (41)  001 

 0  ,.0,6  .,0,6  אספקת חשמל ומים
 

 6,,06  0,3,2 -  -  -  -   2 
 0,012  02,300  360,,0  מסחר

 
 0,,.33  02,62.  0,1,3  4.0  ,0  03  443 

 6.2  .0,26  26,,0  שרותי הארחה ואוכל, בתי מלון
 

 0,,42  0,221  6.2  0.0  0  2  0. 
 21  2,2,0  .4.,2  תחבורה ואחסנה

 
 2,234  4,,,0  44  00  2  3  20 

 00.  6,032  6,323  מידע ותקשורת
 

 6,303  6,600  .06  264  3  0  0,4 
 3.  .01,01  01,622  פיננסייםשירותים 

 
 ,,,04  .,622  .3  .6  04 (2)  004 

 4.  64.,2  2,041  שירותים עסקיים אחרים
 

 2,002  4,6.3  .4  40  2  01  22 
 60  02.,6  .1,,6  שירותים ציבוריים וקהילתיים

 
 6,,14  6,11,  60  0  ,  2  00 

 0,222  26,022  27,027  הכל מסחרי-סך
 

 22,720  22,122  0,266  6,020  01 (07)  0,167 
 000  62,060  .,1,.6  הלוואות לדיור -אנשים פרטיים 

 
 6.,1,.  64,313  000 -   2  0.  024 

 ,,0  0..,04  21,420  אחר -אנשים פרטיים 
 

 21,440  62,.00  0,3  24  002  32  404 
 1,622  000,620  022,237  הכל ציבור-סך

 
 020,070  002,007  1,661  6,632  022  21  6,362 

  - 0,202  ,0,26  בנקים בישראל
 

 0,043  ,64 -  -  (0) -  -  
  - 64,4.0  64,432  ממשלת ישראל

 
 0,.03  20. -  -  -  -  -  

 1,622  022,620  630,700  הכל פעילות בישראל-סך
 

 022,622  007,222  1,661  6,632  021  21  6,362 
 .הערות לטבלה ראו בעמוד הבא
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 (המשך)הכולל לפי ענפי משק על בסיס מאוחד  אשראיה סיכון

 
 6302בספטמבר  03

 
 ⁽¹⁾סיכון אשראי כולל

 
 ⁽³⁾(למעט נגזרים)וסיכון אשראי חוץ מאזני ⁽ ²⁾חובות

         
 ⁽⁴⁾הפסדי אשראי

 

-סך
 ⁽⁹⁾הכל

דירוג 
ביצוע 
 ⁽⁵⁾בעייתי ⁽¹¹⁾אשראי

 
 הכל-סך

: מזה
 פגום ⁽⁵⁾בעייתי ⁽¹¹⁽⁾²⁾חובות

ההוצאה 
התקופתית 
בגין הפסדי 

 אשראי

מחיקות 
חשבונאיות 

נטו 
 לתקופה

יתרת 
הפרשה 
להפסדי 

 אשראי

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ל"פעילות לווים בחו
  - 00  00  חקלאות           

 
 00  00 -  -  -  -  -  

  - .00  .00  כרייה וחציבה
 

 061 -  -  -  -  -  -  
 030  2,200  44,,2  תעשיה

 
 2,006  0,140  030 -   00 (0)  20 

 43  061  0.0  בינוי -ן "בינוי ונדל
 

 0.0  002  43  4,  0 -   6 
 060  26.,3  01,146  ן"פעילות בנדל -ן "בינוי ונדל

 
 3,36.  .,,.6  060  066  06 (0)  002 

  - 0,4  0,4  אספקת חשמל ומים
 

 614  00 -  -  -  -  -  
 ,01  .,4,.  .23,.  מסחר

 
 .,2,,  4,,,2  01,  22  06  04  22 

 ,3  0,101  ,0,01  שרותי הארחה ואוכל, בתי מלון
 

 0,01,  0,122  3,  42  0.  60  01 
 03  40,  1.,  תחבורה ואחסנה

 
 ,16  .46  2  2  0 -   . 

 62  21.  2..  מידע ותקשורת
 

 036  040  62  62 (,) -   02 
 ,3  23.,01  ,2,,01  שירותים פיננסיים

 
 6,2.2  0,.23  3,  .,  01  2  6. 

  - 201,.  201,.  ⁽⁷⁾ב"סוכנויות פדרליות בארה: מזה
 

-  -  -  -  -  -  -  
 26  222  261  שירותים עסקיים אחרים

 
 202  043  26  40  4 -   00 

  - 4,2,3  10.,4  ⁽⁸⁾וקהילתייםשירותים ציבוריים 
 

 0,124  6,.4, -  -  (01) -   04 
 221  16,067  10,100  הכל מסחרי-סך

 
 00,200  66,736  223  100  26  20  063 

 0  042  020  הלוואות לדיור -אנשים פרטיים
 

 020  044  4 -  -  -   0 
 0  ,6,11  6,106  אחר -אנשים פרטיים 

 
 6,11.  0,462 -  -  -  -   00 

 227  11,176  12,221  הכל ציבור-סך
 

 00,772  61,026  221  100  26  20  001 
 30  000,.  403,.  ל"בנקים בחו

 
 4,26,  4,031 -  -  (0) -   0 

  - 336  336  ל"ממשלות חו
 

 001  001 -  -  -  -  -  
 722  26,732  21,362  ל"הכל פעילות בחו-סך

 
 07,262  67,726  221  100  20  20  002 

 2,002  606,327  622,722  הכל-סך
 

 601,722  012,100  1,277  6,202  612  002  6,020 
 :הערות

נכסים ,  במסגרת הסכמי מכר חוזרניירות ערך שנשאלו או נרכשו , ח"אג, חובות: כולל. לרבות בגין מכשירים נגזרים, סיכון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזני (0)
סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה וערבויות והתחיבויות על חשבון לקוחות בסך , בגין מכשירים נגזרים

 .בהתאמה, ח"מיליון ש 426,,2-ו 0,640, ..0, 02,240, 400,.04של 
 .ח וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר"למעט אג, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, משלותאשראי למ, אשראי לציבור (6)
 .למעט בגין מכשירים נגזרים, סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה (0)
 (.במאזן בסעיף התחייבויות אחרותמוצגים )כולל בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים  (4)
לרבות בגין הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור והלוואות לדיור שבגינן , נחות או בהשגחה מיוחדת, סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני פגום (2)

 .ימים או יותר 31לא קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור הנמצאות בפיגור של 
 .ח"מיליון ש ,62קבוצות רכישה בסך של כולל  (2)
 .AMLNA-ו AMNCי "ח שהונפקו ע"מיליון ש 6,136ובסך של  AMNCי "ח שהונפקו ע"מיליון ש ,2,20כולל ניירות ערך מגובי משכנתאות בסך של  (.)
 .ב"כולל בעיקר איגרות חוב מוניציפליות ואיגרות חוב של מדינות בארה (,)
 .ח"מיליון ש 2,022בערבות בנקים שאינם מהקבוצה בסך של כולל מסגרות אשראי  (3)
 .סיכון אשראי אשר דירוג האשראי שלו במועד הדוח תואם את דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בהתאם למדיניות הבנק (01)
בטחונות של עסקי לווים מסחריים או שהועמדו המשולבות במערך העסקאות וה, ח"מיליון ש 620יתרת החובות המסחריים כוללת הלוואות לדיור בסך של  (00)

 .שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה, לקבוצות רכישה
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82 

 (המשך)הכולל לפי ענפי משק על בסיס מאוחד  אשראיה סיכון

 
 6302בספטמבר  03

 
 ⁽¹⁾סיכון אשראי כולל

 
 ⁽³⁾(למעט נגזרים)וסיכון אשראי חוץ מאזני ⁽ ²⁾חובות

         
 ⁽⁴⁾הפסדי אשראי

 

-סך
 ⁽⁹⁾הכל

דירוג 
ביצוע 
 ⁽⁵⁾בעייתי ⁽¹¹⁾אשראי

 
 הכל-סך

: מזה
 פגום ⁽⁵⁾בעייתי ⁽¹¹⁽⁾²⁾חובות

ההוצאה 
התקופתית 
בגין הפסדי 

 אשראי

מחיקות 
חשבונאיות 

נטו 
 לתקופה

יתרת 
הפרשה 
להפסדי 

 אשראי

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פעילות לווים בישראל
 60  ,0,14  0,1,3  חקלאות           

 
 0,1,.  ,43  60  01 (0) -   0. 

 0  260  266  כרייה וחציבה
 

 266  063  0  0 (0) -  -  
 413  04,041  44,,04  תעשיה

 
 04,2,2  3,264  413  016 (22)  .  62, 

 446  02,6,0  ⁽⁶⁾02,330  בינוי -ן "בינוי ונדל
 

 02,323⁽⁶⁾  2,022  446  0,0  ,  0,  000 
 ,22  01,036  00,110  ן"פעילות בנדל -ן "בינוי ונדל

 
 01,,2,  ,,.24  244  002 (4,) (26)  022 

 3  24,,6  .6,31  אספקת חשמל ומים
 

 6,226  0,,.4  01  3  0 -   4 
 66.  02,024  122,.0  מסחר

 
 02,302  00,,34  .60  246  6.  61  060 

 660  0,430  00,,0  שרותי הארחה ואוכל, בתי מלון
 

 0,,03  0,204  660  601  01  02  01 
 0.3  21,,0  4,606  תחבורה ואחסנה

 
 4,021  0,641  0.0  063 (00) (06)  20 

 2,.  6,614  0,121  מידע ותקשורת
 

 6,,30  0,222  .,2  .02  0.1  06  0.4 
 603  ..6,,  210,,  שירותים פיננסיים

 
 .,106  2,022  661  ,3 (62) (0.)  000 

 6,  ,2.,2  2,321  שירותים עסקיים אחרים
 

 2,302  4,062  ,6  44  ,  2  24 
 04  6,0,4  6,426  שירותים ציבוריים וקהילתיים

 
 6,426  0,.30  04  2 -  -   3 

 0,221  71,027  72,110  הכל מסחרי-סך
 

 72,233  22,373  0,212  6,221  22 (00)  0,006 
 ,02  ⁽¹²⁾60,3,2  ⁽¹²⁾66,2.1  הלוואות לדיור -אנשים פרטיים 

 
 66,2.1⁽¹²⁾  60,641⁽¹²⁾  02, -   0  36  0.4 

 022  .44,26  42,000  אחר -אנשים פרטיים 
 

 42,001  66,120  022  23  40  43  0,2 
 1,177  023,770  022,011  הכל ציבור-סך

 
 021,273  036,070  1,123  6,210  030  067  0,720 

  - 0,220  22,,0  בנקים בישראל
 

 30,  264 -  -  -  -   0 
  - 64,111  64,111  ממשלת ישראל

 
 0,226  4.6 -  -  -  -  -  

 1,177  022,216  070,303  הכל פעילות בישראל-סך
 

 022,073  030,122  1,123  6,210  030  067  0,726 
 .בעמוד הבאהערות לטבלה ראו 
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82 

 (המשך)הכולל לפי ענפי משק על בסיס מאוחד  אשראיה סיכון

 
 6302בספטמבר  03

 
 ⁽¹⁾סיכון אשראי כולל

 
 ⁽³⁾(למעט נגזרים)וסיכון אשראי חוץ מאזני ⁽ ²⁾חובות

         
 ⁽⁴⁾הפסדי אשראי

 

-סך
 ⁽⁹⁾הכל

דירוג 
ביצוע 
 ⁽⁵⁾בעייתי ⁽¹¹⁾אשראי

 
 הכל-סך

: מזה
 פגום ⁽⁵⁾בעייתי ⁽¹¹⁽⁾²⁾חובות

ההוצאה 
התקופתית 
בגין הפסדי 

 אשראי

מחיקות 
חשבונאיות 

נטו 
 לתקופה

יתרת 
הפרשה 
להפסדי 

 אשראי

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ל"פעילות לווים בחו
  - 00  00  חקלאות           

 
 00  00 -  -  (0) -  -  

  - 614  641  כרייה וחציבה
 

 060  2 -  -  -  -  -  
 020  2,261  2,1,0  תעשיה

 
 2,,02  0,..4  062 -   60  .  20 

  - 044  044  בינוי -ן "בינוי ונדל
 

 044  006   -  (2)  0  6 
 063  264,,  ,3,16  ן"פעילות בנדל -ן "בינוי ונדל

 
 ,,304  2,304  063  62, (21) (60)  2. 

  - 022  022  אספקת חשמל ומים
 

 04,  00 -  -  -  -  -  
 023  31,,2  120,.  מסחר

 
 .,140  4,233  023  04  04  4  ,. 

  - 62.  62.  שרותי הארחה ואוכל, בתי מלון
 

 .62  2.1 -  -  (0) -   2 
 03  310  360  תחבורה ואחסנה

 
 31,  202  2  2 (0) -   3 

 .6  422  .21  מידע ותקשורת
 

 006  60.  6.  62  6 -   62 
 31  ,0.,01  ,2,,01  פיננסייםשירותים 

 
 6,406  0,431  31  31 (01) (0)  62 

  - 344,.  344,.  ⁽⁷⁾ב"סוכנויות פדרליות בארה: מזה
 

-  -  -  -  -  -  -  
 0  2,,,0  6,0,2  שירותים עסקיים אחרים

 
 6,02.  0,220  0  0  . -   62 

  - 0,044  .,0,0  ⁽⁸⁾שירותים ציבוריים וקהילתיים
 

 0,440  0,0,. -  -   4 -   02 
 222  02,216  10,217  הכל מסחרי-סך

 
 03,022  60,213  212  102 (03) (03)  032 

 4  ⁽¹²⁾010  ⁽¹²⁾,02  הלוואות לדיור -אנשים פרטיים
 

 02,⁽¹²⁾  026⁽¹²⁾  4 -   0 -   0 
 2  6,032  6,612  אחר -אנשים פרטיים 

 
 6,611  0,46,  2  2 (0) (6)  0. 

 732  16,607  10,200  הכל ציבור-סך
 

 06,222  60,663  222  163 (06) (06)  062 
 610  626,,  623,,  ל"בנקים בחו

 
 4,0,1  4,600 -  -  (6) -   6 

 044  ,0.,0  ,0.,0  ל"ממשלות חו
 

 03  03 -  -  -  -  -  
 0,023  26,667  20,237  ל"הכל פעילות בחו-סך

 
 02,021  62,126  222  163 (01) (06)  062 

 2,207  667,223  602,207  הכל-סך
 

 021,001  003,212  2,662  0,320  72  002  6,022 
לא כולל יתרות שסווגו כנכסים 
 -והתחייבויות מוחזקים למכירה 

 6  2,410  2,410  ,0ראו ביאור 
 

 0,203  0,43,  6  6 
  

 0 
 :הערות

נכסים ,  ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר, ח"אג, חובות: כולל. לרבות בגין מכשירים נגזרים, מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזניסיכון אשראי  (0)
שבון לקוחות בסך סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה וערבויות והתחיבויות על ח, בגין מכשירים נגזרים

 .בהתאמה, ח"מיליון ש .24,01-ו 20.,0, 0.0, ,36,.0, 001,343של 
 .ח וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר"למעט אג, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, אשראי לממשלות, אשראי לציבור (6)
 .למעט בגין מכשירים נגזרים, לצורך מגבלות חבות של לווה סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב (0)
 (.מוצגים במאזן בסעיף התחייבויות אחרות)כולל בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים  (4)
לרבות בגין הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור והלוואות לדיור שבגינן , נחות או בהשגחה מיוחדת, סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני פגום (2)

 . ימים או יותר 31לא קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור הנמצאות בפיגור של 
 .ח"מיליון ש .06כולל קבוצות רכישה בסך של  (2)
 .AMLNA-ו AMNCי "ח שהונפקו ע"מיליון ש 6,220ובסך של  AMNCי "ח שהונפקו ע"מיליון ש 2,630כולל ניירות ערך מגובי משכנתאות בסך של  (.)
 . ב"כולל בעיקר איגרות חוב מוניציפליות ואיגרות חוב של מדינות בארה (,)
 .ח"מיליון ש .2,01כולל מסגרות אשראי בערבות בנקים שאינם מהקבוצה בסך של  (3)
 .סיכון אשראי אשר דירוג האשראי שלו במועד הדוח תואם את דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בהתאם למדיניות הבנק (01)
שהועמדו המשולבות במערך העסקאות והבטחונות של עסקי לווים מסחריים או , ח"מיליון ש 606יתרת החובות המסחריים כוללת הלוואות לדיור בסך של  (00)

 .שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה, לקבוצות רכישה
 .סווג מחדש בעקבות שינוי בנתוני חברה מאוחדת (06)
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82 

 (המשך)הכולל לפי ענפי משק על בסיס מאוחד  אשראיה סיכון

 
 6302בדצמבר  00

 
 ⁽¹⁾סיכון אשראי כולל

 
 ⁽³⁾(למעט נגזרים)וסיכון אשראי חוץ מאזני ⁽ ²⁾חובות

         
 ⁽⁴⁾הפסדי אשראי

 

-סך
 ⁽⁹⁾הכל

דירוג 
ביצוע 
 ⁽⁵⁾בעייתי ⁽¹¹⁾אשראי

 
 הכל-סך

: מזה
 פגום ⁽⁵⁾בעייתי ⁽¹¹⁽⁾²⁾חובות

ההוצאה 
השנתית 

בגין 
הפסדי 
 אשראי

מחיקות 
חשבונאיות 

 נטו לשנה

יתרת 
הפרשה 
להפסדי 

 אשראי

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פעילות לווים בישראל
 64  ,0,41  0,421  חקלאות           

 
 0,421  36,  64  3  6 -   66 

 0  224  222  כרייה וחציבה
 

 222  446 -  -   0 -   0 
 662  30.,00  04,4.2  תעשיה

 
 04,02.  3,221  662  004 (30)  00  60. 

 ,41  02,203  ⁽⁶⁾02,044  בינוי -ן "בינוי ונדל
 

 02,062⁽⁶⁾  2,224  413  06,  06  60  001 
 200  01,230  00,400  ן"פעילות בנדל -ן "בינוי ונדל

 
 00,00,  3,6,,  236  6.3 (42) (26)  02, 

 3,  0,604  .0,01  אספקת חשמל ומים
 

 6,324  0,302  ,3  3  0 -   2 
 42.  02,120  ,11,.0  מסחר

 
 02,34,  00,,13  .42  204  06.  4,  033 

 611  0,440  ,2.,0  שרותי הארחה ואוכל, בתי מלון
 

 0,.24  0,426  611  0,,  0,  02  0, 
 603  ,4,40  02.,4  תחבורה ואחסנה

 
 4,.16  0,3.0  604  0.. (0,) (06)  22 

 2..  6,130  6,300  מידע ותקשורת
 

 6,,26  0,224  ..2  .14  0,0  0.  0.. 
 001  1.2,,  643,,  שירותים פיננסיים

 
 .,600  2,.60  001  06. (2.) (03)  34 

 ..  0,,,2  2,1.3  שירותים עסקיים אחרים
 

 2,1.4  4,621  ..  40  2  2  23 
 00  6,4,2  6,200  שירותים ציבוריים וקהילתיים

 
 6,206  0,,6.  06  4  0  6  , 

 0,207  72,222  23,722  הכל מסחרי-סך
 

 72,372  20,021  0,126  6,102  062  06  0,021 
 022  66,2,4  60,002  הלוואות לדיור -אנשים פרטיים 

 
 60,002  60,22.  022 -   4  36  0.2 

 ,02  42,204  42,0.6  אחר -אנשים פרטיים 
 

 42,020  66,200  02,  24  .2  .2  030 
 1,600  020,272  023,022  הכל ציבור-סך

 
 027,221  032,226  1,632  6,173  637  022  0,266 

  - 0,246  0,240  בנקים בישראל
 

 ,12  412 -  -  -  -   0 
  - 60,002  .60,00  ממשלת ישראל

 
 0,.21  216 -  -  -  -  -  

 1,600  027,210  072,062  הכל פעילות בישראל-סך
 

 020,003  032,222  1,632  6,173  637  022  0,260 
 .הערות לטבלה ראו בעמוד הבא
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 (המשך)הכולל לפי ענפי משק על בסיס מאוחד  אשראיה סיכון

 
 6302בדצמבר  00

 
 ⁽¹⁾סיכון אשראי כולל

 
 ⁽³⁾(למעט נגזרים)וסיכון אשראי חוץ מאזני ⁽ ²⁾חובות

         
 ⁽⁴⁾הפסדי אשראי

 

-סך
 ⁽⁹⁾הכל

דירוג 
ביצוע 
 ⁽⁵⁾בעייתי ⁽¹¹⁾אשראי

 
 הכל-סך

: מזה
 פגום ⁽⁵⁾בעייתי ⁽¹¹⁽⁾²⁾חובות

ההוצאה 
השנתית 

בגין 
הפסדי 
 אשראי

מחיקות 
חשבונאיות 

 נטו לשנה

יתרת 
הפרשה 
להפסדי 

 אשראי

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ל"פעילות לווים בחו
  - 00  00  חקלאות           

 
 00  00 -  -  (0) -  -  

  - 066  ,02  כרייה וחציבה
 

 060  2 -  -  -  -  -  
 040  2,246  2,1.2  תעשיה

 
 2,23.  6,3,3  013  00  00  63  40 

  - 002  002  בינוי -ן "בינוי ונדל
 

 002  .,   -  (.)  6  0 
 042  3,642  00.,3  ן"פעילות בנדל -ן "בינוי ונדל

 
 3,241  .,240  042  6,6 (0.) (4.)  012 

  - 404  404  אספקת חשמל ומים
 

 0.1  00 -  -  -  -  -  
 036  043,.  240,.  מסחר

 
 .,402  4,,00  036  00  2 (.)  .1 

 0.  242  .0.  שרותי הארחה ואוכל, בתי מלון
 

 .0.  220  .0  .0  01 -   0. 
 ,0  0,144  0,1.6  תחבורה ואחסנה

 
 0,121  .13  2  2 (0) -   . 

 62  62,  .2,  מידע ותקשורת
 

 404  023  62  62 -  -   60 
 3,  00,032  00,206  שירותים פיננסיים

 
 6,,0,  0,23,  ,3  ,, (06) (0)  64 

  - 0,0,,  0,0,,  ⁽⁷⁾ב"סוכנויות פדרליות בארה: מזה
 

-  -  -  -  -  -  -  
  - 200  200  שירותים עסקיים אחרים

 
 20,  030   -  (06) -   . 

  - ,6,,4  20,,4  ⁽⁸⁾שירותים ציבוריים וקהילתיים
 

 6,322  6,240 -  -   06 -   62 
 771  16,200  10,223  הכל מסחרי-סך

 
 00,212  66,321  707  202 (01) (62)  060 

 2  040  022  הלוואות לדיור -אנשים פרטיים
 

 022  020  2 -   0 -   0 
 0  6,063  6,063  אחר -אנשים פרטיים 

 
 6,062  0,0,0  0 -  (2) (6)  04 

 723  11,272  12,602  הכל ציבור-סך
 

 01,662  60,232  711  202 (02) (67)  002 
 016  3,136  3,136  ל"בנקים בחו

 
 2,423  2,043 -  -  (6) -   6 

 .6  6,123  6,123  ל"ממשלות חו
 

 04  04 -  -  -  -  -  
 0,302  22,202  22,072  ל"הכל פעילות בחו-סך

 
 02,206  67,222  711  202 (60) (67)  007 

 2,623  601,122  616,200  הכל-סך
 

 633,716  002,207  2,312  0,302  072  020  6,620 
לא כולל יתרות שסווגו כנכסים 
ראו  -והתחייבויות מוחזקים למכירה 

  - 410  410  ,0ביאור 
 

 411  411 -  -  
  

-  
 :הערות

נכסים ,  ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר, ח"אג, חובות: כולל. בגין מכשירים נגזריםלרבות , סיכון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזני (0)
סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה וערבויות והתחיבויות על חשבון לקוחות בסך , בגין מכשירים נגזרים

 .בהתאמה, ח"מיליון ש 22,,22-ו ,0,61, 6.3, 206,.0, ,002,20של 
 .ח וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר"למעט אג, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, אשראי לממשלות, אשראי לציבור (6)
 .ן מכשירים נגזריםלמעט בגי, סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה (0)
 (.מוצגים במאזן בסעיף התחייבויות אחרות)כולל בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים  (4)
לרבות בגין הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור והלוואות לדיור שבגינן , נחות או בהשגחה מיוחדת, סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני פגום (2)

 .ימים או יותר 31לפי עומק הפיגור הנמצאות בפיגור של  לא קיימת הפרשה
 .ח"מיליון ש 000כולל קבוצות רכישה בסך של  (2)
 .AMLNA-ו AMNCי "ח שהונפקו ע"מיליון ש 6,200ובסך של  AMNCי "ח שהונפקו ע"מיליון ש 2,2.6כולל ניירות ערך מגובי משכנתאות בסך של  (.)
 .ב"יציפליות ואיגרות חוב של מדינות בארהכולל בעיקר איגרות חוב מונ (,)
 .ח"מיליון ש ,2,00כולל מסגרות אשראי בערבות בנקים שאינם מהקבוצה בסך של  (3)
 .סיכון אשראי אשר דירוג האשראי שלו במועד הדוח תואם את דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בהתאם למדיניות הבנק (01)
המשולבות במערך העסקאות והבטחונות של עסקי לווים מסחריים או שהועמדו , ח"מיליון ש 602הלוואות לדיור בסך של יתרת החובות המסחריים כוללת  (00)

 .שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה, לקבוצות רכישה
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מאוחד - זרות למדינות חשיפות
 

 
 6302בספטמבר  03

 
 

 ⁽²⁾חשיפה מאזנית
 

 
 חשיפה מאזנית מעבר לגבול

 

 לאחרים לבנקים ⁽⁴⁾לממשלות המדינה
 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 0,006  34,,0  6,0  ארצות הברית 
 2,4  6,001   - בריטניה 
 SIIAPׁ⁽⁵⁾ -   2  01-ארצות ה 
 .6,02  03.,6  ,00  אחרות 
 1,020  2,227  222  כל החשיפות למדינות זרות-סך 
 LDA  36  062  423סך החשיפות למדינות : מזה 
 :הערות 

 .בטחונות נזילים ונגזרי אשראי, לאחר השפעת ערבויות, על בסיס סיכון סופי (0)
סיכון אשראי בעייתי וחובות פגומים מוצגים לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני השפעת בטחונות המותרים לניכוי , מאזני וחוץ מאזניסיכון אשראי  (6)

 .לצורך חבות של לווה וקבוצת לווים
 .סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה (0)
 .מוסדות רשמיים ובנקים מרכזיים, ממשלות (4)
 .יוון וספרד, איטליה, אירלנד, פורטוגל (2)
מגזר "ראו לעיל , ח"מיליון ש 6,011סך של  -ח וגרמניה "מיליון ש ,0,14סך של  -שוויץ : במדינות, כולל העברת סיכוני אשראי לקונסורציום מבטחים בינלאומיים (2)

 (".פעילות בישראל)עסקים גדולים 

 . לא היתה לבנק חשיפה כאמור ,6102 בספטמבר 01ליום 

 מידע בדבר חשיפה מאזנית למדינות זרות . 0

 . לא היתה לבנק חשיפה כאמור, 6102בספטמבר  01ליום 

 מידע בדבר חשיפות מאזניות שעברו ארגון מחדש. 6

  .לבנק חשיפה כאמור הלא היית, 6102בספטמבר  01ליום 
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 6302בספטמבר  03

 
 ⁽²⁾חשיפה מאזנית

 
 ⁽³⁽⁾²⁾מאזניתחשיפה חוץ 

   

 

חשיפה מאזנית של שלוחות של התאגיד 
 הבנקאי במדינה זרה לתושבים מקומיים

      

חשיפה מאזנית מעבר 
 ⁽²⁾לגבול 

 

חשיפה 
מאזנית 

לפני ניכוי 
התחייבויות 

 מקומיות

ניכוי בגין 
התחייבויות 

 מקומיות

חשיפה מאזנית נטו 
לאחר ניכוי 

התחייבויות 
 מקומיות

כל -סך
החשיפה 
 המאזנית

סיכון 
אשראי 
מאזני 
 בעייתי

חובות 
 פגומים

 

סך חשיפה 
 חוץ מאזנית

סיכון : מזה
אשראי חוץ 

מאזני 
 בעייתי

 

לפרעון עד 
 שנה

לפרעון מעל 
 שנה

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 00,1.6  66,626  01,,61  04,01.  221  66. 

 
 ,,4.1  2 

 
 0,424  6,100 

 
-  -  -   0,104  .,  ., 

 
 002 -  

 
 6,422  24, 

 
-  -  -   02 -  -  

 
 3 -  

 
 3  2 

 
 01,  01, -   2,464  2.  26 

 
 2,142⁽⁶⁾  6 

 
 0,423  0,322 

 
 00,073  66,023  03,763  66,223  272  022 

 
 01,213  2 

 
 2,077  1,226 

 
-  -  -   2,2  0 -  

 
 00. -  

 
 4,0  612 

בדבר  002בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר ( LDA)את סך החשיפה למדינות המוגדרות כמדינות פחות מפותחות  כוללת" LDAסך הכל מדינות "שורת  
 ".הפרשה נוספת לחובות מסופקים"

 חשיפה; חשיפה מאזנית למדינה זרה כוללת חשיפה מאזנית מעבר לגבול וחשיפה מאזנית של שלוחות של התאגיד הבנקאי במדינה זרה לתושבים מקומיים 
ל של התאגיד "מאזנית מעבר לגבול כוללת חשיפה מאזנית של משרדי התאגיד הבנקאי בישראל לתושבי המדינה הזרה וחשיפה מאזנית של שלוחות בחו

 .הבנקאי לתושבים שאינם תושבי המדינה שבה ממוקמת השלוחה
שיפה מאזנית של שלוחות של התאגיד הבנקאי באותה מדינה זרה חשיפה מאזנית של שלוחות של התאגיד הבנקאי במדינה זרה לתושבים מקומיים כוללת ח 

 (.הניכוי מבוצע עד לגובה החשיפה)בניכוי התחייבויות אותן שלוחות , לתושביה
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 (המשך) מאוחד - זרות למדינות חשיפות

 
 6302בספטמבר  03

 
 

 ⁽²⁾חשיפה מאזנית
 

 
 חשיפה מאזנית מעבר לגבול

 

 לאחרים לבנקים ⁽⁴⁾לממשלות המדינה
 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 232  03,,6  6,002  ארצות הברית 
 .40  6,246   - בריטניה 
 SIIAPׁ⁽⁵⁾ -   0  00-ארצות ה 
 ,,6,0  4,4.2  2.3  אחרות 
 0,001  2,722  6,202  כל החשיפות למדינות זרות-סך 
 .LDA  61.  4,0  20סך החשיפות למדינות : מזה 
 

 
 6302בדצמבר  00

 
 

 ⁽²⁾חשיפה מאזנית
 

 
 חשיפה מאזנית מעבר לגבול

 

 לאחרים לבנקים ⁽⁴⁾לממשלות המדינה
 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 .0,06  41.,0  0,242  ארצות הברית 
 410  6,004   - בריטניה 
 SIIAPׁ⁽⁵⁾ -   3  02-ארצות ה 
 6,043  0,401  016  אחרות 
 0,220  2,120  0,717  כל החשיפות למדינות זרות-סך 
 ,,LDA  01,  614  2סך החשיפות למדינות : מזה 
 :הערות 

 .בטחונות נזילים ונגזרי אשראי, השפעת ערבויותלאחר , על בסיס סיכון סופי (0)
סיכון אשראי מסחרי בעייתי וחובות פגומים מוצגים לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני השפעת בטחונות המותרים , סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני (6)

 .לניכוי לצורך חבות של לווה וקבוצת לווים
 .ים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווהסיכון אשראי במכשירים פיננסי (0)
 .מוסדות רשמיים ובנקים מרכזיים, ממשלות (4)
 .יוון וספרד, איטליה, אירלנד, פורטוגל (2)
ח "מיליון ש 0,601ל סך ש -שוויץ : במדינות, 6102בספטמבר  01ליום , הצגת ההעברה של סיכוני אשראי לקונסורציום מבטחים בינלאומיים -סווג מחדש  (2)

 .ח"מיליון ש 0,022סך של  -ח וגרמניה "מיליון ש 0,060סך של  -שוויץ : 6102בדצמבר  00וליום ; ח"מיליון ש 0,1,2סך של  -וגרמניה 
 .מיון יתרות מסוימות בעקבות בחינה נוספת של הסיכון הסופי של החשיפות -סווג מחדש  (.)
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 6302בספטמבר  03

 
 ⁽³⁽⁾²⁾חשיפה חוץ מאזנית ⁽²⁾חשיפה מאזנית

  

 

חשיפה מאזנית של שלוחות של התאגיד 
 הבנקאי במדינה זרה לתושבים מקומיים

     

חשיפה מאזנית מעבר 
 ⁽²⁾לגבול 

 

חשיפה 
מאזנית לפני 

ניכוי 
התחייבויות 

 מקומיות

ניכוי בגין 
התחייבויות 

 מקומיות

חשיפה מאזנית נטו 
לאחר ניכוי 

התחייבויות 
 מקומיות

כל -סך
החשיפה 
 המאזנית

סיכון אשראי 
מסחרי 
מאזני 
 בעייתי

חובות 
 פגומים

סך חשיפה 
 חוץ מאזנית

סיכון : מזה
אשראי 

מסחרי חוץ 
 מאזני בעייתי

לפרעון עד 
 שנה

לפרעון מעל 
 שנה

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 00,004  61,012  00,663  0.,011  0,2  062  ,,022 -   2,0.6  433 

 
 03 -   03  6,33,  000  000  00 -   6,041  ,03 

 
-  -  -   02  0 -   , -   2  01 

 
 6,322  6,306  40  .,6,2  23  2,  6,,.0⁽⁶⁾  0  0,,20  0,0,3 

 
 01,067  60,302  00,000  62,022  277  062  00,327  0  00,020  1,202 

 
-  -  -   0,06.  4  4  00. -   .62  210 

 
 6302בדצמבר  00

 
 ⁽³⁽⁾²⁾חשיפה חוץ מאזנית ⁽²⁾חשיפה מאזנית

  

 

חשיפה מאזנית של שלוחות של התאגיד 
 הבנקאי במדינה זרה לתושבים מקומיים

     

חשיפה מאזנית מעבר לגבול 
⁽²⁾ 

 

חשיפה 
מאזנית לפני 

ניכוי 
התחייבויות 

 מקומיות

ניכוי בגין 
התחייבויות 

 מקומיות

מאזנית נטו חשיפה 
לאחר ניכוי 

התחייבויות 
 מקומיות

כל -סך
החשיפה 
 המאזנית

סיכון אשראי 
מאזני 
 בעייתי

חובות 
 פגומים

סך חשיפה 
 חוץ מאזנית

סיכון : מזה
אשראי חוץ 

 מאזני בעייתי
לפרעון עד 

 שנה
לפרעון מעל 

 שנה

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 00,3,1  60,61.  06,..0  0.,0,2  4..  644  3,603⁽⁷⁾  3  6,410  6,101 

 
-  -  -   6,.02  01.  01.  662⁽⁷⁾ -   0,,.6  ,40 

 
-  -  -   62  0 -   3 -   06  00 

 
 6.,  6.0  .  2,,2,  26  21  0,11,⁽⁶⁾  4  6,3,,  6,,.0 

 
 01,627  60,127  06,273  62,221  212  100  06,126  00  2,622  2,202 

 
-  -  -   311  6 -   020  6  4..  460 

הפרשה "בדבר  002בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר ( LDA)כוללת את סך החשיפה למדינות המוגדרות כמדינות פחות מפותחות " LDAסך הכל מדינות "שורת  
 ".נוספת לחובות מסופקים

חשיפה מאזנית ; שלוחות של התאגיד הבנקאי במדינה זרה לתושבים מקומייםחשיפה מאזנית למדינה זרה כוללת חשיפה מאזנית מעבר לגבול וחשיפה מאזנית של  
ל של התאגיד הבנקאי לתושבים "מעבר  לגבול כוללת חשיפה מאזנית של משרדי התאגיד הבנקאי בישראל לתושבי המדינה הזרה וחשיפה מאזנית של שלוחות בחו

 .שאינם תושבי המדינה שבה ממוקמת השלוחה
שלוחות של התאגיד הבנקאי במדינה זרה לתושבים מקומיים כוללת חשיפה מאזנית של שלוחות של התאגיד הבנקאי באותה מדינה זרה חשיפה מאזנית של  

 (.הניכוי מבוצע עד לגובה החשיפה)בניכוי התחייבויות אותן שלוחות , לתושביה
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 (המשך) מאוחד - זרות למדינות חשיפות

 . לא היתה לבנק חשיפה כאמור 6102 בדצמבר 00-ו 6102בספטמבר  01לימים 

 מידע בדבר חשיפות מאזניות למדינות זרות. 0

 . לא היתה לבנק חשיפה כאמור, 6102 בדצמבר 00-ו 6102בספטמבר  01לימים 

 מידע בדבר חשיפות מאזניות שעברו ארגון מחדש. 6

 . לא היתה לבנק חשיפה כאמור, 6102 בדצמבר 00-ו 6102בספטמבר  01לימים 

 זרים פיננסיים למוסדות אשראי חשיפת

-
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 על בסיס מאוחד, על חשיפת אשראי נוכחית למוסדות פיננסיים זריםנתונים 

 

סיכון אשראי 
 ⁽⁵⁽⁾⁴⁽⁾²⁾מאזני

סיכון אשראי 
חוץ מאזני 

 ⁽⁴⁽⁾³⁾נוכחי

חשיפת 
אשראי 

 ⁽⁴⁾נוכחית

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 6302בספטמבר  03

 ⁽⁶⁾חשיפת אשראי נוכחית למוסדות פיננסיים זרים
 ⁽⁷⁾דירוג אשראי חיצוני   
   CCC  עד-CC  6,20.  ,46  0,023 

+C  עד-C  0,.00  034  0,312 
+BBB  עד-BBB  04.  000  6., 
+BB  עד-B  02  06  4, 

 026  36  21  ⁽⁸⁾ללא דירוג
 2,216  0,620  2,120  הכל חשיפת אשראי נוכחית למוסדות פיננסיים זרים-סך

 30   - 30  יתרת איגרות חוב בעייתיים

    
 

 6302בדצמבר  00
 ⁽⁶⁾חשיפת אשראי נוכחית למוסדות פיננסיים זרים

 ⁽⁷⁾דירוג אשראי חיצוני   
   CCC  עד-CC  6,043  21,  6,32. 

+C  עד-C  0,,3.  016  0,333 
+BBB  עד-BBB  621  04  6.4 
+BB  עד-B  02  0  03 

 022  32  1.  ⁽⁸⁾ללא דירוג
 2,102  760  2,226  למוסדות פיננסיים זריםהכל חשיפת אשראי נוכחית -סך

 016   - 016  יתרת איגרות חוב בעייתיים
 :הערות

 .גופים מוסדיים וגופים בשליטת הגופים האמורים, חברות ביטוח, דילרים/ברוקרים, בנקים להשקעות, בנקים: מוסדות פיננסיים זרים כוללים (0)
 .ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר ונכסים אחרים בגין מכשירים נגזרים, השקעות באיגרות חוב, אשראי לציבור, פקדונות בבנקים (6)
 .'לרבות ערבויות להבטחת חבות של צד ג, בעיקר ערבויות (0)
להוראת ניהול בנקאי תקין  2כהגדרתם בסעיף חשיפות האשראי וסיכון האשראי הבעייתי מוצגים לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני הניכויים  (4)

 .000מספר 
 .לתמצית הדוחות הכספיים 00ראו ביאור , ברוקרים/דילרים/למידע נוסף אודות הרכב חשיפות האשראי שנכללו בטבלה בגין מכשירים נגזרים מול בנקים (2)
. ואינן כוללות השקעות בניירות ערך מגובי נכסים, פורשת ומלאה של ממשלותחשיפות האשראי אינן כוללות חשיפות למוסדות פיננסיים שיש להם ערבות מ (2)

 (.לתמצית הדוחות הכספיים 2ראו ביאור , לפרטים נוספים בדבר השקעות בניירות ערך מגובי נכסים)
 .S&Pאו  ActiFדירוג , ובהעדרו s'NoooMלפי דירוג  (.)
 0Cבגין ערבויות מבנקים שוויצרים פרטיים ומבנקים שוויצרים בבעלות בנקים במערב אירופה שדירוגם הינו מרביתו , סיכון אשראי חוץ מאזני ללא דירוג (,)

 .ומעלה

 דיורל בהלוואות אשראי סיכוני
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 הקבוצה של לדיור ההלוואות תיק של מסויימים סיכון מאפייני לגבי נתונים

 

 03ליום 
 בספטמבר

 00ליום 
 בדצמבר

 
6302 6302 

 
% % 

 2.3  4.4  משווי הנכס 2%.-שיעור ההלוואות לדיור שמימנו למעלה מ
 02.1  00.0  מהכנסות הלווה 02%עולה על , בכל אחת מהן, שההחזר החודשי, שיעור ההלוואות לדיור

 20.0  21.6  ⁽¹⁾מסך תיק ההלוואות לדיור, ההלוואות לדיור בריבית משתנהשיעור 
 :הערה

 .בחישוב היחס נכללו גם הלוואות בהן תדירות שינוי הריבית עולה על חמש שנים( 0) 
 

 נתונים על סכום הלוואה ושיעורי מימון  ממוצעים

 

לתשעת 
החודשים 

שהסתיימו 
 03ביום 

בספטמבר 
6302 

לשנה 
 שהסתיימה

 00ביום 
בדצמבר 

6302 
 234  13.  (ח"באלפי ש)סכום הלוואה ממוצעת 

 24.3  22.6  (באחוזים)שיעור מימון ממוצע לדיור 
 02.4  02.0  (באחוזים)שיעור מימון ממוצע לכל מטרה 

 התפלגות יתרות האשראי לדיור לפי גודל האשראי ללווה

  
 

 6302בדצמבר  00 6302בספטמבר  03

 (ח"באלפי ש) תקרת אשראי
במיליוני 

 ח"ש

מסך  %
האשראי 

 לדיור
במיליוני 

 ח"ש

מסך  %
האשראי 

 לדיור
 6.6,  3.1,.0  1.3,  61,040  0,611עד 

 02.1  0,432  4..0  ,.4,0  4,111ועד  0,611מעל 
 ,.0  410  ..0  .40  4,111מעל 

 033.3  60,722  033.3  62,007  הכל-סך
     

 :מזה
 22  ל"לדיור שניתנו בחוהלוואות     

 
 24 

 ,02  ניכוי הפרשה להפסדי אשראי 
 

 0.2 
 620  ⁽¹⁾הלוואות לדיור 

 
 602 

 :הערה 
המשולבות במערך העסקאות והבטוחות של עסקי לווים מסחריים או שהועמדו , ח"מיליון ש 620יתרת האשראי לציבור כוללת הלוואות לדיור בסך של  (0)

 (.ח"מיליון ש 602: 00.06.6102)שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה , לקבוצות רכישה
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 נתונים על היקף החוב הבעייתי בהלוואות לדיור

 ליום

יתרת 
אשראי 
 ⁽⁵⁽⁾¹⁾לציבור

יתרת 
אשראי 
 ⁽¹⁾בעייתי

יתרת 
הפרשה 
להפסדי 

 ⁽³⁽⁾²⁾אשראי

 שיעור 
 החוב 

 הבעייתי

 
 % במיליוני שקלים חדשים

 0.0  ..  ⁽⁴⁾.00  62,012  6102בספטמבר  01
 0.2  32  ⁽⁴⁾021  66,144  6102בדצמבר  00

 :הערות
 .יתרת חוב רשומה (0)
ח "מיליון ש 6וכן הפרשה מעבר לעומק הפיגור בסך של , ח"מיליון ש 2.יתרת ההפרשה כוללת הפרשה לפי עומק פיגור בסך של  6102בספטמבר  01ליום  (6)

 (.בהתאמה, ח"מיליון ש 0-ח ו"מיליון ש 30: 00.06.6102)
 01ח ליום "מיליון ש 30בסך של , מיתרת האשראי אשר בגינה לא בוצעה הפרשה מזערית לפי עומק הפיגור 1.02%לא כולל הפרשה קבוצתית בשיעור של  (0)

 (.ח"מיליון ש 3.: 00.06.6102)  6102בספטמבר 
 (.ח"מיליון ש 00: 00.06.6102)שאינו בפיגור , בעייתי ח המוגדר כאשראי"מיליון ש 02כולל סך של  (4)
המשולבות במערך העסקאות והבטוחות של עסקי לווים מסחריים או שהועמדו , ח"מיליון ש 620יתרת האשראי לציבור כוללת הלוואות לדיור בסך של  (2)

 (.ח"מיליון ש 602: 00.06.6102)שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה , לקבוצות רכישה

 התפלגות ביצועי אשראי לדיור שניתן בפילוח לפי שיעורי מימון וכשיעור ממתן האשראי

 
 בספטמבר 03לתשעת החודשים שהסתיימו ביום 

לשנה שהסתיימה ביום 
 6302בדצמבר  00

 
6302 6302 

 
 (VTL)⁽¹⁾שיעור מימון

במיליוני 
 ח"ש

מסך  %
 הביצועים

במיליוני 
 ח"ש

מסך  %
 הביצועים

במיליוני 
 ח"ש

מסך  %
 הביצועים

 62.4  0,020  62.2  ,4,  ,.66  ,.0,6  42%עד 
 1.,0  .6.,0  2.,0  0,6.3  ..02  6,111  42%-21%בין 

 02.2  0,2.3  02.1  0,032  40.2  6,066  21%מעל 
 033.3  1,222  033.3  0,060  033.3  2,233  הכל-סך

 :הערה
 .באם ניתנו, מחושב ביחס לנכס הנרכש ולא כולל בטחונות נוספים( LTV)שיעור המימון ( 0)

 נתונים על התפתחות יתרות האשראי לדיור לפי מגזרי הצמדה

 
 ⁽²⁾ח"אשראי צמוד מט ⁽²⁾אשראי צמוד מדד ⁽²⁾אשראי לא צמוד

 

 

ריבית 
 קבועה

ריבית 
 משתנה

 

ריבית 
 קבועה

ריבית 
 משתנה

 

ריבית 
 קבועה

ריבית 
 משתנה

  

 
 ח"במיליוני ש

מסך   %
האשראי 

 ח"במיליוני ש לדיור

מסך   %
האשראי 

 ח"במיליוני ש לדיור

מסך   %
האשראי 

 לדיור

סך 
האשראי 

 ⁽²⁽⁾¹⁾לדיור
 ,62,00  0.6  630  0  4..0  2,024  4,603  20.4  01,110  2,426  6102בספטמבר  01ליום 
 23,,60  ..0  026  0  46.0  ,.4,3  4,620  22.1  2.0,,  0,236  6102בדצמבר  00ליום 
 :הערות

המשולבות במערך העסקאות והבטוחות של עסקי לווים מסחריים או שהועמדו , ח"מיליון ש 620כוללת הלוואות לדיור בסך של יתרת האשראי לציבור  (0)
 (.ח"מיליון ש 602: 00.06.6102)שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה , לקבוצות רכישה

 (.ח"מיליון ש 0.2 -00.06.6102)ח "מיליון ש ,02יתרת האשראי הינה לאחר ניכוי הפרשה להפסדי אשראי בסך של  (6)
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 נתונים על הרכב ביצוע אשראי למטרת מגורים בפילוח לפי שיעור ההחזר מההכנסה

 
 בספטמבר 03לתשעת החודשים שהסתיימו ביום 

לשנה שהסתיימה ביום 
 6302בדצמבר   00

 
6302 6302 

 
 ⁽¹⁾מהכנסהשיעור החזר 

במיליוני 
 ח"ש

מסך  %
 הביצועים

במיליוני 
 ח"ש

מסך  %
 הביצועים

במיליוני 
 ח"ש

מסך  %
 הביצועים

 0.,3  4,146  0.,3  6,362  ,.33  2,031  41%עד 
 ..0  1.  ..0  26  1.6  01  41%מעל 

 033.3  1,006  033.3  6,222  033.3  2,633  הכל-סך
 :הערה

 .הלוואות בולט והלוואות בלון, כוללים הלוואות במשכון דירת מגורים  סכומי הביצוע אינם( 0)

 ()סיכוני אשראי בגין מימון ממונף 

 חשיפות הבנק בגין מימון ממונף לפי ענפי משק של התאגיד הנרכש

 
 אשראי מאזני ליום

 

03 
בספטמבר 

6302 
בדצמבר  00

6302 
 במיליוני שקלים חדשים הענף

 03.  060  תעשיה
 .30  212  ן"בינוי ונדל

 000  604  מסחר
 001   - שירותים פיננסיים

 0,722  0,023  הכל-סך
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 מאוחד –חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 

 

 6302בספטמבר  03
 

 

עם דרישה 
 עד חודש

מעל חודש 
 0עד 

 חודשים

 0מעל 
חודשים עד 

 שנה
מעל שנה 

 שנים 0עד 
 2עד  0מעל 

 שנים
עד  2מעל 

 שנים 03
 

 

 במיליוני שקלים חדשים
 מטבע ישראלי לא צמוד 

 נכסים פיננסיים וסכומים לקבל בגין מכשירים נגזרים       
 0,4.3  ,4,20  622,.  206,.  20.,01  32,0.2  ⁽¹⁾נכסים פיננסיים 
 ,2,64  4,033  ,00,00  2,,,02  06.,,0  ,.00,0  (למעט אופציות)מכשירים פיננסיים נגזרים  
 .2  023  ,63  2.4  ,03  0.0  (במונחי נכס הבסיס)אופציות  
 7,271  2,022  07,776  61,220  62,770  032,262  הכל שווי הוגן-סך 
 התחייבויות פיננסיות וסכומים לשלם בגין מכשירים נגזרים 
 ,23  0,446  6.1,,  40.,,  64,,,  .2,34,  ⁽¹⁾התחייבויות פיננסיות 
 1,4,.  ,2,,4  ,,00,2  02,032  23,,66  ,.61,2  (למעט אופציות)מכשירים פיננסיים נגזרים  
 6  0  22  2,0  ..0  043  (במונחי נכס הבסיס)אופציות  
  -  -  -  -  -  - מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 
 2,271  2,000  63,300  62,207  06,323  032,221  כל השווי ההוגן-סך 
 נטו, מכשירים פיננסיים 
 0,011  20,,6  (0,000) (.4.) (6,0.3) 26,,6  החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 
 6,227  0,227  (0,632) (21) 220  6,726  החשיפה המצטברת במגזר 
 מטבע ישראלי צמוד למדד 
 נכסים פיננסיים וסכומים לקבל בגין מכשירים נגזרים 
 0,606  2,000  .2,41  34.,6  1,.  0,222  ⁽¹⁾נכסים פיננסיים 
 .,6,1  003  0,030  ,4.  606   - (למעט אופציות)פיננסיים נגזרים מכשירים  
 6  0  ,6  26  62  0  (במונחי נכס הבסיס)אופציות  
 2,030  2,222  2,762  0,231  0,302  0,222  כל השווי ההוגן-סך 
 התחייבויות פיננסיות וסכומים לשלם בגין מכשירים נגזרים 
 ..0,2  0,021  0,014  ,0,33  222  040  ⁽¹⁾התחייבויות פיננסיות 
 0,1.0  03,  0,0,2  6,043  .42  42  (למעט אופציות)מכשירים פיננסיים נגזרים  
 40  004  664  .01  02   - (במונחי נכס הבסיס)אופציות  
  -  -  -  -  -  - מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 
 1,220  1,030  2,200  1,621  0,012  072  כל השווי ההוגן-סך 
 נטו, מכשירים פיננסיים 
 201  0,026  300  (221) (006) 0,0,1  החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 
 0,620  6,220  0,000  027  0,317  0,073  החשיפה המצטברת במגזר 
 :הערות 

 .הוגן של מכשירים פיננסיים חוץ מאזנייםלא כולל יתרות מאזניות של מכשירים פיננסיים נגזרים ושווי  (0)
 .ממוצע משוקלל לפי שווי הוגן של משך החיים הממוצע האפקטיבי (6)
 ".ללא תקופת פרעון"כולל מניות המוצגות בטור  (0)
 .לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ (4)
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 6302בספטמבר  03

 
 6302בספטמבר  03

 
 6302בדצמבר  00

 

 03מעל 
 63עד 

 שנה
 63מעל 

 שנה

ללא 
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 ..3  40  00  61,360  6.16%  0.24 
 

 03,3,.  0.3,%  0.2, 
 

 03,,04  0..0%  0.22 

 
 60 -  -   4,.., 

 
 4.06 

 
 4,0.3 

 
 0.22 

 
 4,021 
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 1.10 
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 1.10 
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 1.10 

 
 733  10  00  62,766 

 
 0.22⁽²⁾ 

 
 61,126 

 
 0.22⁽²⁾ 

 
 61,002 

 
 0.26⁽²⁾ 

               
 

 010 -  -   00,26.  1..3%  0.02 
 

 02,112  0.66%  0.44 
 

 02,614  0.02%  0.46 

 
 2, -  -   .,33. 

 
 6.00 

 
 2,23, 

 
 6.2, 

 
 2,623 

 
 6.6, 

 
-  -  -   246 

 
 1.10 

 
 624 

 
 1.10 

 
 442 

 
 1.10 

 
-  -  -  -  

 
-  

 
 . 

 
 1..6 

 
-  

 
-  

 
 022 -  -   66,322 

 
 6.23⁽²⁾ 

 
 60,722 

 
 0.63⁽²⁾ 

 
 60,232 

 
 0.30⁽²⁾ 

               
 

 400  40  00  0,.22 
   

 6,23. 
   

 6,66, 
  

 
 0,231  0,212  0,222 

 :הערות כלליות           
כשהם מהוונים לפי שיעור הריבית שמנכה , העתידיים של כל מכשיר פיננסיהנתונים לפי תקופות מייצגים את הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים , בלוח זה (א)

לפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו . בעקביות להנחות שלפיהן חושב השווי ההוגן של המכשיר הפיננסי, אותם אל השווי ההוגן הכלול בגין המכשיר הפיננסי
באתר מגנא , אשר עומד לעיון באתר הבנק, "של באזל ומידע נוסף על סיכונים 0לוי לפי נדבך גי"ראו במסמך , בחישוב השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים

 .מ"של רשות ניירות ערך ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע
א לתמצית הדוחות  02המוצג בגינו בביאור שיעור תשואה פנימי הינו שיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים הצפויים ממכשיר פיננסי אל השווי ההוגן  (ב)

 .הכספיים
צאה משינוי משך חיים ממוצע אפקטיבי של קבוצת מכשירים פיננסיים מהווה קירוב לשינוי באחוזים בשווי ההוגן של קבוצת המכשירים הפיננסיים שיגרם כתו (ג)

 .הפיננסייםבשיעור התשואה הפנימי של כל אחד מהמכשירים ( 1.0%גידול של )קטן 
 .יימסרו לכל מבקש, לפי סעיפי המאזן השונים, נתונים מלאים על החשיפות לשינויים בשיעור הריבית בכל מגזר (ד)
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 (המשך) מאוחד –חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 

 

 6302בספטמבר  03
 

 

עם דרישה 
 עד חודש

מעל חודש 
 0עד 

 חודשים

 0מעל 
חודשים עד 

 שנה
מעל שנה 

 שנים 0עד 
 2עד  0מעל 

 שנים
עד  2מעל 

 שנים 03
 

 

 במיליוני שקלים חדשים
 ⁽⁴⁾מטבע חוץ 

 נכסים פיננסיים וסכומים לקבל בגין מכשירים נגזרים       
 2,260  0,101  2,1.6  0,033  2,2,2  642,,6  ⁽¹⁾נכסים פיננסיים 
 64.,2  6,0.1  2,2.0  60,3,0  ,40,21  62,201  (למעט אופציות)מכשירים פיננסיים נגזרים  
  -  - 21  0,1.1  0,412  0,002  (במונחי נכס הבסיס)אופציות  
 00,012  2,073  00,732  67,123  23,227  22,323  כל השווי ההוגן-סך 
 התחייבויות פיננסיות וסכומים לשלם בגין מכשירים נגזרים 
 41  0,026  .2,21  3,024  4,603  .40,26  ⁽¹⁾התחייבויות פיננסיות 
 3,0.2  0,160  ,2,10  22.,02  40,140  02,233  (למעט אופציות)מכשירים פיננסיים נגזרים  
 00  61  016  0,102  0,414  0,010  (במונחי נכס הבסיס)אופציות  
  -  -  -  -  -  - מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 
 2,667  1,020  00,262  62,062  17,221  20,262  כל השווי ההוגן-סך 
 נטו, מכשירים פיננסיים 
 .6,00  .,0,0  ,.  6,062  0,304  (.2,40) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 
 6,631  72  (0,033) (0,027) (0,230) (2,102) החשיפה המצטברת במגזר 
 חשיפה כוללת לשינויים בשיעורי הריבית 
 פיננסיים וסכומים לקבל בגין מכשירים נגזריםנכסים  
 06,006  06,320  42.,,0  12.,00  002,.0  062,640  ⁽³⁾,⁽¹⁾נכסים פיננסיים 
 00,123  ,,1,.  03,0,6  40,204  26,226  ,1.,03  (למעט אופציות)מכשירים פיננסיים נגזרים  
 23  026  0,2  12.,0  ,6,,0  0,4,3  (במונחי נכס הבסיס)אופציות  
 62,103  63,600  07,200  22,362  70,122  022,113  כל השווי ההוגן-סך 
 התחייבויות פיננסיות וסכומים לשלם בגין מכשירים נגזרים 
 4,602  2,344  0,0,,0  61,130  00,233  001,0.6  ⁽¹⁾התחייבויות פיננסיות 
 006,.0  ,1.,,  61,130  04,010  .22,02  660,.0  (למעט אופציות)מכשירים פיננסיים נגזרים  
 22  .02  0,0  10.,0  .0,,0  0,421  (במונחי נכס הבסיס)אופציות  
  -  -  - 26   -  - מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 
 60,230  01,732  07,220  22,022  70,720  027,712  כל השווי ההוגן-סך 
 נטו, מכשירים פיננסיים 

 .6,,0  2,416  (041) 22,  (..0) (0,412) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר       
 7,020  1,012  (0,322) (202) (0,276) (0,132) החשיפה המצטברת במגזר 
 :הערות 

 .לא כולל יתרות מאזניות של מכשירים פיננסיים נגזרים ושווי הוגן של מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים (0)
 .ממוצע משוקלל לפי שווי הוגן של משך החיים הממוצע האפקטיבי (6)
 ".ללא תקופת פרעון"כולל מניות המוצגות בטור  (0)
 .לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ (4)
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 :הערות כלליות           
כשהם מהוונים לפי שיעור הריבית שמנכה , הנתונים לפי תקופות מייצגים את הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים של כל מכשיר פיננסי, בלוח זה (א)

לפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו . הפיננסיבעקביות להנחות שלפיהן חושב השווי ההוגן של המכשיר , אותם אל השווי ההוגן הכלול בגין המכשיר הפיננסי
באתר מגנא של , אשר עומד לעיון באתר הבנק, "של באזל ומידע נוסף על סיכונים 0גילוי לפי נדבך "ראו במסמך , בחישוב השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים

 .מ"רשות ניירות ערך ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע
א לתמצית הדוחות  02תשואה פנימי הינו שיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים הצפויים ממכשיר פיננסי אל השווי ההוגן המוצג בגינו בביאור שיעור  (ב)

 .הכספיים
יים שיגרם כתוצאה משינוי משך חיים ממוצע אפקטיבי של קבוצת מכשירים פיננסיים מהווה קירוב לשינוי באחוזים בשווי ההוגן של קבוצת המכשירים הפיננס (ג)

 .בשיעור התשואה הפנימי של כל אחד מהמכשירים הפיננסיים( 1.0%גידול של )קטן 
 .יימסרו לכל מבקש, לפי סעיפי המאזן השונים, נתונים מלאים על החשיפות לשינויים בשיעור הריבית בכל מגזר (ד)
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 מניות מחיר סיכון

 במניות השקעות לגבי נתונים

 
 בדצמבר 00 בספטמבר 03

 
6302 6302 6302 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 :⁽¹⁾השקעות במניות של חברות כלולות
 044  046  020  מניות שאינן סחירות   

 :מניות בתיק הזמין למכירה
 430  203  6,  מניות סחירות   

 10,  ,3.  26,  מניות שאינן סחירות
 0,632  .0,00  304  כל המניות בתיק הזמין למכירה-סך
 0,113  0,122  0,372  כל ההשקעה במניות-סך

 :הערה
 .6102בדצמבר  00לדוחות הכספיים ליום  02ראו ביאור , למידע נוסף (0)

 במניות פוזיציות בגין ההון דרישת

 
 בדצמבר 00 בספטמבר 03

 
6302 6302 6302 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 040  042  020  ⁽²⁾השקעה פרטיות ובקרן של קרנות גידורבקרנות , בגין השקעות בקרנות הון סיכון
 016  014  23  ⁽³⁾בגין השקעה במניות אחרות

 612  612  666  הכל דרישת ההון בגין פוזיציות במניות-סך
 :הערות

אינה כוללת דרישת הון בגין השקעה במניות בתיק והיא ( 06.2%: 6102בדצמבר  00ליום , 06.2%: 6102בספטמבר  01ליום ) 06.2%דרישת ההון חושבה לפי  (0)
 .למסחר

 .021%השקעות אלו משוקללות במשקל סיכון  (6)
 .621%-ו 011%השקעות אלו משוקללות במשקל סיכון  (0)

  ומימון נזילות סיכוני
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כללי

 מקורות לשינויים בבסיס הכסף

 
 ספטמבר-ינואר

 
 

 שינוי 6302 6302

 
 %-ב במיליארדי שקלים חדשים

 (02.1) 00.0  0..  פעולות בשוק הפתוח
 (..02) 0.6  0.1  מכרז לפקדונות שקליים

 (62.4) 60.2  2..0  ח"המרת מט
 (,..0) (..60) (00.2) פעילות הממשלה

הבנק
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 פקדונות הציבור

    
 שינוי לעומת

 
03.2.02 03.2.02 00.06.02 03.2.02 00.06.02 

 
 ח"במיליוני ש

במיליוני 
 %-ב ח"ש

במיליוני 
 %-ב ח"ש

 4.4  0,0.2  4.,  ,2,62  224,..  4,2.6.  1,341,  מטבע ישראלי לא צמוד
 (02.0) (0,021) (60.3) (0,230) ,61,.  40.,.  ,2,14  מטבע ישראלי צמוד למדד
 ,.,  ,6,42  1..  0,336  .11,,6  4,0,,6  01,4.2  צמוד למטבע חוץ מטבע חוץ ומטבע ישראלי

 1.6  1,271  2.2  2,222  006,222  003,722  002,120  הכל-סך
 00.1  300  ..00  43,  ,.0,.  621,.  013,,  במיליוני דולרים -מטבע חוץ ומטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ 

 פקדונות מבנקים

    
 שינוי לעומת

 
03.2.02 03.2.02 00.06.02 03.2.02 00.06.02 

 
 ח"במיליוני ש

במיליוני 
 %-ב ח"ש

במיליוני 
 %-ב ח"ש

 34.3  22,  2.3  .3  316  0,220  ,2.,0  מטבע ישראלי לא צמוד
 0.1.2  662  004.3  660  20  22  .,6  מטבע ישראלי צמוד למדד

 (..46) (010) (0.,4) (..0) 01.  4,.  .41  מטבע חוץ ומטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ
 12.2  222  (6.0) (22) 0,220  6,200  6,126  הכל-סך

 סיכונים תפעוליים

 אחרים סיכונים
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 סיכוני ציות
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 סיכונים חוצי גבולות

  חשבונאיים ואומדנים חשבונאית מדיניות -' ד פרק  

 ונהלים בקרות, קריטיים

מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים ואומדנים חשבונאיים 

קריטיים
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 נתונים בדבר ההתאמה של הנכסים וההתחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 
 6302בדצמבר  00 6302בספטמבר  03

 
 במיליוני שקלים חדשים

 0,602  0,622  נכסים בגין מכשירים נגזרים
 (01) (2) התאמה בגין סיכון האשראי של נכסים בגין מכשירים נגזרים

 ,0,21  0,306  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
 (2) (2) התאמה בגין סיכון האשראי של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
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 ונהלים בקרות

בקרות ונהלים לגבי הגילוי

 שינויים בבקרה הפנימית
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 תמצית דוח רווח והפסד מאוחד

  
 מבוקר בלתי מבוקר

  

 לשלושת החודשים
 03-שהסתיימו ב

 בספטמבר

 לתשעת החודשים
 03-שהסתיימו ב

 בספטמבר

לשנה 
שהסתיימה 

 00-ב
 בדצמבר

 
 6302 6302 6302 6302 6302 ביאור

  
 במיליוני שקלים חדשים

 הכנסות ריבית
 

 0,203  0,410  4,603  4,100  2,62. 
 הוצאות ריבית

 
 006  004  ,41  ,20  0,146 

 4,662  0,0,6  0,033  .0,12  .,0,0  6 נטו, הכנסות ריבית
 .,0  3,  642  2,  040  2 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי, נטו, הכנסות ריבית
 

 0,312  276  0,021  0,320  1,307 
 הכנסות שאינן מריבית

 020  .00  2.2  01  20  0 הכנסות מימון שאינן מריבית      
 עמלות

 
 2.2  221  0,306  0,326  6,200 

 הכנסות אחרות
 

 2  46  34  .,  .3 
 כל ההכנסות שאינן מריבית-סך

 
 200  266  6,230  6,022  0,320 

 הוצאות תפעוליות ואחרות
 משכורות והוצאות נלוות      
 

 ,01  ,61  6,221  6,260  0,032 
 אחזקה ופחת בניינים וציוד

 
 6.6  634  ,00  ,23  0,02, 

 הוצאות אחרות
 

 0.0  012  330  ,.3  0,0.0 
 ההוצאות התפעוליות והאחרותכל -סך

 
 0,122  0,163  1,022  1,620  2,262 

 רווח לפני מסים
 

 016  6,4  0,033  0,0.3  0,022 
 הפרשה למסים על הרווח

 
 062  016  2,0  442  22, 

 רווח לאחר מסים
 

 0.2  0,6  ,0,  .00  .3, 
 חלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת המס

 
 02  0  06  2  3 

 :רווח נקי
 לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה      
 

 030  0,2  ,01  .0,  ,1. 
 המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 
(0) (0.) (.1) (4,) (2.) 

 רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק
 

 077  027  223  223  223 
 (בשקלים חדשים)ערך נקוב ח "ש 1.0רווח למניה בת 

 המיוחס לבעלי המניות של הבנק, רווח נקי למניה      
 

 3.07⁽¹⁾  3.02  3.26⁽¹⁾  3.22  3.20 
 :הערה

 .הרווח המדולל זהה לרווח הבסיסי (0)
 .הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה
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 הכוללרווח מאוחד על התמצית דוח 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 

לשלושת החודשים 
 03-שהסתיימו ב

 בספטמבר

לתשעת החודשים 
 03-שהסתיימו ב

 בספטמבר

לשנה 
שהסתיימה 

 00-ב
 בדצמבר 

 
6302 6302 6302 6302 6302 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 .1,  ,0.  01,  0,2  030  רווח נקי לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 (.2) (,4) (1.) (.0) (0) רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 223  223  223  027  077  המניות של הבנקרווח נקי המיוחס לבעלי 
 :לפני מיסים, כולל אחר( הפסד)רווח 

 (036) (2,) 003  0  (22) בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן , נטו, התאמות     
 02  .6  (060) 064  (4.) התאמות מתרגום דוחות כספיים נטו

 21  23  (.24) (62) (,41) ⁽²⁾הטבות לעובדיםהתאמות של ההתחייבויות בגין 
 2  0  6  ⁽³⁾ - ⁽³⁾ - רווחים נטו בגין גידורי תזרים מזומנים

 (030) 1  (212) 036  (207) לפני מיסים, כולל אחר( הפסד)רווח 
 23  02  0.3  ⁽³⁾ - 022  השפעת המס המתייחס

 (06) 61  (,42) 016  (0.0) לאחר מיסים, מקנות שליטהכולל אחר לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן ( הפסד)רווח 
 (0) ⁽³⁾ - (6) ⁽³⁾ - (0) הפסד כולל אחר המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 (00) 63  (122) 036  (026) לאחר מיסים, המיוחס לבעלי המניות של הבנק, כולל אחר( הפסד)רווח 
 2..  ,2.  026  .,6  (0,6) זכויות שאינן מקנות שליטההכולל לפני ייחוס לבעלי ( הפסד)הרווח 

 (22) (,4) (,2) (.0) (6) הרווח הכולל המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 202  203  621  623  (071) (0)הכולל המיוחס לבעלי המניות של הבנק( הפסד)הרווח 
      :הערות

 .4ראו ביאור ( 0)
 .התאמות בגין אומדנים אקטואריים לסוף התקופה של תכניות פנסיה להטבה מוגדרת והפחתה של סכומים שנרשמו בעבר ברווח כולל אחרמשקף בעיקר ( 6)
 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ( 0)

 .הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה
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 תמצית מאזן מאוחד

  
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 00.06.02 03.2.02 03.2.02 ביאור

  
 במיליוני שקלים חדשים

 נכסים
 מזומנים ופקדונות בבנקים    
 

 62,,.0  6.,2.6  6,,20, 
 302,,0  03,620  430,.0  2 (שועבדו למלווים 62.,4, 2,160, 40,,4, בהתאמה: מזה)ניירות ערך 

 ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר
 

 0..  0.0  6.3 
 ,063,62  062,210  040,431  2,04 אשראי לציבור

 (6,126) (6,113) (6,0.2) 2,04 הפרשה להפסדי אשראי
 נטו, אשראי לציבור

 
 003,002  060,236  06.,602 

 אשראי לממשלות
 

 .6.  430  202 
 השקעות בחברות כלולות

 
 020  046  044 

 בניינים וציוד
 

 6,622  6,0..  6,0.2 
 נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין

 
 021  046  046 

 ,0,61  26.,0  0,646  00 נכסים בגין מכשירים נגזרים
 נכסים אחרים

 
 4,102  4,00.  0,232 

 406  2,032  62  ,0 נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה
 כל הנכסים-סך

 
 600,120  632,201  632,623 

 התחייבויות והון
 ⁽²⁾2.,,.02  ⁽²⁾,020,12  36,,024  . פקדונות הציבור    

 פקדונות מבנקים
 

 2,.00  4,,00  0,31. 
 פקדונות הממשלה

 
 004  061⁽²⁾  012⁽²⁾ 

 ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר
 

 0,20,  0,,20  0,,00 
 ח וכתבי התחייבות נדחים"אג

 
 ,,.3,  3,30.  3,2.1 

 0,4.2  4,133  0,311  00 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
 ⁽¹⁾התחייבויות אחרות 

 
 00,.01  01,402  01,3,2 

 0,2.2  2,246   - ,0 התחייבויות המוחזקות למכירה
 כל ההתחייבויות-סך

 
 03,,,,0  030,02.  030,262 

 הון המיוחס לבעלי המניות של הבנק
 

 04,024  00,013  00,6,, 
 זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות

 
 404  40,  042 

 כל ההון-סך
 

 04,22,  00,.4.  00,204 
 כל ההתחייבויות וההון-סך

 
 600,120  632,201  632,623 

 :הערות
מיליון  612-ח ו"מיליון ש .,0, ח"מיליון ש 0,2בסך של , 00.06.02-ו 01.3.02, 01.3.02מזה הפרשה להפסדי אשראי בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים לימים  (0)

 .בהתאמה, ח"ש
 .'ח 0ראו ביאור  –סווג מחדש  (6)

 .הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה
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 העצמי תמצית דוח על השינויים בהון

  
 קרנות הון

      

 

הון 
המניות 

 אחרות מפרמיה  הנפרע

כל -סך
הון 

המניות 
הנפרע 
וקרנות 

 ההון

רווח 
( הפסד)

כולל 
אחר 

 עודפים מצטבר

הון 
המיוחס 

לבעלי 
המניות 

של 
 הבנק

זכויות 
שאינן 

מקנות 
 שליטה

כל -סך
 ההון

 
 במיליוני שקלים חדשים

 (בלתי מבוקר) 6102-ו 6102בספטמבר  01לתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו ביום . א
 04,0,0  406  23.,00  3,224  (033) 4,004  602  0,404  222  6102ביוני  01יתרה ליום 

 030  0  ,,0  ,,0   -  -  -  -  - רווח נקי בתקופה
 4.6   - 4.6   -  - 4.6   - 422  .  ⁽³⁾הנפקת מניות

 .3   - .3   -  - .3  .3   -  - ⁽³⁾תקבולים על חשבון כתבי אופציה
 (0.0) (0) (0.6)  - (0.6)  -  -  -  - נטו לאחר השפעת מס, הפסד כולל אחר

 01,227  101  01,021  2,716  (220) 1,770  006  0,722  226  6302בספטמבר  03יתרה ליום 
 00,421  460  00,103  4,,,,  (022) 4,000  606  0,404  222  6102ביוני  01יתרה ליום 

 0,2  .0  ,02  ,02   -  -  -  -  - רווח נקי בתקופה
 016  ⁽²⁾ - 016   - 016   -  -  -  - נטו לאחר השפעת מס, רווח כולל אחר

 00,212  107  00,032  2,326  (21) 1,000  606  0,101  222   6302בספטמבר  03יתרה ליום 
 (בלתי מבוקר) 6102-ו 6102בספטמבר  01לתקופות של תשעה חודשים שהסתיימו ביום . ב

 00,204  042  ,,00,6  3,1,6  (012) 4,000  606  0,404  222  (מבוקר) 6102בדצמבר  00יתרה ליום 
 01,  1.  21.  21.   -  -  -  -  - רווח נקי בתקופה

 0   - 0   -  - 0  0   -  - עסקאות עם בעלי שליטה
 4.6   - 4.6   -  - 4.6   - 422  .  ⁽³⁾הנפקת מניות

 .3   - .3   -  - .3  .3   -  - ⁽³⁾תקבולים על חשבון כתבי אופציה
 (,42) (6) (422)  - (422)  -  -  -  - נטו לאחר השפעת מס, הפסד כולל אחר

 01,227  101  01,021  2,716  (220) 1,770  006  0,722  226  6302בספטמבר  03יתרה ליום 
 06,3,3  031  06,233  026,,  (4.) 4,000  606  0,404  222  (מבוקר) 6104בדצמבר  00יתרה ליום 

 ,0.  ,4  231  231   -  -  -  -  - רווח נקי בתקופה
 61  ⁽²⁾ - 61   - 61   -  -  -  - נטו לאחר השפעת מס, רווח כולל אחר

 00,212  107  00,032  2,326  (21) 1,000  606  0,101  222  6302בספטמבר  03יתרה ליום 
 (מבוקר) 6102לשנת . ב

 06,3,3  031  06,233  026,,  (4.) 4,000  606  0,404  222  6104בדצמבר  00יתרה ליום 
 .1,  .2  21.  21.   -  -  -  -  - רווח נקי לשנת החשבון

 (001) (011) (01) (01)  -  -  -  -  - ⁽¹⁾רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
 (06) (0) (00)  - (00)  -  -  -  - נטו לאחר השפעת מס, הפסד כולל אחר

 00,201  012  00,677  2,376  (032) 1,000  606  0,101  222  6302בדצמבר  00יתרה ליום 
 :הערות

 .'א .0ראו ביאור  (0)
 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ (6)
 .61ראו ביאור  (0)

 .הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה



  וחברות מאוחדות שלובנק דיסקונט לישראל 

62 

 על תזרימי מזומניםמאוחד תמצית דוח 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 

לשלושת החודשים 
 03שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

לתשעת החודשים 
 03שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

לשנה 
שהסתיימה 

 00ביום 
 בדצמבר

 
6302 6302 6302 6302 6302 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות רווח נקי לפני      

 .1,  ,0.  01,  0,2  030  מאוחדות
 :ההתאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים מפעילות שוטפת

 (3) (2) (06) (0) (.0) חלקו של הבנק ברווחים בלתי מחולקים של חברות כלולות      
 206  ,02  044  063  061  (לרבות ירידת ערך)פחת על בניינים וציוד 

 ,01  40  00  .6  0  הפרשה לירידת ערך של ניירות ערך
 1,.  ,24  212  611  621  הוצאות בגין הפסדי אשראי
 (00) (00) (0)  -  - נטו, רווח ממכירת תיק אשראי

 (6,4) (602) (022) (62) (21) רווח  ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה
  -  - (021)  -  - בויזה אירופה רווח ממכירת זכויות

שמומש ושטרם מומש מהתאמות לשווי הוגן של ניירות ( רווח)הפסד 
 (04) (02) (01) 0  00  נטו, ערך למסחר

 (21) (20) (4,) (.0) (4) נטו, רווח ממימוש בניינים וציוד
 0.0  0,1  (.66) 2  (021) נטו, מסים נדחים
 ,.   - 2.4  42  402  התחייבויותגידול בעודף  -פצויי פרישה 

 :שינוי נטו בנכסים שוטפים
 6,630  6,101  0.3  020  (42) פקדונות בבנקים     

 ⁽⁴⁽⁾²⁾(3,006) ⁽⁴⁽⁾²⁾(.1.,2) (,3,21) ⁽⁴⁽⁾²⁾(.2,,0) (,2,60) נטו, אשראי לציבור
 ⁽⁴⁾332  ⁽⁴⁾0,102  (012) ⁽⁴⁾(0,0) (0,) אשראי לממשלות

 .,0  636  016  404  000  או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר ניירות ערך שנשאלו
 ,,0,0  04,  (04) (,60) 2.1  נכסים בגין מכשירים נגזרים

 (0,224) (6,130) (000) (0,022) (44) ניירות ערך למסחר
 4  (431) 0.  (226) ,  נכסים אחרים

 (33) (26) (062) 006  (0,) מזומניםהשפעת תנועות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי 
 ,60  013  0,110  (222) 433  הפרשי צבירה שנכללו בפעולות השקעה ומימון

 :שינוי נטו בהתחייבויות שוטפות
 (0,241) (04.) 14,,0  ,,6  0,0.6  פקדונות מבנקים     

 ⁽³⁾06.,2  ⁽³⁾6,011  2,404  ⁽³⁾0,1.4  .6,46  פקדונות הציבור
 ⁽³⁾(21) ⁽³⁾(02) ,  ⁽³⁾(2) (00) הממשלה פקדונות

 (020) (000) (632) 020  (0,) ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי מכר חוזר
 (,33) (0,1) 462  62  (,20) התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 (.3) (226) (246) (6,1) 60  התחייבויות אחרות
 ⁽¹⁾64  ⁽¹⁾04  (20) ⁽¹⁾044  (03) והתחייבויות שוטפיםהתאמות בגין הפרשי שער בנכסים 

 (01) (0,226) 117  (6,302) (210) שוטפת( לפעילות)מזומנים נטו מפעילות 
 :הערות

והתחייבויות התאמות בגין הפרשי שער בנכסים " -ל " השפעת תנועות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים"מיון סכומים בין  -סווג מחדש  (0)
 .בעקבות בחינה מחדש, "שוטפים

 .עקב הצגת רכישת תיקי אשראי בנפרד, נטו, סווג בין רכישת תיקי אשראי לבין אשראי לציבור (6)
 .'ח 0ראו ביאור  –סווג מחדש  (0)
 .לאשראי לממשלות, שהוצגו בעבר כאשראי לציבור, סיווג חלק מהסכומים בגין מכירת או רכישת אשראי (4)

 .הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה
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 (המשך) על תזרימי מזומניםמאוחד תמצית דוח 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 

לשלושת החודשים 
 03שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

לתשעת החודשים 
 03שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

לשנה 
שהסתיימה 

 00ביום 
 בדצמבר

 
6302 6302 6302 6302 6302 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 (,0.) (,0.) (0,4) (641)  - רכישת איגרות חוב מוחזקות לפדיון     

 203  ..4  .,2  4,  412  תמורה מפדיון איגרות חוב מוחזקות לפדיון
 (02,,.0) (00,033) (00,623) (2,033) (0,302) רכישת ניירות ערך זמינים למכירה

 06,103  .33,,  2,041  03.,6  0,124  תמורה ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה
  -  - 613   -  - תמורה ממכירת זכויות בויזה אירופה

 ⁽¹⁾(0,060) ⁽¹⁾(00,) (,34) ⁽¹⁾(420) (031) רכישת תיקי אשראי
 0,631  360  464  41   - תמורה ממכירת תיק אשראי

 2,124  2,002  0..,0  1,,,0  0,342  ניירות ערך זמינים למכירהתמורה מפדיון 
  -  - 3   -  - ראה נספח א -צירוף עסקים 

 2  4  2  6  6  תמורה ממימוש השקעות בחברות מוחזקות ודיבידנד
  -  - ⁽²⁾(0,6.6)  -  - מכירת פעילות בחברה מוחזקת

 (032) (622) (.40) (.,) (013) רכישת בניינים וציוד
 010  33  000  0,  06  תמורה ממימוש בניינים וציוד

 (20) 262  (6,213) (0,020) (222) השקעה( לפעילות)מזומנים נטו מפעילות 
 תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 (001)  -  -  -  - רכישת מניות בחברות מאוחדות     
 .41  044  6.4   -  - הנפקת כתבי התחייבות

 (,0,46) (0,122) (0,1.3) (41) (02) כתבי התחייבותפדיון 
  -  - 4.6   - 4.6  הנפקת מניות

  -  - .3   - .3  תקבולים על חשבון כתבי אופציה
 (0,020) (260) (602) (13) 201  מימון( לפעילות)מזומנים נטו מפעילות 

 (,0,60) (6,1,4) (,6,26) (0,641) (0,112) במזומנים( קיטון)גידול 
 63,100  63,100  2,,,.6  01,0.3  62,0.2  יתרת מזומנים לתחילת התקופה

 ⁽³⁾000  ⁽³⁾4.  23  ⁽³⁾(002) 43  השפעת תנועות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים
 62,772  62,330  62,102  62,330  62,102  יתרת מזומנים לסוף התקופה

 התקבלו או/ריבית ומסים ששולמו ו
 2,220  4,636  ,4,61  .,0,6  0,420  ריבית שהתקבלה     

 (0,210) (0,044) (313) (002) (624) ריבית ששולמה
 06  60  04  2  4  דיבידנדים שהתקבלו

 (403) (,00) (.22) (000) (000) מסים על הכנסה ששולמו
 22  22  630  2   - מסים על הכנסה שהתקבלו

 :הערות
 .עקב הצגת רכישת תיקי אשראי בנפרד, נטו, סווג בין רכישת תיקי אשראי לבין אשראי לציבור( 0)
 .שהוצג כחלק מהתחייבויות מוחזקות למכירה, עיקר הסכום נובע מקיטון בסעיף פקדונות הציבור( 6)
התאמות בגין הפרשי שער בנכסים והתחייבויות " -ל " מזומניםהשפעת תנועות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי "מיון סכומים בין  -סווג מחדש ( 0)

 .בעקבות בחינה מחדש, "שוטפים
 .הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה
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 צרוף עסקים -' אנספח 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 

לשלושת החודשים 
 03שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

לתשעת החודשים 
 03שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

לשנה 
שהסתיימה 

 00ביום 
 בדצמבר

 
6302 6302 6302 6302 6302 

 
 במיליוני שקלים חדשים

  -  - (66)  -  - נכסים נטו 
  -  - (,0)  -  - מוניטין

  -  - 43   -  - בניכוי זכויות שאינן מקנות שליטה
  -  - 2   -  - צירוף עסקים

 ומימון שלא במזומן בתקופת הדוחפעולות השקעה  -' בנספח 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 

לשלושת החודשים 
 03שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

לתשעת החודשים 
 03שהסתיימו ביום 

 בספטמבר

לשנה 
שהסתיימה 

 00ביום 
 בדצמבר

 
6302 6302 6302 6302 6302 

 
 במיליוני שקלים חדשים

  -  - 1,   -  - תמורה ממימוש זכויות בויזה אירופה
 60  2  02  2  4  רכישת רכוש קבוע
 (.36) (0,606) ..6,2  (.26) 3.0  השאלת ניירות ערך

 .הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה
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 ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים 

 רשימת ביאורים
 

 עמוד 
 90 מדיניות חשבונאית  .1
 95 הכנסות והוצאות ריבית  .2
 96 הכנסות מימון שאינן מריבית  .3
 97 כולל אחר מצטבר( הפסד)רווח   .4
 100 ניירות ערך  .5
 115 אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי, סיכון אשראי  .6
 120 פקדונות הציבור  .7
 121 לעובדים הטבות  .8
 127 הבנקים על המפקח הוראות לפי נזילותו מינוף, הון הלימות  .9

 132 התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות  .11
 138 סיכוני אשראי ומועדי פרעון, היקף –פעילות במכשירים נגזרים   .11
 146 מגזרי פעילות פיקוחיים  .12
 158 מגזרי פעילות ניהוליים  .13
 166 אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי, מידע נוסף על סיכון אשראי  .14
 187 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  .15
 190 יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  .16
 202 פעילות בתחום כרטיסי אשראי  .17
 204 למכירה המוחזקים נכסים  .18
 204 המס שיעורי שינוי  .19
 205 אופציה וכתבי מניות הנפקת  .21
 205 הכללית המנהלת ושל הדירקטוריון ר"יו של והעסקה כהונה ותנאי תגמול מדיניות  .21
 206 בכורה מניות לבעלי דיבידנד  .22
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 מדיניות חשבונאית .3

תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים . הינו תאגיד בנקאי אשר התאגד בישראל( "הבנק": להלן)מ "בנק דיסקונט לישראל בע .כללי .א

וכן , ("הקבוצה": להלן)כוללים את אלה של הבנק ושל חברות הבת שלו  6102 בספטמבר 01של הבנק ליום ( "ביניים הדוחות הכספיים": להלן)

 . את זכויות הקבוצה בחברות כלולות

לדיווח כספי לתקופות ביניים ובהתאם ( )הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל 

ואינם כוללים את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים , "דוח רבעוני של תאגיד בנקאי"ת המפקח על הבנקים והנחיותיו בדבר להוראו

.ולביאורים אשר נכללו בהם 6102בדצמבר  00יש לעיין בדוחות כספיים אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים ליום . מלאים

פרט לאמור , 6102בדצמבר  תם כללי חשבונאות שלפיהם נערכו הדוחות הכספיים המבוקרים ליום הדוחות הכספיים ביניים נערכו לפי או

 . להלן 'ז-ו' ה פיםבסעי

.6102 בנובמבר .0הדוחות הכספיים ביניים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון הבנק ביום 

 עקרונות הדיווח הכספי .ב

 על המפקח של לציבור הדיווח להוראות ובהתאם( ) בישראל מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם ערוכיםהדוחות הכספיים ביניים 

, הנותרים בנושאים. הברית בארצות בבנקים המקובלים החשבונאות כללי על מבוססות אלה הוראות, הנושאים בעיקר. והנחיותיו הבנקים

 (. ) בישראל מקובלים חשבונאות כללי ועל( ) בינלאומיים כספי דיווח תקני על מבוססות ההוראות, מהותיים פחות שהם

 בהוראות נקבעו, מסוים למצב ספציפית התייחסות כוללים אינם או, חלופות מספר מאפשרים( ) בינלאומיים כספי דיווח תקני כאשר

 .הברית בארצות בבנקים המקובלים החשבונאות כללי על בעיקר המבוססות, ספציפיות יישום הנחיות אלה

 שימוש באומדנים ושיקול דעת .ג

בהתאם להוראות המפקח על הבנקים ו( )בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל  בעריכת הדוחות הכספיים ביניים

אשר משפיעים על , והנחותאומדנים , ולעשות שימוש בהערכות, נדרשות הנהלות הבנק והחברות המוחזקות להפעיל שיקול דעת ,והנחיותיו

התוצאות בפועל עלולות להיות שונות . הכנסות והוצאות, יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים והתחייבויות

.מאומדנים אלה

הינם עקביים עם  ,בעת יישום המדיניות החשבונאית וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות באי וודאות, שיקול הדעת של ההנהלה

 .אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים

  אמדן ישינוי .ד

על רקע המהלכים לאישור חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים . חריגים פרישה מקרי עבור המיוחדת הקרן הגדלת .1

אם יורשו לפרוש , רכיב הפיצויים המוגדליםאשר , משרה נושאי שאינם, הוגדרה קבוצת עובדים בעלי וותק משמעותי ושכר גבוה

 .יחרגו מתקרת התגמול שנקבעה בחוק, בתוספת השכר בשנה השוטפת, בפרישה מוקדמת בתנאים מועדפים

עקב אישור החוק יגדל מספר המקרים של פרישה מוקדמת תוך שימוש בקרן המיוחדת עבור מקרי פרישה  כי העריכה הבנק הנהלת

ומשמשת את הבנק לפרישה מוקדמת של עובדים במקרים , 6100שהוקמה בשנת , חריגים של עובדים השייכים לקבוצה האמורה

בדוחות הכספיים  ,בהתאם להערכה האמורה .6104 לרבות במסגרת יישום התכנית האסטרטגית של הבנק מחודש אוגוסט, חריגים

 העובדים (.להלן' ד , ביאור גם ראו ;שכר מס כולל ח"ש מיליון 21) ח"מיליון ש 21הוגדלה הקרן בסך של  6102במרס  00ביניים ליום 

 .תוכניתה עלות במסגרת נכללה האמורה ההגדלה, ובהתאמה 6102 התייעלות תוכנית במסגרת נכללו האמורה לקבוצה השייכים

 בתוכנית לעובדים שהוצעו הפרישה שתנאי מכיוון. דיסקונט מרכנתיל בנק – פרישה פיצויי לתשלום התחייבויותה בגין הפרשות .2

 הפרישה תנאי על, לפיכך, להשליך ועלולים) בעבר דיסקונט מרכנתיל בבנק נהוגים שהיו אלו על עולים( 'ה , ביאור ראו) הנוכחית

 התחייבויותיו בגין הפרשותיו את ,6102בספטמבר  01בדוחות הכספיים ליום , זה בנק עידכן, (בעתיד אחרות עובדים לקבוצות שישולמו

 .(לפני מס) ח"ש מיליון 04-כ של בסך, הנוכחית הפרישה תוכנית במסגרת נכללו שלא, אחרות עובדים לקבוצות פרישה פיצויי לתשלום

 עדכוני תקינה חשבונאית והוראות המפקח על הבנקים, חשבונאותיישום לראשונה של תקני  .ה

 :הבנק מיישם תקנים חשבונאיים והוראות המפורטים להלן, 6102בינואר  0החל בתקופה המתחילה ביום 

 0ראו סעיף ) מוחזקות בחברות והשקעות כספיים דוחות איחוד, עסקים צירופי בנושא ב"בארה המקובלים החשבונאות כללי לפי דיווח (0)

 ;(להלן

 ;(להלן 6ראו סעיף ) מוחשיים בלתי נכסיםבנושא  ב"בארה המקובלים החשבונאות כללי לפי דיווח (6)

 .(להלן 0ראו סעיף ) וניהוליים פיקוחיים פעילות מגזרי (0)
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 (המשך) מדיניות חשבונאית .3

 :הבאה ההוראה את מיישם הבנק 6102 באפריל 0 ביום המתחילה בתקופה החל

 (.להלן 4 סעיף ראו) הקבוצתית ההפרשה בחישוב שינוי (4)

 :הבאה ההוראה את מיישם הבנק 6102 ביולי 0 ביום המתחילה בתקופה החל

 (.להלן 2 סעיף ראו) ארגון מחדש של חוב בעייתי (2)

 :ככל שהייתה, והשפעת היישום לראשונהלהלן תיאור השינויים במדיניות החשבונאית שננקטה בדוחות כספיים ביניים אלה ותיאור של אופן 

 בדבר חוזר הבנקים על המפקח פרסם 6102 ביוני 04 ביום. מוחזקות בחברות והשקעות כספיים דוחות איחוד, עסקים צירופי .1

 איחוד, עסקים צירופי בנושא ב"בארה המקובלים החשבונאות כללי לפי בישראל אשראי כרטיסי וחברות בנקאיים תאגידים של דיווח"

 אלו בנושאים ב"בארה המקובלים החשבונאות כללי את ליישם נדרש, לחוזר בהתאם". מוחזקות בחברות והשקעות כספיים דוחות

 מוניטין – מוחשיים בלתי נכסים" בדבר 021-61 נושא; "איחוד" בדבר 01, נושא; "עסקים צירופי" בדבר 12, נושא: לקודיפיקציה בהתאם

 המאזני השווי שיטת – השקעות" בדבר 060 ונושא; עסקים בצירוף שנרכש מוניטין ערך בירידת החשבונאי הטיפול בענין" אחרים ונכסים

 ".משותפות ועסקאות

, הבנקאי העסק בליבת לנושאים המתייחסת חשבונאית למדיניות תיאומים לבצע לא שאפשרה המעבר הוראת בוטלה החוזר במסגרת

 של לזו תואמת תהיה אלה בנושאים הכלולה החברה של החשבונאית שהמדיניות כדי שנדרש, ריאלית כלולה חברה ידי על שיושמה

 למדיניות תיאומים, 6102-.610 בשנים, לבצע לא הבנקאי לתאגיד שמאפשרת מעבר הוראת נוספה במקומה. הבנקאי התאגיד

 .הבינלאומיים הכספי הדיווח לתקני בהתאם הכספיים דוחותיה את העורכת, ריאלית כלולה חברה ידי על שמיושמת חשבונאית

 .6102 בינואר 0 מיום החל ההוראות את מיישם הבנק

 .מהותית השפעה היתה לא ההוראה ליישום .והשפעתו לראשונה היישום

הפיקוח על הבנקים אישר לבנק הקלה בהתייחס לצירופי עסקים ישנים ודחיה בשנתיים של יישום ההוראה החדשה בהתייחס 

 .בשותפויותלהשקעות 

דיווח של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי "פרסם המפקח על הבנקים חוזר בדבר  6102באוקטובר  62ביום  .נכסים בלתי מוחשיים .2

תאגיד בנקאי יישם את כללי , בהתאם לחוזר". ב בנושא נכסים בלתי מוחשיים"אשראי בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה

את , ובין היתר, לרבות עלויות פיתוח עצמי של תוכנות מחשב, ב בנושא נכסים בלתי מוחשיים"ים בבנקים בארההחשבונאות המקובל

לרבות בחינת ירידת הערך , הטיפול החשבונאי במוניטין, בהקשר זה. בקודיפיקציה 021המדידה והגילוי שנקבעו בנושא , כללי ההצגה

 .לעיל 0עודכן בהתאם לחוזר המתואר בסעיף , שלו

 .6102 בינואר 0 מיום החל האמורים הכללים את מיישם הבנק

 .מהותית השפעה היתה לא ההוראה ליישום .והשפעתו לראשונה היישום

 .פיקוחיים פעילות מגזרי בנושא לציבור הדיווח הוראותל תיקון פורסם 6104 בנובמבר 2 ביום. וניהוליים פיקוחיים פעילות מגזרי .3

 .הבנקים על הפיקוח שקבע השוואה ובת אחידה למתכונת בהתאם פעילות מגזרי על דיווח לחייב נועדו להוראות התיקונים

 :העיקריים השינויים

 הפעילות מגזרי על הגילוי מתכונת. הבנקים על הפיקוח של להגדרות בהתאם, "פיקוחיים פעילות מגזרי" על לגילוי דרישה נוספה- 

, גדולים עסקים, בינוניים עסקים, וקטנים זעירים עסקים, בית משקי, פרטית בנקאות: הבאים המגזרים את כוללת הפיקוחיים

 ;פיננסי וניהול מוסדיים גופים

 ;מגזר בכל יכללו לקוחות אלו המבהירות הגדרות נוספו- 

 ."פיננסי ניהול" מגזר על נפרד לגילוי דרישה נוספה- 

 בנושא ב"בארה בבנקים המקובלים החשבונאות לכללי בהתאם יינתן" ההנהלה לגישת בהתאם פעילות מגזרי" על הגילוי כי נקבע בחוזר

 .הפיקוח הנחיות פי על הדיווח מגזרי לבין ההנהלה גישת בין מהותי הבדל שקיים ככל, ( -ב הנכללים) פעילות מגזרי

 :כלהלן, ואילך 6102 לשנת הכספיים מהדוחות חלים החדשים הכללים

 כמו. החדשות בהוראות כמוגדר פיקוחיים פעילות למגזרי ביחס מאזניים לנתונים בקשר הגילוי דרישת חלה 6102 לשנת בדוחות- 

 ;פיננסי ניהול מגזר על גילוי נדרש לא, כן
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. פיננסי ניהול מגזר על הגילוי למעט, החדשים הכללים לפי מלא גילוי נדרש 6102 שנת של הראשון לרבעון הכספי מהדוח החל- 

 לביאור בהתייחס בלבד אחת שנה של השוואה מספרי 6102 לשנת השנתיים בדוחות להציג ניתן. למפרע ותאמוה השוואה ימספר

 נכון פיקוחיים פעילות למגזרי הלקוחות סיווג על להסתמך יהיה ניתן ההשוואה מספרי הצגת לצורך. פיקוחיים פעילות מגזרי על

 ;6102 בינואר 0 ליום

 .במלואן החוזר הנחיות את ליישם נדרש .610 לשנת הראשון לרבעון מהדוחות החל- 

 כדי הותאמו 00-ו 06 ביאורים .והגילוי ההצגה אופן למעט ,מהותית השפעה היתה לא ההוראה ליישום .והשפעתו לראשונה היישום

 .לעיל כמפורט המעבר להוראות בכפוף, הנדרש הגילוי את לכלול

 בדבר החשבונאית המדיניות תוארה 6102 בדצמבר 00 ליום הכספיים לדוחות 4' ד 0 בביאור .הקבוצתית ההפרשה בחישוב שינוי .4

, תבססה אשראי להפסדי הקבוצתית ההפרשה חישוב, האמור בביאור כמפורט ".אשראי להפסדי והפרשה אשראי סיכון, פגומים חובות"

 2 ממוצעבסיס  על ,בעייתי לא אשראי לבין בעייתי אשראי בין בחלוקה, השונים המשק בענפי היסטוריים הפסד שיעורי על, היתר בין

 אשראי להפסדי ההפרשות שיעורי, 6102 ביולי 61 מיום הבנקים על הפיקוח של להנחיה בהתאם. הדיווח במועד שהסתיימו שנים

-ו 6102 בשנים ההיסטוריים ההפסד שיעורי חישובש כך, ההיסטוריים ההפסד שיעורי בחישוב להיכלל ימשיכו 6106-ו 6100 בשנים

 .בהתאמה, שנים .-ו 2 ממוצע על , בין היתר, יתבסס .610

 .6102 באפריל 0 מיום החל יושמה ההנחיה .לראשונה היישום

 את עדכןהחוזר מ. בעייתי חוב של מחדש ארגון בנושא פורסם חוזר 6102במאי  66 ביום. בעייתי חוב של מחדש ארגון בדבר חוזר .5

 .ב"בארה הרגולטוריות הרשויות  של חדשות הנחיות ולאור -ה שפרסם 6100-16 מספר עדכון לאור לציבור הדיווח הוראות

 .6102 בדצמבר 00 מיום החל יחודשו או שיבוצעו מחדש ארגונים על יחולו בחוזר העדכונים

  של בדרך או, ואילך מכאן יישום  של בדרך – הבנקאי התאגיד בחירת לפי לראשונה ייושמו עוקב מחדש בארגון לטיפול בנוגע נחיותהה

 הנדרשים בתנאים עמדו אשר עוקב מחדש ארגון של תהליך היה לגביהם, 6102 בדצמבר 00 ליום נפרעו שטרם חובות לגבי יישום

 .השוואה מספרי לעדכן נדרש לא. בהוראה

 .6102ביולי  0בתוקף מיום  מוקדם באימוץ החוזר את יישם הבנק

 

 יישומם שלפני בתקופה הבנקים על המפקח של חדשות והוראות חדשים חשבונאות תקני .ו

 מחוזים הכנסה בנושא חשבונאות לכללי עדכון אימוץ בנושא חוזרם פורס 6102בינואר  04 ביום. לקוחות עם מחוזים בהכנסה הכרה .1

 חדש תקן האמריקאיים החשבונאות בכללי המאמץ  פרסום לאור לציבור הדיווח הוראות את ןמעדכ חוזרה. לקוחות עם

 001 פרק בתחולת אשר חוזיות מחויבויות או וזכויות פיננסיים מכשירים על, השאר בין, חל אינו החדש התקן. בהכנסה הכרה בנושא

 .ציהקלקודיפי

היישום לראשונה ניתן לבחור בחלופה בעת , בהתאם להוראות המעבר בחוזר. ,610 בינואר 0 מיום תהיה בהוראות םהתיקוני תחילת

של יישום למפרע בדרך של הצגה מחדש של מספרי השוואה או בחלופה של יישום למפרע בדרך של רישום של ההשפעה המצטברת 

 .להון, שתוכר במועד היישום לראשונה, תוך זקיפת ההשפעה המצטברת, של יישום התקן לראשונה( )

 .המעבר הוראות ליישום בחלופה בחר וטרם, הכספיים דוחותיו על התקן של ההשפעה את בחוןל החל טרם הבנק

 .זה חוזר בעניין נוספים פרטים הובאו, 0' ה 0 בביאור, 6102 שנתי בדוח

 כרטיסי וחברות בנקאיים תאגידים של דיווח" בדבר חוזר הבנקים על המפקח פרסם 6102 באוקטובר 62ביום  .הכנסהה על מסים .2 

 ". הכנסהה על מסים בנושא ב"בארה המקובלים החשבונאות כללי לפי בישראל אשראי

 שנקבעו המעבר להוראות בהתאם יפעל בנקאי תאגיד, לראשונה היישום בעת. ואילך .610 בינואר 0 מיום תהיה ההוראה תחילת

 .אלה לנושאים בהתאם נדרש הדבר אם, השוואה מספרי של למפרע תיקון לרבות, המחוייבים בשינויים, נושאים באותם

 .והנחיותיו הבנקים על המפקח להוראות בכפוף, () הבינלאומיים הכספי הדיווח תקני את האמור בנושא כיום מיישם הבנק

 .הבנק על האפשריות והשלכותיו החוזר הוראות את לומד הבנק  

 החוזר. ב"בארה המקובלים החשבונאות כללי לפי בישראל א"וחכ בנקאיים תאגידים של דיווח" בדבר חוזר םפורס 6102 בנובמבר 0 ביום

 לתאגידים לסייע נועד אווה הכנסה על מיסים בנושא ב"בארה הכללים ליישום המעבר לקראת לציבור הדיווח הוראות את ןמתק

 קודמות תקופות בגין זמניים הפרשים, היתר בין, לחוזר בהתאם .החדשות בהוראות שנקבעו הכללים של לראשונה ביישום בנקאיים

 .מחדש יוצגו ולא, 6102 בדצמבר 00 ליום עד שיחולו ההוראות לפי מטופלים להיות ימשיכו
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 .מהותית להיות צפויה אינה החוזר השפעת, הבנק להערכת .הבנק על האפשריות והשלכותיו החוזר הוראות את בחן הבנק

 .2116 במרס 21 מיום חוזר - נושאים במספר ב"בארה המקובלים החשבונאות כללי לפי בישראל בנקאיים תאגידים של דיווח .3

 המקובלים החשבונאות כללי לפי בישראל אשראי כרטיסי וחברות בנקאיים תאגידים של דיווח בנושא חוזר פורסם 6102 במרס 60 ביום

 :הבאים בנושאים ב"בארה מקובלים חשבונאות תקני ומאמץ לציבור הדיווח הוראות את מעדכן החוזר. ב"בארה

 ".חוץ במטבע סוגיות" בדבר בקודיפיקציה 01, בנושא ב"בארה בבנקים המקובלים החשבונאות כללי -

 נושא לרבות, וטעויות חשבונאיים באומדנים שינויים, חשבונאית למדיניות הנוגעים ב"בארה בבנקים המקובלים החשבונאות כללי -

 ".טעויות ותיקון חשבונאית במדיניות שינויים" בדבר בקודיפיקציה 621

 בדבר בקודיפיקציה 22-01, לנושא בהתאם המאזן תאריך לאחר לאירועים הנוגעים ב"בארה בבנקים המקובלים החשבונאות כללי -

 ."המאזן תאריך לאחר אירועים"

 המעבר להוראות בהתאם לפעול נדרש, לראשונה היישום בעת. ואילך .610 בינואר 0 מיום יחולו לחוזר בהתאם שנקבעו ההוראות

 פי על נדרש הדבר אם השוואה מספרי של למפרע תיקון לרבות, המתחייבים בשינויים האמריקאית בתקינה נושאים באותם שנקבעו

 עד מדווחות בתקופות, "חוץ מטבע" בדבר בקודיפיקציה 01, נושא הנחיות ביישום כי, יודגש. אלו בנושאים האמריקאית התקינה כללי

 חוב אגרות של הוגן לשווי מההתאמות כחלק למכירה זמינות חוב אגרות בגין השער הפרשי את יכללו לא בנקים, 6103 בינואר 0 ליום

 .זה נושא אימוץ לפני לציבור הדיווח בהוראות שנדרש כפי בהם לטפל ימשיכו אלא, אלו

 ייושם לא, לציבור הדיווח בהוראות שאומץ כפי, "אינפלציוניות-היפר בכלכלות כספי דיווח" בדבר 63 בינלאומי חשבונאות תקן, כן כמו

 וכי לאינפלציה בנקאיים תאגידים של כספיים דוחות של ההתאמה הופסקה שבו במועד שינוי אין כי, מובהר. החוזר תחילת ממועד החל

 .לציבור הדיווח להוראות בהתאם אחרת נאמר כן אם אלא, מדווחים סכומים בסיס על ייערכו הכספיים הדוחות

  .הכספיים דוחותיו על החוזר של ההשפעה את בוחן הבנק

 .2116 בנובמבר 1 מיום חוזר - נושאים במספר ב"בארה המקובלים החשבונאות כללי לפי בישראל בנקאיים תאגידים של דיווח .4

 החשבונאות כללי לפי בישראל אשראי כרטיסי וחברות בנקאיים תאגידים של דיווח בנושא חוזר פורסם 6102 בנובמבר 0 ביום

 :הבאים בנושאים ב"בארה מקובלים חשבונאות תקני ומאמץ לציבור הדיווח הוראות את מעדכן החוזר. ב"בארה המקובלים

 ".שהופסקו פעילויות" בדבר בקודיפיקציה 612-61 בנושא ב"בארה בבנקים המקובלים החשבונאות כללי -

 ".קבוע רכוש" בדבר בקודיפיקציה 021 בנושא ב"בארה בבנקים המקובלים החשבונאות כללי -

 ".רווח למניה" בדבר בקודיפיקציה 621 בנושא ב"בארה בבנקים המקובלים החשבונאות כללי -

 ".מזומנים תזרימי על דוח" בדבר בקודיפיקציה 601-01 בנושא ב"בארה בבנקים המקובלים החשבונאות כללי -

 ".ביניים לתקופות דיווח" בדבר בקודיפיקציה 6.1 בנושא ב"בארה בבנקים המקובלים החשבונאות כללי -

 הדיווח להוראות בהתאם כי, הובהר זה בהקשר" )ריבית היוון" בדבר בקודיפיקציה 02-61, לנושא בהתאם ריבית עלויות היוון- 

 בנכסים להכרה לקריטריונים באשר ברורים ובקרות נהלים, מדיניות שקבע מבלי, ריבית עלויות יהוון לא בנקאי תאגיד, לציבור

 ;(שיהוונו הריבית לעלויות ובאשר כשירים כנכסים

 ".ערבויות" בדבר בקודיפיקציה 421 לנושא בהתאם ערבויות של וגילוי מדידה- 

 המעבר להוראות בהתאם לפעול נדרש, לראשונה היישום בעת. ואילך ,610 בינואר 0 מיום יחולו לחוזר בהתאם שנקבעו ההוראות

 פי על נדרש הדבר אם השוואה מספרי של למפרע תיקון לרבות, המתחייבים בשינויים האמריקאית בתקינה נושאים באותם שנקבעו

 . אלו בנושאים האמריקאית התקינה כללי

 .הכספיים דוחותיו על החוזר של ההשפעה את לבחון החל טרם הבנק

 את"( "-ה) ב"בארה חשבונאית לתקינה המוסד פרסם, 6102 במרס 01 ביום. מניות מבוסס תשלום בנושא חדש תקינה עדכון .5

 התיקון של תכליתו". מניות מבוסס תשלום" בנושא  להוראות תיקון מהווה אשר, לקודיפיקציה 6102-13 מספר תקינה עדכון

 .מניות מבוססי בתשלומים החשבונאים בטיפול שונים היבטים לפשט הינה

. שבמהלכן הביניים ובתקופות, 6102 בדצמבר 02 לאחר המתחילות שנתיות בתקופות החל ייושם התיקון, ציבוריות ישויות בעבור

 .אפשרי מוקדם יישום

 .לאימוץ התיקון כאמור לא תהיה השפעה מהותית, להערכת הבנק
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 (המשך) מדיניות חשבונאית .3

בבנק  המייעצת בוועדה לדיון הובאה 6102 ביולי 60 ביום. במימון חוזר רכש ועסקאות לפדיון חוזר רכש עסקאות בנושא טיוטה .6 

 . 6104 ביוני 06 ביום -ה פרסם אותו, לקודיפיקציה 6104-00' מס תיקון אימוץ בדבר טיוטהישראל 

 .טיוטה בגדר עדיין החדשה ההוראה, הדוח פרסום למועד, זאת עם. ואילך 6102 בינואר 0 מיום תהיה ההוראה תחילת, לטיוטה בהתאם

 .המחוייבים בשינויים, ב"בארה שנקבעו המעבר להוראות בהתאם יפעל בנקאי תאגיד, לראשונה היישום בעת

 .לאימוץ התיקון כאמור לא תהיה השפעה מהותית, להערכת הבנק

 .זו טיוטה בעניין נוספים פרטים הובאו, 2' ה 0 בביאור, 6102 שנתי בדוח

 להוראות בהתאם. דיסקונט מרכנתיל בנק –" אשראי להפסדי והפרשות בעייתיים חובות סיווג: "בנושא החשבונאית במדיניות שינוי .ז

 התאגידים נדרשו, "(ההוראה: "להלן" )אשראי להפסדי והפרשה אשראי סיכון, פגומים חובות של והגילוי המדידה: "בנושא לציבור הדיווח

 על אשראי להפסדי להפרשה התייחסות, היתר בין הכוללת, בהוראה שנכללו ההנחיות יישום לצורך חשבונאית מדיניות לגבש הבנקאיים

 .קבוצתי בסיס על אשראי להפסדי ולהפרשה פרטני בסיס

 שיתרם חובות, דהיינו. ח"ש אלף 21 של בסך כמותי סף נקבע במסגרתה, כנדרש, זה בנושא חשבונאית מדיניות גיבש דיסקונט מרכנתיל בנק

 .פרטני בסיס על דיסקונט מרכנתיל בנק ידי על נבחנו, זה סף על עלתה

, (6100 בינואר 0) לתוקף ההוראה כניסת ממועד החל, החשבונאית המדיניות ביישום דיסקונט מרכנתיל בנק את שימש האמור הכמותי הסף

 .6102 בדצמבר 00 ליום ועד

 התקופה במהלך דיסקונט מרכנתיל בנק הנהלת ידי על שנערכו ובדיקות, ההוראה ביישום דיסקונט מרכנתיל בבנק שנצבר הנסיון בעקבות

 פערים על הצביעו לא אשר - פעילותו ולאופי דיסקונט מרכנתיל בבנק האשראי תיק להרכב האמור הכמותי הסף להתאמת באשר, שחלפה

 השקעת ולנוכח - מחד, ובינוניים קטנים בהיקפים אשראים עבור( וקבוצתי פרטני) ההפרשות מסלולי שני בין משמעותיים תוצאתיים

 בחינה מסלול בגין ומחמירים מפורטים תיעוד בכללי לעמידה הדרישה לרבות) פרטני בסיס על אשראים לבחינת הנדרשת הגבוהה המשאבים

 את ולהעלות, 6102 בינואר 0 מיום החל, זה בנושא החשבונאית מדיניותה את לשנות דיסקונט מרכנתיל בנק הנהלת החליטה - מאידך, (זה

 .ח"ש אלף 211-ל, ח"ש אלף 21-מ הכמותי הסף

 ההשוואה נתוני. הדוח לתקופת הכספיים הדוחות בתמצית נכללו ותוצאותיו, זה ממועד החל יושם, כאמור, החשבונאית במדיניות השינוי

 הנובעות התוצאתיות שההשלכות ומכיוון, זה שינוי של רטרואקטיבי ליישום מעשית אפשרות בהעדר, מחדש הוצגו לא הקודמות לתקופות

 .משמעותיות אינן השינוי מיישום

 בחברה מחדש בחינה בעקבות, הציבור פקדונות לסעיף ממשלה פקדונות מסעיף, מוניציפאליות רשויות של פקדונות מיון. מחדש סווג .ח

 .מאוחדת
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 מאוחד  -הכנסות והוצאות ריבית . 2

 
 בלתי מבוקר

 

 לשלושת החודשים 
 בספטמבר 03-שהסתיימו ב

 לתשעת החודשים 
 בספטמבר 03-שהסתיימו ב

 
6302 6302 6302 6302 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ⁽²⁾הכנסות ריבית. א
 0,432  .0.,0  0,603  0,002  מאשראי לציבור    

 02  00  2  2  מאשראי לממשלות
 62  .0  2  2  מפקדונות בבנק ישראל וממזומנים

 60  04  2  2  מפקדונות בבנקים
 ⁽⁴⁾ - ⁽⁴⁾ - ⁽⁴⁾ - ⁽⁴⁾ - מניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

 424  402  023  020  ⁽¹⁾מאיגרות חוב
 66  60  2  2  מנכסים אחרים

 1,300  1,602  0,130  0,202  כל הכנסות הריבית-סך
 הוצאות ריבית. ב

 ⁽⁵⁾(022) (..0) ⁽⁵⁾(040) (026) פקדונות הציבורעל     
 ⁽⁵⁾(0) (6) ⁽⁵⁾(6) (0) על פקדונות הממשלה
 (64) (60) (.) (,) על פקדונות מבנקים

 (000) (001) (.0) (02) על ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר
 (024) (062) (042) (004) על איגרות חוב וכתבי התחייבויות נדחים

 (0) (4) (0) (0) על התחייבויות אחרות
 (720) (713) (001) (006) כל הוצאות הריבית-סך

 0,076  0,022  0,322  0,072  נטו, סך הכנסות ריבית
 :פירוט ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים על  הכנסות והוצאות ריבית. ג

 (.4) (,06) (,2) 20  ⁽³⁾ריבית( הוצאות)הכנסות     
 :פירוט הכנסות ריבית על בסיס צבירה מאיגרות חוב. ד

 ,02  023  21  22  מוחזקות לפדיון    
 6,0  622  32  016  זמינות למכירה

 2  01  0  2  למסחר
 424  402  023  020  הכל כלול בהכנסות ריבית-סך

 :הערות
 01  06  01  01  במיליוני דולר -  (NBP)הכנסות המימון מניירות ערך מגובי משכנתא  (0)    

 .00  060  41  ,0  ח"במיליוני ש -( NBP)הכנסות המימון מניירות ערך מגובי משכנתא  
 .כולל מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור (6)
 .פירוט של השפעת מכשירים נגזרים מגדרים על סעיף משנה א (0)
 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ (4)
 .'ח 0ראו ביאור   -סווג מחדש  (2)
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 מאוחד  -הכנסות מימון שאינן מריבית . 1

 
 בלתי מבוקר

 

 לשלושת החודשים 
 בספטמבר 03-שהסתיימו ב

 לתשעת החודשים 
 בספטמבר 03-שהסתיימו ב

 
6302 6302 6302 6302 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן למטרות מסחר. א
 מפעילות במכשירים נגזרים. 0    
 CLNׂ⁽⁴⁾ (044)  4.2 (200) (616)בגין מכשירים נגזרים , (הוצאות)הכנסות     

 (636) (200) 122  (011) סך הכל מפעילות במכשירים נגזרים

 :⁽³⁾מהשקעה באיגרות חוב. 6
 031  020  ,0  42  רווחים ממכירת איגרות חוב זמינות למכירה    

 (3) (0) (0)  - ממכירת איגרות חוב זמינות למכירה הפסדים

 (0) (3)  -  - הפרשה לירידת ערך של איגרות חוב זמינות למכירה

 027  010  02  12  סך הכל מהשקעה באיגרות חוב

 676  202  (126) 011  נטו, הפרשי שער. 0

 :מהשקעה במניות( הפסדים)רווחים . 4
 0.  ,0  66  4  ⁽³⁾זמינות למכירהרווחים ממכירת מניות     

  - 021   -  - ⁽⁷⁾רווח ממכירת זכויות בויזה אירופה

 ⁽⁹⁾(.0) (06) ⁽⁹⁾(04)  - ⁽³⁾הפסדים ממכירת מניות זמינות למכירה

 ⁽¹¹⁾(41) (4) ⁽¹¹⁾(.6) (0) ⁽³⁾הפרשה לירידת ערך של מניות זמינות למכירה

 02  3  6  6  דיבידנד ממניות זמינות למכירה

 ⁽⁸⁾ - 03  ⁽⁸⁾ - 0  רווח ממכירת פעילות של חברות מוחזקות

 03  023  (02) 1  סך הכל מהשקעה במניות

 00  0  ⁽⁸⁾ -  - נטו בגין הלוואות שנמכרו, רווחים. 2

 622  202  60  23  סך כל הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן למטרות מסחר

 :⁽⁵⁾מריבית בגין פעילויות למטרת מסחרהכנסות מימון שאינן . ב
 66  63  ,  06  הכנסות נטו בגין מכשירים  נגזרים אחרים    

 02  01  ⁽⁸⁾ - (01) ⁽¹⁾נטו, שמומשו ושטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של איגרות חוב למסחר( הפסדים)רווחים 

 ⁽⁸⁾ - ⁽⁸⁾ - (0) (0) ⁽²⁾נטו, למסחרהפסדים שמומשו ושטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של מניות 

 07  02  2  0  ⁽⁶⁾סך הכל מפעילויות מסחר

 :לפי חשיפת סיכון, פירוט על הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות למטרת מסחר
 61  60  6  (4) חשיפת ריבית    

 01  ,  0  0  חשיפת מטבע חוץ

 ,  ,  6  6  חשיפה למניות

 07  02  2  0  חשיפת סיכוןסך הכל לפי 

 002  222  03  20  סך כל הכנסות מימון שאינן מריבית
 :הערות

 (2) 01  (0) (0) הקשורים לאיגרות חוב למסחר שעדין מוחזקות ליום המאזן( ההפסדים)חלק הרווחים , מזה (0)
 (6) (6) (0) (0) חלק ההפסדים הקשורים למניות למסחר שעדין מוחזקות ליום המאזן, מזה (6)
 :4ראו ביאור , סווג מרווח כולל אחר מצטבר (0)
 ,.0  044  .0  42  נטו מהשקעה באגרות חוב, רווחים, מזה 
 (06)  - (66)  - מהשקעה במניות, מזה 
 .אשר לא יועדו ליחסי גידור, מכשירים נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק (4)
 .כולל הפרשי שער שנבעו מפעילות מסחר (2)
 .לעיל 6ראו ביאור , להכנסות ריבית מהשקעה באיגרות חוב למסחר (2)
בתוספת השווי ההוגן של מניות הבכורה המיוחדות של ויזה אינק שהתקבלו בחודש יוני , 6102התמורה חושבה בהתאם לתמורה במזומן שהתקבלה בחודש יוני . 'ג .0ראו ביאור  (.)

בהתאם להערכת הבנק את השפעת החסימה של המניות ואת השפעתן , 21%מנוכה במקדם של , שווי השוק של מניות ויזה שתתקבלנה לאחר המרת מניות הבכורה כאמור) 6102
 .6103ושל התמורה העתידית במזומן שצפויה להתקבל בשנת ( של אי וודאויות מסוימות במנגנון ההמרה

 .ח"ון שמילי 0-סכום נמוך מ (,)
בהלימה , זאת. אשר סווגו לסעיף זה בהתאם להנחיה של הפיקוח על הבנקים,  6102ששילמו הבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט בשנת , ח החזר ריבית הפרה"מיליון ש 04כולל סך של  (3)

על פי שווי , במסגרת התיק הזמין למכירה" נייר ערך"וב של הלווה כלפיה נדרשו הבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט לסווג את יתרת הח, 6110משנת , להנחיה של המפקח על הבנקים
 (.מניות של תאגיד מסוים)השוק של חלקם היחסי בבטוחה 

 .בעיקר בגין מניות הבנק הבינלאומי (01)
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 כולל אחר מצטבר( הפסד)רווח . 6

 המס השפעת לאחר, כולל אחר( הפסד)שינויים ברווח . א

 

לבעלי זכויות שאינן מקנות  לפני ייחוס, רווח כולל אחר
 שליטה

רווח כולל  
אחר 

המיוחס 
לבעלי 
זכויות 
שאינן 

מקנות 
 שליטה

רווח כולל  
אחר 

המיוחס 
לבעלי 
מניות 
 הבנק

 

, התאמות
בגין , נטו

הצגת 
ניירות ערך 

זמינים 
למכירה 

לפי שווי 
 הוגן

התאמות 
, מתרגום

נטו לאחר 
השפעת 
 ⁽¹⁾גידורים

רווחים 
( הפסדים)

נטו בגין 
דורי גי

תזרים 
 מזומנים

התאמות 
בגין 

הטבות 
 הכל-סך לעובדים

  
 

 במיליוני שקלים חדשים
 (לא מבוקר) 6102-ו 6102בספטמבר  01לתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו ביום . א

 (033) (6) (610) (434) 0  03  6.0  6102ביוני  01יתרה ליום 
 (0.6) (0) (0.0) (620)  - (4.) (02) שינוי נטו במהלך התקופה

 (220) (0) (221) (222) 0  (22) 602  6302בספטמבר  03יתרה ליום 
 (022) ⁽²⁾ - (022) (001) (0) (.2) 666  6102ביוני  01יתרה ליום         

 016  ⁽²⁾ - 016  (02)  - 064  (.) שינוי נטו במהלך התקופה
 (21)  - (21) (062) (0) 22  602  6302בספטמבר  03יתרה ליום 

 (לא מבוקר) 6102-ו 6102בספטמבר  01לתקופות של תשעה חודשים שהסתיימו ביום . ב        
 (012) (0) (012) (004) ⁽²⁾ - 22  026  (מבוקר) 6102בדצמבר  00יתרה ליום 

 (422) (6) (,42) (460) 0  (060) 2.  שינוי נטו במהלך התקופה
 (220) (0) (221) (222) 0  (22) 602  6302בספטמבר  03יתרה ליום 

 (4.)  - (4.) (026) (0) 01  620  (מבוקר) 6104בדצמבר  00יתרה ליום         
 61  ⁽²⁾ - 61  .0  6  .6  (42) שינוי נטו במהלך התקופה

 (21)  - (21) (062) (0) 22  602  6302בספטמבר  03יתרה ליום 

 (מבוקר) 6102לשנת . ג        
 (4.)  - (4.) (026) (0) 01  620  6104בדצמבר  00יתרה ליום 

 (00) (0) (06) ,6  0  02  (33) שינוי נטו במהלך השנה
 (032) (0) (032) (001) ⁽²⁾ - 22  026  6302בדצמבר  00יתרה ליום 

 :הערות
 .אשר מטבע פעילות שלה שונה ממטבע הפעילות של הבנק ,.דיסקונט בנקורפ אינק -כולל התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברה מאוחדת  (0)
 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ (6)
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 (המשך)כולל אחר מצטבר ( הפסד)רווח . 6

 כולל אחר לפני השפעת המס ואחרי השפעת המס( הפסד)שינויים במרכיבי רווח . ב

 
 בלתי מבוקר

 
 בספטמבר 03-לשלושת החודשים שהסתיימו ב

 
6302 6302 

 
 לפני מס

השפעת 
 לפני מס לאחר מס המס

השפעת 
 לאחר מס המס

 
 במיליוני שקלים חדשים

 :כולל אחר לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה( הפסד)השינויים במרכיבי רווח 
 התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן

 (,) (62) ,0  (2) 4  (01) לשווי הוגןנטו שטרם מומשו מהתאמות ( הפסדים)רווחים 
בגין ניירות ערך זמינים למכירה שסווגו מחדש לדוח רווח ( רווחים)הפסדים 
 0  02  (02) (01) 02  (42) ⁽²⁾והפסד

 (2) (03) 0  (02) 63  (22) שינוי נטו במהלך התקופה
 התאמות מתרגום

 064   - 064  (4.)  - (4.) ⁽¹⁾התאמות מתרגום דוחות כספיים
 061   - 061  (21)  - (21) שינוי נטו במהלך התקופה

 גידור תזרימי מזומנים
 (0) ⁽⁵⁾0  ⁽⁵⁾(6)  - ⁽⁴⁾ - ⁽⁴⁾ - נטו בגין גידורי תזרים מזומנים( הפסדים)רווחים 

נטו בגין גידורי תזרים מזומנים שסווגו מחדש לדוח רווח ( רווחים)הפסדים 
 0  ⁽⁵⁾(0) ⁽⁵⁾6   - ⁽⁴⁾ - ⁽⁴⁾ - והפסד

  -  -  -  -  -  - שינוי נטו במהלך התקופה
 ⁽³⁾הטבות לעובדים

 (,0) 00  (00) (6,6) 022  (.40) אקטוארי נטו( הפסד)רווח 
 0  (0) 2  03  (01) 63  נטו שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד( רווחים)הפסדים 

 (02) 03  (62) (620) 012  (137) שינוי נטו במהלך התקופה
 036   - 036  (020) 022  (207) כל השינוי נטו במהלך התקופה-סך

 :כולל אחר המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה( הפסד)השינויים במרכיבי רווח 
  - ⁽⁴⁾ - ⁽⁴⁾ - (0) ⁽⁴⁾ - (0) כל השינוי נטו במהלך התקופה-סך

 :הבנקכולל אחר המיוחס לבעלי מניות ( הפסד)השינויים במרכיבי רווח 
 036   - 036  (026) 022  (202) כל השינוי נטו במהלך התקופה-סך

 .הערות לטבלה ראו בעמוד הבא
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 (המשך)כולל אחר מצטבר ( הפסד)רווח . 6

 (המשך)כולל אחר לפני השפעת המס ואחרי השפעת המס ( הפסד)שינויים במרכיבי רווח . ב

 
 מבוקר בלתי מבוקר        

 
 בספטמבר 03-שהסתיימו בלתשעת החודשים 

 00-לשנה שהסתיימה ב
 בדצמבר

 
6302 6302 6302 

 
 לפני מס

השפעת 
 לפני מס לאחר מס המס

השפעת 
 לאחר מס המס

 לפני 
 מס

השפעת 
 לאחר מס המס

 
 במיליוני שקלים חדשים

 :כולל אחר לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה( הפסד)השינויים במרכיבי רווח 
 התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן

נטו שטרם מומשו מהתאמות לשווי ( הפסדים)רווחים 
 (22) ,  (20) 00  (01) 20  .02  (32) 620  הוגן 

בגין ניירות ערך זמינים למכירה ( רווחים)הפסדים 
 (44) 2,  (063) (..) 23  (042) (36) 26  (044) ⁽²⁾שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד

 (22) 20  (026) (12) 02  (72) 22  (11) 002  שינוי נטו במהלך התקופה
 התאמות מתרגום 

 02   - 02  .6   - .6  (060)  - (060) ⁽¹⁾התאמות מתרגום דוחות כספיים
 02   - 02  62   - 62  (060)  - (060) שינוי נטו במהלך התקופה

 גידור תזרימי מזומנים
 (0) 0  (6) (0) ⁽⁵⁾0  ⁽⁵⁾(6) ⁽⁴⁾ - ⁽⁴⁾ - ⁽⁴⁾ - נטו בגין גידורי תזרים מזומנים( הפסדים)רווחים     

נטו בגין גידורי תזרים מזומנים ( רווחים)הפסדים 
 4  (0) .  0  ⁽⁵⁾(6) ⁽⁵⁾2  0  (0) 6  שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד

 0  (6) 2  6  (0) 0  0  (0) 6  שינוי נטו במהלך התקופה
 הטבות לעובדים

 .0  (00) 01  00  (,0) 43  (420) 641  (230) אקטוארי נטו( הפסד)רווח 
נטו שסווגו מחדש לדוח רווח ( רווחים)הפסדים 
 00  (3) 61  2  (4) 01  01  (02) 42  ⁽³⁾והפסד

 67  (66) 23  02  (66) 22  (160) 661  (212) שינוי נטו במהלך התקופה
 (06) 22  (030) 63  02  1  (127) 022  (212) במהלך התקופה כל השינוי נטו-סך

 :כולל אחר המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה( הפסד)השינויים במרכיבי רווח 
 (0) ⁽⁴⁾ - (0)  - ⁽⁴⁾ - ⁽⁴⁾ - (6) ⁽⁴⁾ - (6) כל השינוי נטו במהלך התקופה-סך

 :לבעלי מניות הבנקכולל אחר המיוחס ( הפסד)השינויים במרכיבי רווח 
 (00) 22  (033) 63  02  1  (122) 022  (212) כל השינוי נטו במהלך התקופה-סך

 :הערות
 .אשר מטבע פעילות שלה שונה ממטבע הפעילות של הבנק, .דיסקונט בנקורפ אינק -כולל התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברה מאוחדת ( 0)        

 .פירוט נוסף ראה בביאור על הכנסות מימון שאינן מריבית. מדווח בדוח רווח והפסד בסעיף הכנסות מימון שאינן מריביתהסכום לפני מס (  6)
 .הסכום לפני מס סווג לסעיף משכורות והוצאות נלוות( 0)
 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ( 4)
 .בתוך הביאור, סווג מחדש( 2)
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 מאוחד  -ניירות ערך  .5

 הסעיףהרכב . א

 
 בלתי מבוקר

 
 6302בספטמבר  03 

 
 עלות מופחתת הערך במאזן

רווחים שטרם 
הוכרו מהתאמות 

 לשווי הוגן

הפסדים שטרם 
הוכרו מהתאמות 

 ⁽¹⁾שווי הוגן לשווי הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 איגרות חוב המוחזקות לפדיון( 0)
 :איגרות חוב ומלוות     
 0,3,0   - 6,0  11.,0  11.,0  של ממשלת ישראל     

 000   - ⁽⁸⁾ - 000  000  של ממשלות זרות
 ,,   - 4  4,  4,  של מוסדות פיננסיים בישראל

 00  0   - 04  04  של מוסדות פיננסיים זרים
 0,  ,0,  06  2  ,44,  (NBP)או מגובי משכנתאות ( CBP)מגובי נכסים 

 0,221   - 32  0,222  0,222  ⁽⁶⁾של אחרים זרים
 2,200  2  021  ⁽²⁾2,061  2,061  הכל איגרות חוב מוחזקות לפדיון-סך

 
 בלתי מבוקר

 
 6302בספטמבר  03 

   
 רווח כולל אחר מצטבר

 

 
 הערך במאזן

עלות מופחתת 
 ⁽¹⁾שווי הוגן הפסדים רווחים (עלות-במניות)

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ניירות ערך זמינים למכירה( 6)
 :איגרות חוב ומלוות     
 .02,16  ,  662  01,,02  .02,16  של ממשלת ישראל     

 230  6  4  2,3  230  של ממשלות זרות
 26  ⁽⁸⁾ - 0  20  26  של מוסדות פיננסיים בישראל

 0,1,4  61  01  0,134  0,1,4  של מוסדות פיננסיים זרים
 006  .,120  .4  00  .,006,.  (NBP)או מגובי משכנתאות ( CBP)מגובי נכסים 

 ,02  6  00  .04  ,02  *של אחרים בישראל
 6,,,0  0  66  20,,0  6,,,0  ⁽⁷⁾של אחרים זרים

 ⁽²⁾012,.6  ,4  043  12,,62  012,.6  הכל איגרות חוב-סך
 ⁽⁴⁾304  ⁽⁸⁾ - 3  362  304  מניות

 67,313  ⁽³⁾17  ⁽³⁾027  62,203  67,313  הכל ניירות ערך זמינים למכירה-סך
 064  ⁽⁸⁾ - ⁽⁸⁾ - 064  064  איגרות חוב מגובות בערבות מדינה: מזה*  

 .הערות לטבלה ראו בעמוד הבא
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 (המשך)מאוחד  -ניירות ערך  .5

 (המשך)הרכב הסעיף . א

 
 בלתי מבוקר

 
 6302בספטמבר  03 

 
 הערך במאזן

עלות מופחתת 
 (עלות-במניות)

רווחים שטרם 
מומשו 

מהתאמות לשווי 
 הוגן

הפסדים שטרם 
מומשו 

מהתאמות לשווי 
 ⁽¹⁾שווי הוגן הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ניירות ערך למסחר( 0)
 :איגרות חוב ומלוות     
 0,116  6  01  6,334  0,116  של ממשלת ישראל     

 02   -  - 02  02  של מוסדות פיננסיים בישראל
 22  22  0 - ⁽⁸⁾  22  (NBP)או מגובי משכנתאות ( CBP)מגובי נכסים 

 02  ⁽⁸⁾ - ⁽⁸⁾ - 02  02  של אחרים בישראל
 04   - 0  00  04  של אחרים זרים

 0,000  6  06  0,010  0,000  הכל איגרות חוב-סך
 04  0  0  02  04  מניות

 0,062  ⁽⁵⁾2  ⁽⁵⁾00  0,002  0,062  הכל ניירות ערך למסחר-סך
 02,727  23  222  02,020  02,120  הכל ניירות ערך-סך

 :הערות
 .אינם משקפים  בהכרח את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים, נתוני שווי הוגן המבוססים על שערי בורסה (0)
ומהתיק ( מיליון דולר .02-כ)ח "מיליון ש .26בעלות מופחתת של מהתיק לפידיון , ל"כולל ניירות ערך שנמכרו בתנאי רכישה חוזרת בחברה מאוחדת בחו (6)

 (.מיליון דולר 313-כ)ח "מיליון ש 0,402הזמין בשווי שוק של 
 ".ברווח כולל אחר מצטבר"כלולים  (0)
 .ח"מיליון ש 26,בסך של , המוצגות לפי העלות, כולל מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין (4)
 .לדוח רווח והפסדנזקפו  (2)
 (.ערך במאזן)ח "מיליון ש 0,222בסך של , ב"ב ואיגרות חוב מוניציפליות ואיגרות חוב של מדינות בארה"כולל סוכנויות של ממשלת ארה (2)
 (.ערך במאזן)ח "מיליון ש ,2בסך של , ב"כולל סוכנויות של ממשלת ארה (.)
 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ (,)
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 (המשך)מאוחד  -ניירות ערך  .5

 (המשך) הרכב הסעיף. א

 
 בלתי מבוקר

 
 6302בספטמבר  03 

 
 עלות מופחתת הערך במאזן

רווחים שטרם 
הוכרו מהתאמות 

 לשווי הוגן

הפסדים שטרם 
הוכרו מהתאמות 

 ⁽¹⁾שווי הוגן לשווי הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 איגרות חוב המוחזקות לפדיון( 0)
 :איגרות חוב ומלוות     
 ,4,02   - 043  4,113  4,113  של ממשלת ישראל     

 61   -  - 61  61  של ממשלות זרות
 36   - .  2,  2,  של מוסדות פיננסיים בישראל

 23  0  ⁽⁹⁾ - 1.  1.  של מוסדות פיננסיים זרים
 0,1,3  0,1,3  0,  2  0,016  (NBP)או מגובי משכנתאות ( CBP)מגובי נכסים 

 6,100  6  30  0,366  0,366  ⁽⁶⁾של אחרים זרים
 2,226  7  122  ⁽²⁾2,022  2,022  הכל איגרות חוב מוחזקות לפדיון-סך

 
 בלתי מבוקר

 
 6302בספטמבר  03 

   
 רווח כולל אחר מצטבר

 

 
 הערך במאזן

עלות מופחתת 
 ⁽¹⁾שווי הוגן הפסדים רווחים (עלות-במניות)

 
 שקלים חדשים במיליוני

 ניירות ערך זמינים למכירה( 6)
 :איגרות חוב ומלוות     
 20,,02  4  ,06  02,263  20,,02  של ממשלת ישראל     

 216  3   - 200  216  של ממשלות זרות
 400  4  2  413  400  של מוסדות פיננסיים בישראל

 0,344  60  03  0,342  0,344  של מוסדות פיננסיים זרים
 641  .,613  22  64  .,641,.  (NBP)או מגובי משכנתאות ( CBP)מגובי נכסים 

 212  4  60  ,,2  212  *של אחרים בישראל
 220  01   - 220  220  ⁽⁷⁾של אחרים זרים

 ⁽²⁾,61,.6  2.  463  22,,62  ,61,.6  הכל איגרות חוב-סך
 ⁽⁴⁾.0,00  41  6  0,022  .0,00  מניות

 67,262  ⁽³⁾002  ⁽³⁾100  67,603  67,262  הכל ניירות ערך זמינים למכירה-סך
 061  ⁽⁹⁾ - 0  003  061  איגרות חוב מגובות בערבות מדינה: מזה*  

 .הערות לטבלה ראו בעמוד הבא
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 (המשך)מאוחד  -ניירות ערך  .5

 (המשך) הרכב הסעיף. א

 
 בלתי מבוקר

 
 6302בספטמבר  03 

 
 הערך במאזן

עלות מופחתת 
 (עלות-במניות)

רווחים שטרם 
מומשו 

מהתאמות לשווי 
 הוגן

הפסדים שטרם 
מומשו 

מהתאמות לשווי 
 ⁽¹⁾שווי הוגן הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ניירות ערך למסחר( 0)
 :איגרות חוב ומלוות     
 6,422  .  6  6,420  6,422  של ממשלת ישראל     

 364   -  - 364  364  זרותשל ממשלות 
 01  ⁽⁹⁾ -  - 01  01  של מוסדות פיננסיים בישראל

 0   -  - 0  0  של מוסדות פיננסיים זרים
 .2.  22  0 -   2  (NBP)או מגובי משכנתאות ( CBP)מגובי נכסים 

 22  6  ⁽⁹⁾ - .2  22  של אחרים בישראל
 6   -  - 6  6  של אחרים זרים

 0,262  3  0  0,200  0,262  איגרות חובהכל -סך
 2  6  ⁽⁹⁾ - ,  2  מניות

 0,200  ⁽⁵⁾00  ⁽⁵⁾0  0,202  0,200  הכל ניירות ערך למסחר-סך
 02,237  002  722  07,211  02,620  ⁽⁸⁾הכל ניירות ערך-סך

 :הערות
 .המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדוליםאינם משקפים  בהכרח את , נתוני שווי הוגן המבוססים  על שערי בורסה (0)
ומהתיק ( מיליון דולר 032-כ)ח "מיליון ש ,2.מהתיק לפידיון בעלות מופחתת של , ל"כולל ניירות ערך שנמכרו בתנאי רכישה חוזרת בחברה מאוחדת בחו  (6)

 (.  מיליון דולר 343-כ)ח "מיליון ש 64.,0הזמין בשווי שוק של 
 ".ברווח כולל אחר מצטבר" כלולים (0)
 .ח"מיליון ש ,3.בסך של , המוצגות לפי העלות, כולל מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין  (4)
 .נזקפו לדוח רווח והפסד (2)
 (. ערך במאזן)ח "מיליון ש 22,,0בסך של , ב"ב ואיגרות חוב מוניציפליות ואיגרות חוב של מדינות בארה"כולל סוכנויות של ממשלת ארה (2)
 (. ערך במאזן)ח "מיליון ש .2בסך של , ב"כולל סוכנויות של ממשלת ארה (.)
 .,0ראו ביאור  -לא כולל יתרות שסווגו כנכסים והתחייבויות מוחזקים למכירה  (,)
 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ (3)
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 (המשך)מאוחד  -ניירות ערך  .5

 (המשך) הרכב הסעיף. א

 
 מבוקר

 
 6302בדצמבר  00

 
 עלות מופחתת הערך במאזן

רווחים שטרם 
הוכרו מהתאמות 

 לשווי הוגן

הפסדים שטרם 
הוכרו מהתאמות 

 ⁽¹⁾שווי הוגן לשווי הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 איגרות חוב המוחזקות לפדיון( 0)
 :איגרות חוב ומלוות     
 4,064   - 002  4,113  4,113  של ממשלת ישראל     

 61   -  - 61  61  של ממשלות זרות
 31   - 2  4,  4,  של מוסדות פיננסיים בישראל

 04  0   - 02  02  של מוסדות פיננסיים זרים
 0,10.  0,10.  06  00  0,102  (NBP)או מגובי משכנתאות ( CBP)מגובי נכסים 

 0,312  0  ,,  ,0,,0  ,0,,0  ⁽⁶⁾של אחרים זרים
 2,132  02  160  ⁽²⁾2,330  2,330  ⁽⁸⁾חוב מוחזקות לפדיוןהכל איגרות -סך

 
 מבוקר

 
 6302בדצמבר  00

   
 רווח כולל אחר מצטבר

 

 
 הערך במאזן

עלות מופחתת 
 ⁽¹⁾שווי הוגן הפסדים רווחים (עלות-במניות)

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ניירות ערך זמינים למכירה( 6)
 :איגרות חוב ומלוות     
 02,040  .  623  02,1.3  02,040  של ממשלת ישראל     

 306  ,  ⁽⁹⁾ - 361  306  של ממשלות זרות
 623  0  0  623  623  של מוסדות פיננסיים בישראל

 22,,0  02  .0  24,,0  22,,0  של מוסדות פיננסיים זרים
 263  .,2.2  0,  24  .,263,.  (NBP)או מגובי משכנתאות ( CBP)מגובי נכסים 

 426  6  02  403  426  *של אחרים בישראל
 0,012  ,  .  0,012  0,012  ⁽⁷⁾של אחרים זרים

 ⁽²⁾2.4,.6  .01  063  426,.6  2.4,.6  ⁽⁸⁾הכל איגרות חוב -סך
 ⁽⁴⁾0,632  0  0  0,634  0,632  מניות

 67,223  ⁽³⁾037  ⁽³⁾006  67,212  67,223  הכל ניירות ערך זמינים למכירה-סך
 060  ⁽⁹⁾ - ⁽⁹⁾ - 060  060  איגרות חוב מגובות בערבות מדינה: מזה*  

 .הערות לטבלה ראו בעמוד הבא
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 (המשך)מאוחד  -ניירות ערך  .5

 (המשך) הרכב הסעיף. א

 
 מבוקר

 
 6302בדצמבר  00

 
 הערך במאזן

עלות מופחתת 
 (עלות-במניות)

רווחים שטרם 
מומשו 

מהתאמות לשווי 
 הוגן

הפסדים שטרם 
מומשו 

מהתאמות לשווי 
 ⁽¹⁾שווי הוגן הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ניירות ערך למסחר( 0)
 :איגרות חוב ומלוות     
 ,6,11  2  ⁽⁹⁾ - 6,104  ,6,11  של ממשלת ישראל     

 02,   -  - 02,  02,  של ממשלות זרות
 0   -  - 0  0  של מוסדות פיננסיים זרים

 20  26 - ⁽⁹⁾  0  20  (NBP)או מגובי משכנתאות ( CBP)נכסים מגובי 
 01  ⁽⁹⁾ - ⁽⁹⁾ - 01  01  של אחרים בישראל

 61   - ⁽⁹⁾ - 61  61  של אחרים זרים
 6,322  .   - 6,326  6,322  הכל איגרות חוב-סך

 .  6  0  ,  .  מניות
 6,226  ⁽⁵⁾2  ⁽⁵⁾0  6,223  6,226  הכל ניירות ערך למסחר-סך
 02,010  006  221  07,202  07,202  הכל ניירות ערך-סך

 :הערות
 .אינם משקפים  בהכרח את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים, נתוני שווי הוגן המבוססים על שערי בורסה (0)
ומהתיק ( מיליון דולר 034-כ)ח "מיליון ש 22.לפידיון בעלות מופחתת של מהתיק , ל"כולל ניירות ערך שנמכרו בתנאי רכישה חוזרת בחברה מאוחדת בחו (6)

 (.מיליון דולר 341-כ)ח "מיליון ש .0,22הזמין בשווי שוק של 
 ".ברווח כולל אחר מצטבר"כלולים  (0)
 .ח"מיליון ש  10,בסך של , המוצגות לפי העלות, כולל מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין (4)
 .נזקפו לדוח רווח והפסד (2)
 (.ערך במאזן)ח "מיליון ש .0,,0בסך של , ב"ב ואיגרות חוב מוניציפליות ואיגרות חוב של מדינות בארה"כולל סוכנויות של ממשלת ארה (2)
 (.ערך במאזן)ח "מיליון ש 1.בסך של , ב"כולל סוכנויות של ממשלת ארה (.)
 .להלן' ראו סעיף י, מוחזקות לפדיון לתיק הזמין למכירה לפרטים בדבר העברה מתיק איגרות חוב (,)
 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ (3)
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 (המשך)מאוחד  -ניירות ערך  .5

 לפדיון מוחזקות חוב איגרות של, הערך ירידת ושיעור זמן משך לפי, מומשו שטרם והפסדים מופחתת עלות. ב
 מאוחד - מומש שטרם הפסד בפוזיציית נמצאות אשר

 
 בלתי מבוקר 

 
 6302בספטמבר  03

 
 חודשים ומעלה 06 חודשים 06-פחות מ

  

הפסדים שטרם הוכרו מהתאמות 
 לשווי הוגן

 

הפסדים שטרם הוכרו מהתאמות 
 לשווי הוגן

 

עלות 
 הכל-סך 63-13% 3-63% מופחתת

עלות 
 הכל-סך 63-13% 3-63% מופחתת

 
 במיליוני שקלים חדשים

 לפדיוןאיגרות חוב מוחזקות 
 :איגרות חוב ומלוות        
 0   - 0  04   -  -  -  - של מוסדות פיננסיים זרים        

 620  0 -   0  612  0 -   0  (NBP)או מגובי משכנתאות ( CBP)מגובי נכסים 
 1   - 1  613  0   - 0  620  הכל איגרות חוב מוחזקות לפדיון-סך
         

 
 בלתי מבוקר 

 
 6302בספטמבר  03

 
 חודשים ומעלה 06 חודשים 06-פחות מ

  

הפסדים שטרם הוכרו מהתאמות 
 לשווי הוגן

 

הפסדים שטרם הוכרו מהתאמות 
 לשווי הוגן

 

עלות 
 הכל-סך 63-13% 3-63% מופחתת

עלות 
 הכל-סך 63-13% 3-63% מופחתת

 
 במיליוני שקלים חדשים

 איגרות חוב מוחזקות לפדיון
 :איגרות חוב ומלוות        
 0   - 0  02   -  -  -  - של מוסדות פיננסיים זרים        

 420  2 -   2   -  -  -  - (NBP)או מגובי משכנתאות ( CBP)מגובי נכסים 
 0   - 0  46  0   - 0  .02  של אחרים זרים

 2   - 2  203  0   - 0  022  הכל איגרות חוב מוחזקות לפדיון-סך
         

 
 מבוקר

 
 6302בדצמבר  00

 
 חודשים ומעלה 06 חודשים 06-פחות מ

  

הפסדים שטרם הוכרו מהתאמות 
 לשווי הוגן

 

הפסדים שטרם הוכרו מהתאמות 
 לשווי הוגן

 

עלות 
 הכל-סך 63-13% 3-63% מופחתת

עלות 
 הכל-סך 63-13% 3-63% מופחתת

 
 במיליוני שקלים חדשים

 לפדיוןאיגרות חוב מוחזקות 
 :איגרות חוב ומלוות        
 0   - 0  02   -  -  -  - של מוסדות פיננסיים זרים        

 0,2  0 -   0  46.  01 -   01  (NBP)או מגובי משכנתאות ( CBP)מגובי נכסים 
 0   - 0  41  ⁽¹⁾ -  - ⁽¹⁾ - 04  של אחרים זרים

 06   - 06  236  0   - 0  133  הכל איגרות חוב מוחזקות לפדיון-סך
 :הערה

 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ( 0)
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 (המשך)מאוחד  -ניירות ערך  .5

 אשר למכירה זמינים ערך ניירות של, הערך ירידת ושיעור זמן משך לפי, מומשו שטרם והפסדים הוגן שווי. ג
 מאוחד - מומש שטרם הפסד בפוזיציית נמצאים

 
 בלתי מבוקר 

 
 6302בספטמבר  03

 
 חודשים ומעלה 06 חודשים 06-פחות מ

  
 הפסדים שטרם מומשו

 
 הפסדים שטרם מומשו

 
 הכל-סך 63-13% 3-63% שווי הוגן הכל-סך 63-13% 3-63% שווי הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ניירות ערך זמינים למכירה
 :איגרות חוב ומלוות        
  -  -  -  - ,   - ,  322,.  של ממשלת ישראל        

  -  -  -  - 6   - 6  0.2  של ממשלות זרות
  -  -  -  - ⁽¹⁾ -  - ⁽¹⁾ - 01  של מוסדות פיננסיים בישראל

 ,0   - ,0  006  6   - 6  000  של מוסדות פיננסיים זרים
 04  0 -   0  ,6,  06 -   06,  (NBP)או מגובי משכנתאות ( CBP)מגובי נכסים 
 0   - 0  61  0   - 0  ,2  בישראלשל אחרים 

  -  -  -  - 0   - 0  003  של אחרים זרים
 00   - 00  0,0,1  .0   - .0  3,630  הכל איגרות חוב -סך

 ⁽¹⁾ -  - ⁽¹⁾ - .0   -  -  -  - מניות
 00   - 00  0,022  02   - 02  2,620  הכל ניירות ערך זמינים למכירה-סך
         

 
 בלתי מבוקר 

 
 6302בספטמבר  03

 
 חודשים ומעלה 06 חודשים 06-פחות מ

  
 הפסדים שטרם מומשו

 
 הפסדים שטרם מומשו

 
 הכל-סך 63-13% 3-63% שווי הוגן הכל-סך 63-13% 3-63% שווי הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ניירות ערך זמינים למכירה
 :איגרות חוב ומלוות        
  -  -  -  - 4   - 4  .2,  ממשלת ישראלשל         

 0   - 0  .6  ,   - ,  0.4  של ממשלות זרות
  -  -  -  - 4   - 4  0,3  של מוסדות פיננסיים בישראל

 3   - 3  042  06   - 06  .26  של מוסדות פיננסיים זרים
 ,0,222  2 -   2  0,124  0, -   0  (NBP)או מגובי משכנתאות ( CBP)מגובי נכסים 

  -  -  -  - 4   - 4  021  של אחרים בישראל
 0   - 0  23  3   - 3  424  של אחרים זרים

 63   - 63  0,632  .4   - .4  4,002  הכל איגרות חוב -סך
 03   - 03  4.0  0   - 0  46  מניות

 27   - 27  0,222  17   - 17  1,027  הכל ניירות ערך זמינים למכירה-סך
 :הערה

 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ( 0)        
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 (המשך)מאוחד  -ניירות ערך  .5

 אשר למכירה זמינים ערך ניירות של, הערך ירידת ושיעור זמן משך לפי, מומשו שטרם והפסדים הוגן שווי. ג
 (המשך)מאוחד  – מומש שטרם הפסד בפוזיציית נמצאים

 
 מבוקר

 
 6302בדצמבר  00

 
 חודשים ומעלה 06 חודשים 06-פחות מ

  
 הפסדים שטרם מומשו

 
 הפסדים שטרם מומשו

 
 הכל-סך 63-13% 3-63% שווי הוגן הכל-סך 63-13% 3-63% שווי הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ניירות ערך זמינים למכירה
 :איגרות חוב ומלוות        
  -  -  -  - .   - .  2,126  של ממשלת ישראל        

 0   - 0  .6  .   - .  ,2.  של ממשלות זרות
  -  -  -  - 0   - 0  602  של מוסדות פיננסיים בישראל

 0   - 0  002  06   - 06  210  של מוסדות פיננסיים זרים
 0,3.6  04 -   04  0,0,2  01 -   01  (NBP)או מגובי משכנתאות ( CBP)מגובי נכסים 

  -  -  -  - 6   - 6  0,  של אחרים בישראל
 ⁽¹⁾ -  - ⁽¹⁾ - ,  ,   - ,  .46  של אחרים זרים

 04   - 04  0,022  0.   - 0.  00,160  הכל איגרות חוב-סך
 ⁽¹⁾ -  - ⁽¹⁾ - .0  0   - 0  ,0  מניות

 01   - 01  0,020  21   - 21  00,302  הכל ניירות ערך זמינים למכירה-סך
 :הערה

 .ח"מיליון ש 0-נמוך מסכום ( 0)
 

אשר ( )בעיקר איגרות חוב מגובות משכנתא , כולל השקעה בניירות ערך מגובי נכסים 6102 בספטמבר 01תיק ניירות הערך ליום  .ד

 - ניירות ערך מסוג העבר באמצעות, "נייר ערך המגובה במשכנתא "פרטים בדבר המונחים . ל"מוחזקות בעיקר בידי חברה מאוחדת בחו

 לדוחות הכספיים ליום  06הובאו בביאור -והתחייבויות משכנתא מובטחות  

 .6102בדצמבר 

לאחר מועד לרבות שינויים בשיעורי ריבית השוק , מיוחסים למספר גורמים 6102בספטמבר  01מרבית ההפסדים שטרם מומשו ליום  .ה

השפעת השווקים הלא פעילים ושינויים בדירוג ניירות , גידול במרווחים שחל בשוק האשראי לגבי סוגים דומים של ניירות ערך, הרכישה

או חברות הבת הרלבנטיות מעריכים כיום אין כאלה שעבר זמן פרעונם או כאלה שלגביהם הבנק ו, באשר לניירות ערך המייצגים חוב. הערך

כיוון שלבנק ולחברות הבת הרלבנטיות  .בהתאם לתנאים של חוזה ההשקעה, בירות שיצליחו לגבות את כל הסכומים המגיעים להםשאין ס

כאשר לגבי איגרות חוב )יש את היכולת והכוונה להמשיך ולהחזיק בניירות הערך בעלי הפסד שלא מומש עד להתאוששות במחיר השוק 

בספטמבר  01הבנק וחברות הבת הרלבנטיות אינם רואים בירידת הערך של השקעות אלה ליום , (נןהדבר עלול לקרות רק בעת מועד פדיו

.ירידה בעלת אופי אחר מאשר זמני ,6102

נכללו ניירות ערך בסך של , 6102בדצמבר  00-ו 6102בספטמבר  01, 6102בספטמבר  01 ערך לימיםהביתרת ניירות  .הצגה בשווי הוגן .ו

. שהוצגו בשווי הוגן, בהתאמה, ח"מיליון ש 00,063-ח ו"מיליון ש ,00,62 ,ח"מיליון ש 01,002
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 (המשך)מאוחד  -ניירות ערך  .5

 פירוט נוסף על בסיס מאוחד לגבי ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים . ז

 
 בלתי מבוקר

 
 6302בספטמבר  03

 

עלות 
 מופחתת

רווחים 
שטרם 
מומשו 

מהתאמות 
לשווי 

 ⁽¹⁾הוגן

הפסדים 
שטרם 
מומשו 

מהתאמות 
לשווי 

 שווי הוגן ⁽¹⁾הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 (:NBP)ניירות ערך מגובי משכנתאות .0
 ניירות ערך זמינים למכירה    
 (:Nogtoao  Sass TFgoroF)ניירות ערך מסוג העבר באמצעות . א    
 AMNC  0,401  00 - ⁽²⁾  0,460ניירות ערך בערבות     

 ..AMLNA  221  0. -   2י "וע  AMNCי "ניירות ערך שהונפקו ע
 6,327   - 67  6,323  הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות מסוג העבר באמצעות-סך
 (:PTOISSMD NBP-ו OMNIA ANRכולל )ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים . ב

 4,201  00  42  4,232  או בערבותם AMNCאו  AMLNA ,AMNCי "ניירות ערך שהונפקו ע    
 3  0   - 01  ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים

 1,202  06  12  1,232  הכל  ניירות ערך זמינים למכירה מגובי משכנתאות אחרים-סך
 2,222  21  06  2,202  (SBM)הכל ניירות ערך זמינים למכירה מגובי משכנתאות -סך

 לפידיוןניירות ערך מוחזקים 
 (:Nogtoao  Sass TFgoroF)ניירות ערך מסוג העבר באמצעות . א    
 AMNC  01  6 -   06ניירות ערך בערבות     

 AMLNA  60  6 -   60י "וע  AMNCי "ניירות ערך שהונפקו ע
 22   - 1  20  הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות מסוג העבר באמצעות-סך
 (:PTOISSMD NBP-ו OMNIA ANRכולל )משכנתאות אחרים ניירות ערך מגובי . ב

 22.  2  2  22.  או בערבותם AMNCאו  AMLNA ,AMNCי "ניירות ערך שהונפקו ע    
 60   - 6  60  ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים

 272  2  7  272  הכל  ניירות ערך לפידיון מגובי משכנתאות אחרים-סך
 707  06  2  711  (SBM)מוחזקים לפידיון מגובי משכנתאות הכל ניירות ערך -סך

 ניירות ערך למסחר
 (:Nogtoao  Sass TFgoroF)ניירות ערך מסוג העבר באמצעות . א    
 AMLNA  0 - ⁽²⁾ -   0י "וע  AMNCי "ניירות ערך  שהונפקו ע    

 (:PTOISSMD NBP-ו OMNIA ANRכולל )ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים . ב
 22  ⁽²⁾ - 0  24  או בערבותם AMNCאו  AMLNA ,AMNCי "ניירות ערך שהונפקו ע    

 22  0 -   22  (SBM)הכל ניירות ערך למסחר מגובי משכנתאות -סך
 2,227  72  07  2,212  (SBM)הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות -סך
 (CBP)ניירות ערך זמינים למכירה מגובי נכסים . 6

 ALR  0.2 - ⁽²⁾  0  0.2אגרות חוב מובטחות מסוג     
 022 -   0  022  (SBM)הכל ניירות ערך זמינים למכירה מגובי נכסים -סך
 7,366  02  72  2,221  הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים-סך

 :הערות
 .רווח כולל אחר מצטבר -בניירות ערך זמינים למכירה ( 0)
 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ( 6)
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 (המשך)מאוחד  -ניירות ערך  .5

 (המשך)פירוט נוסף על בסיס מאוחד לגבי ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים . ז

 
 בלתי מבוקר

 
 6302בספטמבר  03

 

עלות 
 מופחתת

רווחים 
שטרם 
מומשו 

מהתאמות 
לשווי 

 ⁽¹⁾הוגן

הפסדים 
שטרם 
מומשו 

מהתאמות 
לשווי 

 שווי הוגן ⁽¹⁾הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 (:NBP)ניירות ערך מגובי משכנתאות . 0
 ניירות ערך זמינים למכירה    
 (:Nogtoao  Sass TFgoroF)ניירות ערך מסוג העבר באמצעות . א    
 AMNC  0,,,0  00  6  0,,31ניירות ערך בערבות     

 AMLNA  ,04  00 - ⁽²⁾  ,62י "וע  AMNCי "ניירות ערך שהונפקו ע
 6,202  6  66  6,222  הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות מסוג העבר באמצעות-סך
 (:PTOISSMD NBP-ו OMNIA ANRכולל )ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים . ב

 4,002  03  00  4,010  או בערבותם AMNCאו  AMLNA ,AMNCי "ניירות ערך שהונפקו ע    
 ,0  6   - 61  ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים

 1,000  60  00  1,060  הכל  ניירות ערך זמינים למכירה מגובי משכנתאות אחרים-סך
 2,702  22  60  2,717  (SBM)הכל ניירות ערך זמינים למכירה מגובי משכנתאות -סך

 ניירות ערך מוחזקים לפידיון
 (:Nogtoao  Sass TFgoroF)באמצעות ניירות ערך מסוג העבר . א    
 AMNC  0,  0 -   40ניירות ערך בערבות     

 AMLNA  6,  6 -   01י "וע  AMNCי "ניירות ערך שהונפקו ע
 20   - 2  22  הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות מסוג העבר באמצעות-סך
 (:PTOISSMD NBP-ו OMNIA ANRכולל )ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים . ב

 3,4  2  .  3,6  או בערבותם AMNCאו  AMLNA ,AMNCי "ניירות ערך שהונפקו ע    
 .4   - 2  40  ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים

 0,300  2  00  0,360  הכל  ניירות ערך לפידיון מגובי משכנתאות אחרים-סך
 0,372  07  2  0,036  (SBM)משכנתאות הכל ניירות ערך מוחזקים לפידיון מגובי -סך

 ניירות ערך למסחר
 (:Nogtoao  Sass TFgoroF)ניירות ערך מסוג העבר באמצעות . א    
 AMLNA  0 - ⁽²⁾ -   0י "וע  AMNCי "ניירות ערך  שהונפקו ע    

 (:PTOISSMD NBP-ו OMNIA ANRכולל )ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים . ב
 22  ⁽²⁾ - 0  22  או בערבותם AMNCאו  AMLNA ,AMNCי "ניירות ערך שהונפקו ע    

 22  0 -   22  (SBM)הכל ניירות ערך למסחר מגובי משכנתאות -סך
 2,220  21  67  7,302  (SBM)הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות -סך
 (CBP)ניירות ערך זמינים למכירה מגובי נכסים . 6

 ALR  030 -   0  036מובטחות מסוג אגרות חוב     
 020 -   0  026  (SBM)הכל ניירות ערך זמינים למכירה מגובי נכסים -סך
 7,132  62  21  7,021  הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים-סך

 :הערות
 .רווח כולל אחר מצטבר -בניירות ערך זמינים למכירה ( 0)
 .ח"ש מיליון 0-סכום נמוך מ( 6)
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 (המשך)מאוחד  -ניירות ערך  .5

 (המשך)פירוט נוסף על בסיס מאוחד לגבי ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים . ז

 
 מבוקר

 
 6302בדצמבר  00

 

עלות 
 מופחתת

רווחים 
שטרם 
מומשו 

מהתאמות 
לשווי 

 ⁽¹⁾הוגן

הפסדים 
שטרם 
מומשו 

מהתאמות 
לשווי 

 שווי הוגן ⁽¹⁾הוגן

 
 שקלים חדשיםבמיליוני 

 (:NBP)ניירות ערך מגובי משכנתאות 
 ניירות ערך זמינים למכירה    
 (:Nogtoao  Sass TFgoroF)ניירות ערך מסוג העבר באמצעות . א    
 AMNC  0,.24  0  04  0,.20ניירות ערך בערבות     

 AMLNA  .,0  2  0  .,2י "וע  AMNCי "ניירות ערך שהונפקו ע
 6,207  02  7  6,212  ניירות ערך מגובי משכנתאות מסוג העבר באמצעותהכל -סך
 (:PTOISSMD NBP-ו OMNIA ANRכולל )ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים . ב

 4,2,4  44  01  ,4,20  או בערבותם AMNCאו  AMLNA ,AMNCי "ניירות ערך שהונפקו ע    
 ,0  6   - 61  ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים

 1,236  12  03  1,207  הכל ניירות ערך זמינים למכירה מגובי משכנתאות אחרים-סך
 2,072  07  20  2,013  (SBM)הכל ניירות ערך זמינים למכירה מגובי משכנתאות  -סך

 ניירות ערך מוחזקים לפידיון
 (:Nogtoao  Sass TFgoroF)ניירות ערך מסוג העבר באמצעות . א    
 AMNC  0.  6 -   03ניירות ערך בערבות     

 ,AMLNA  62  6 -   6י "וע  AMNCי "ניירות ערך  שהונפקו ע
 22   - 1  20  הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות מסוג העבר באמצעות-סך
 (:PTOISSMD NBP-ו OMNIA ANRכולל )ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים . ב

 362  00  0  302  או בערבותם AMNCאו  AMLNA ,AMNCי "ניירות ערך שהונפקו ע    
 40   - 2  ,0  ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים

 222  00  7  221  הכל ניירות ערך לפידיון מגובי משכנתאות אחרים-סך
 0,302  06  00  0,302  (SBM)הכל ניירות ערך מוחזקים לפידיון מגובי משכנתאות -סך

 ניירות ערך למסחר
 (:Nogtoao  Sass TFgoroF)ניירות ערך מסוג העבר באמצעות . א    
 AMLNA  0 - ⁽²⁾ -   0י "וע  AMNCי "ניירות ערך  שהונפקו ע    

 (:PTOISSMD NBP-ו OMNIA ANRכולל )ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים . ב
 21  0  ⁽²⁾ - 20  או בערבותם AMNCאו  AMLNA ,AMNCי "ניירות ערך שהונפקו ע    

 26 -   0  20  (SBM)הכל ניירות ערך למסחר מגובי משכנתאות -סך
 7,671  03  22  7,602  (SBM)הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות -סך
 (CBP)ניירות ערך זמינים למכירה מגובי נכסים . 6

 ALR  031 - ⁽²⁾  0  0,3אגרות חוב מובטחות מסוג      
 023 -   0  072  (SBM)זמינים למכירה מגובי נכסים הכל ניירות ערך -סך
 7,262  27  03  7,221  מגובי נכסים, הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות-סך

 :הערות
 .רווח כולל אחר מצטבר -בניירות ערך זמינים למכירה ( 0)
 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ( 6)
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 (המשך)מאוחד  -ניירות ערך  .5

 על בסיס מאוחד לגבי ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים פירוט נוסף. ח

 פירוט נוסף לגבי ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים הנמצאים בפוזיציית הפסד שטרם מומש

 
 בלתי מבוקר

 
 6302בספטמבר  03

 
 חודשים ומעלה 06 חודשים 06-פחות מ

 
 שווי הוגן

הפסדים 
שטרם 
 שווי הוגן מומשו

הפסדים 
שטרם 
 מומשו

 
 במיליוני שקלים חדשים

 (:NBP)ניירות ערך מגובי משכנתאות . 0
 ניירות ערך זמינים למכירה    
 (:Nogtoao  Sass TFgoroF)ניירות ערך מסוג העבר באמצעות . א    
  -  - AMNC  0,. - ⁽¹⁾ניירות ערך בערבות     

  -  -  - 072  העבר באמצעותהכל ניירות ערך מגובי משכנתאות מסוג -סך
 (:PTOISSMD NBP-ו ANR  ,OMNIAכולל )ניירות ערך  מגובי משכנתאות אחרים .ב

 01  200  0  006  או בערבותם AMNCאו  AMLNAי "וע AMNCי "ניירות ערך שהונפקו ע    
 0  3   -  - ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים

 00  266  0  006  אחרים הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות-סך
 202  0  266  00  (SBM)הכל ניירות ערך זמינים למכירה מגובי משכנתאות -סך

 ניירות ערך מוחזקים לפידיון
 (:PTOISSMD NBP-ו ANR  ,OMNIAכולל )ניירות ערך  מגובי משכנתאות אחרים     
 0  610  0  621  בערבותםאו  AMNCאו  AMLNAי "וע AMNCי "ניירות ערך שהונפקו ע    

 0  630  0  623  הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים-סך
 623  0  630  0  (SBM)הכל ניירות ערך מוחזקים לפידיון מגובי משכנתאות -סך

 ניירות ערך למסחר
 (:PTOISSMD NBP-ו ANR  ,OMNIAכולל )ניירות ערך  מגובי משכנתאות אחרים     
  -  - ⁽¹⁾ - 63  או בערבותם AMNCאו  AMLNAי "וע AMNCי "ערך שהונפקו עניירות     

  -  -  - 62  (SBM)הכל ניירות ערך למסחר מגובי משכנתאות -סך
 0,337  1  762  01  (SBM)הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות -סך
 (CBP)ניירות ערך זמינים למכירה מגובי נכסים . 6

 ALR  32 - ⁽¹⁾  612  0אגרות חוב מסוג     
 22 -   632  0  (SBM)הכל ניירות ערך זמינים למכירה מגובי נכסים -סך
 02  0,300  1  0,030  הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים-סך

     :הערה
     .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ( 0)



 דוחות כספיים 2134דוח רבעון שלישי 

221 

 (המשך)מאוחד  -ניירות ערך  .5

 (המשך)לגבי ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים  פירוט נוסף על בסיס מאוחד. ח

 (המשך)פירוט נוסף לגבי ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים הנמצאים בפוזיציית הפסד שטרם מומש 

 
 בלתי מבוקר

 
 6302בספטמבר  03

 
 חודשים ומעלה 06 חודשים 06-פחות מ

 
 שווי הוגן

הפסדים 
שטרם 
 שווי הוגן מומשו

הפסדים 
שטרם 
 מומשו

 
 במיליוני שקלים חדשים

 (:NBP)ניירות ערך מגובי משכנתאות . 0
 ניירות ערך זמינים למכירה    
 (:Nogtoao  Sass TFgoroF)ניירות ערך מסוג העבר באמצעות . א    
  -  - AMNC  ,6.  6ניירות ערך בערבות     

  -  - AMLNA  ,2 - ⁽¹⁾י "וע AMNCי "ניירות ערך שהונפקו ע
  -  - 6  200  הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות מסוג העבר באמצעות-סך
 (:PTOISSMD NBP-ו ANR  ,OMNIAכולל )ניירות ערך  מגובי משכנתאות אחרים .ב

 .0  0,102  6  043  או בערבותם AMNCאו  AMLNAי "וע AMNCי "ניירות ערך שהונפקו ע    
 6  03   -  - משכנתאות אחריםניירות ערך מגובי 

 02  0,321  6  012  הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים-סך
 0,626  1  0,321  02  (SBM)הכל ניירות ערך זמינים למכירה מגובי משכנתאות -סך

 ניירות ערך מוחזקים לפידיון
 (:PTOISSMD NBP-ו ANR  ,OMNIAכולל )ניירות ערך  מגובי משכנתאות אחרים     
 2  .44   -  - או בערבותם AMNCאו  AMLNAי "וע AMNCי "ניירות ערך שהונפקו ע    

 2  112   -  - הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים-סך
 112  2   -  - (SBM)הכל ניירות ערך מוחזקים לפידיון מגובי משכנתאות -סך

 ניירות ערך למסחר
 (:PTOISSMD NBP-ו ANR  ,OMNIAכולל )משכנתאות אחרים ניירות ערך  מגובי     
  -  - ⁽¹⁾ - .0  או בערבותם AMNCאו  AMLNAי "וע AMNCי "ניירות ערך שהונפקו ע    

  -  - 02 - ⁽¹⁾  (SBM)הכל ניירות ערך למסחר מגובי משכנתאות -סך
 0,622  1  0,230  61  (SBM)הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות -סך
 (CBP)ניירות ערך זמינים למכירה מגובי נכסים . 6

  -  - ALR  630  0אגרות חוב מסוג     
  -  - 620  0  (SBM)הכל ניירות ערך זמינים למכירה מגובי נכסים -סך
 61  0,230  2  0,226  הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים-סך

     :הערה
     .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ( 0)
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 (המשך)מאוחד  -ניירות ערך  .5

 (המשך)פירוט נוסף על בסיס מאוחד לגבי ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים . ח

 (המשך)פירוט נוסף לגבי ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים הנמצאים בפוזיציית הפסד שטרם מומש 

 
 מבוקר

 
 6302בדצמבר  00

 
 חודשים ומעלה 06 חודשים 06 -פחות מ

 
 שווי הוגן

הפסדים 
שטרם 
 שווי הוגן מומשו

הפסדים 
שטרם 
 מומשו

 
 במיליוני שקלים חדשים

 (:NBP)ניירות ערך מגובי משכנתאות 
 ניירות ערך זמינים למכירה    
 (:Nogtoao  Sass TFgoroF)ניירות ערך מסוג העבר באמצעות . א    
 AMNC  0,424  00  20  0ניירות ערך בערבות     

  -  - AMLNA  664  0י "וע AMNCי "ניירות ערך שהונפקו ע
 0  20  02  0,277  הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות מסוג העבר באמצעות-סך
 (:PTOISSMD NBP-ו ANR  ,OMNIAכולל )ניירות ערך  מגובי משכנתאות אחרים . ב

 .6  3,2  .0  6,006  או בערבותם AMNCאו  AMLNAי "וע AMNCי "ניירות ערך שהונפקו ע    
 6  ,0   -  - ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים

 62  0,330  02  6,006  הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים-סך
 0,733  00  0,322  03  (SBM)הכל ניירות ערך זמינים למכירה מגובי משכנתאות -סך

 ניירות ערך מוחזקים לפידיון
 (:PTOISSMD NBP -ו ANR  ,OMNIAכולל )ניירות ערך  מגובי משכנתאות אחרים     
 01  .40  0  0,0  או בערבותם AMNCאו  AMLNAי "וע AMNCי "ניירות ערך שהונפקו ע    

 03  102  0  070  הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים-סך
 070  0  102  03  (SBM)משכנתאות הכל ניירות ערך מוחזקים לפידיון מגובי -סך

 ניירות ערך למסחר
 (:PTOISSMD NBP-ו ANR  ,OMNIAכולל )ניירות ערך  מגובי משכנתאות אחרים     
 ⁽¹⁾ - 0  0  ,4  או בערבותם AMNCאו  AMLNAי "וע AMNCי "ניירות ערך שהונפקו ע    

  - 17  0  0  (SBM)הכל ניירות ערך למסחר מגובי משכנתאות -סך
 1,600  02  0,171  13  (SBM)הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות -סך
 (CBP)ניירות ערך זמינים למכירה מגובי נכסים . 6

 ALR  0.6  0  061 - ⁽¹⁾אגרות חוב מסוג     
  - 026  0  063  (SBM)הכל ניירות ערך זמינים למכירה מגובי נכסים -סך
 13  0,231  07  1,130  משכנתאות ומגובי נכסיםהכל ניירות ערך מגובי -סך

     :הערה
     .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ( 0)

 מאוחד -מידע לגבי איגרות חוב פגומות . ט

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 6302בדצמבר  00 6302בספטמבר  03  6302בספטמבר  03 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 62  62  64  פגומות שאינן צוברות הכנסות ריביתיתרת חוב רשומה של איגרות חוב 
 

, ח"ש מיליון 011 של בסך הסתכם 6102 בדצמבר 00 ליום במאזן שערכן, בנק( סוויס) בי אידי של לפדיון המוחזק בתיק שהוחזקו חוב איגרות .י

 הנכסים יתרת את למכור והכוונה החברה פעילות מכירת עקב הזמין למכירה לתיק, 6102בדצמבר  00בדוחות הכספיים ליום  הועברו

   .זניח בסכום הפסד נוצר מההעברה כתוצאה. הפעילות מכירת לאחר בה שיוותרו
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  אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי, סיכון אשראי. 4

נשאלו או נרכשו ח וניירות ערך ש"למעט אג, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, אשראי לממשלות, אשראי לציבור: בביאור זה –חובות  .כללי

 .במסגרת הסכמי מכר חוזר

 

 .שלהם והרחבה, זה בביאור הכלולים הפרטים מובאים 04 בביאור כי יצוין

 

 מאוחד - אשראי להפסדי ההפרשה ויתרת לציבור אשראי, חובות .0

 
 בלתי מבוקר

 
 6302בספטמבר  03

 
 אשראי לציבור

  

 
 מסחרי

אנשים 
 -פרטיים 

הלוואות 
 לדיור

אנשים 
 -פרטיים 

 הכל-סך אחר
בנקים 

 הכל-סך וממשלות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 :יתרת חוב רשומה של חובות
 23,142  0,303  22,062  ⁽³⁾224   - 24,2.6  ⁽¹⁾שנבדקו על בסיס פרטני

 :שנבדקו על בסיס קבוצתי
 62,620   - 62,620   - 62,110  ⁽²⁾,64  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      

 20,002  6,166  20,000  ⁽³⁾62,212  21  ⁽²⁾,64,42  קבוצתי אחר
 012,100  2,210  010,123  62,022  62,320  72,627  *הכל חובות-סך
       
 :מזה*

 0,224   - 0,224  42   - ,0,20  חובות בארגון מחדש
 23,   - 23,  ,   - 20,  חובות פגומים אחרים

 6,260   - 6,260  21   - 6,122  פגומיםסך הכל חובות 
 036   - 036  ,2  6,0  40  ימים או יותר 31חובות בפיגור 

 0,221   - 0,221  620  02  0,020  חובות בעיתיים אחרים
 1,222   - 1,222  072  002  0,720  סך הכל חובות בעיתיים

       
 :הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות

 ..0,6   - ..0,6  ⁽³⁾06   - 0,622  ⁽¹⁾בסיס פרטנישנבדקו על 
 :שנבדקו על בסיס קבוצתי

 ,02   - ,02   - ⁽⁴⁾022  ⁽⁴⁾0  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      
 00.  0  01.  ⁽³⁾410   - .06  קבוצתי אחר

 6,022  0  6,022  102  022  0,222  הכל הפרשה להפסדי אשראי-סך
 436   - 436  6   - 431  חובות פגומים בגין: מזה

 :הערות
 .ח חושבה על בסיס קבוצתי"מיליון ש 2,.ח וההפרשה בגינו בסך של "מיליון ש 22,266לרבות אשראי שנבדק על בסיס פרטני ונמצא שאינו פגום בסך של  (0)
המשולבות במערך העסקאות והבטחונות של עסקי לווים מסחריים או שהועמדו , ח"מיליון ש 620יתרת החובות המסחריים כוללת הלוואות לדיור בסך של  (6)

 .שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה, לקבוצות רכישה
 .'ז 0ראו ביאור  , "סיווג חובות בעייתיים והפרשות להפסדי אשראי"לפרטים בדבר שינוי במדיניות החשבונאית בנושא  (0)
מיליון  30ח ושחושבה על בסיס קבוצתי בסך של "מיליון ש 6בר למתחייב לפי שיטת עומק הפיגור שחושבה על בסיס פרטני בסך של כולל יתרת הפרשה מע (4)

 .ח"ש
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 (המשך) אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי, סיכון אשראי. 4

 (המשך) מאוחד - אשראי להפסדי ההפרשה ויתרת לציבור אשראי, חובות .0

 
 מבוקרבלתי 

 
 6302בספטמבר  03

 
 אשראי לציבור

  

 
 מסחרי

אנשים 
 -פרטיים 

הלוואות 
 לדיור

אנשים 
 -פרטיים 

 הכל-סך אחר
בנקים 

 הכל-סך וממשלות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 :יתרת חוב רשומה של חובות
 .22,02  4,6,0  20,1.2  34,,6   - 0,6,,2  ⁽¹⁾שנבדקו על בסיס פרטני

 :קבוצתישנבדקו על בסיס 
 60,226   - 60,226   - 60,041  ⁽²⁾606  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      

 44,141  .0,12  46,3.0  61,232  26  ⁽²⁾66,062  קבוצתי אחר
 003,212  2,017  062,230  60,172  60,026  73,263  *הכל חובות-סך
       
 :מזה*

 0,2,4   - 0,2,4  21   - 0,204  חובות בארגון מחדש
 0,402   - 0,402  60   - 0,400  חובות פגומים אחרים

 0,363   - 0,363  20   - 6,212  סך הכל חובות פגומים
 414   - 414  42  000  62  ימים או יותר 31חובות בפיגור 

 0,421   - 0,421  .60  41  0,0,0  חובות בעיתיים אחרים
 1,771   - 1,771  022  020  1,022  סך הכל חובות בעיתיים

       
 :הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות

 ,0,66  0  .0,66  40   - 0,0,2  ⁽¹⁾שנבדקו על בסיס פרטני
 :שנבדקו על בסיס קבוצתי

 0.2   - 0.2   - ⁽³⁾0.4  0  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      
 213  6  .21  .06   - 6,1  קבוצתי אחר

 6,306  0  6,332  027  021  0,122  הכל הפרשה להפסדי אשראי-סך
 400   - 400  ,   - 460  בגין חובות פגומים: מזה

 :הערות
 .קבוצתיח חושבה על בסיס "מיליון ש .3.ח וההפרשה בגינו בסך של "מיליון ש .26,00לרבות אשראי שנבדק על בסיס פרטני ונמצא שאינו פגום בסך של  (0)
המשולבות במערך העסקאות והבטחונות של עסקי לווים מסחריים או שהועמדו , ח"מיליון ש .60יתרת החובות המסחריים כוללת הלוואות לדיור בסך של  (6)

 .שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה, לקבוצות רכישה
מיליון  ..ח ושחושבה על בסיס קבוצתי בסך של "מיליון ש 0חושבה על בסיס פרטני בסך של כולל יתרת הפרשה מעבר למתחייב לפי שיטת עומק הפיגור ש (0)

 . ח"ש
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 (המשך) אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי, סיכון אשראי. 4

 (המשך)מאוחד  - אשראי להפסדי ההפרשה ויתרת לציבור אשראי, חובות .0

 
 מבוקר

 
 6302בדצמבר  00

 
 אשראי לציבור

  

 
 מסחרי

אנשים 
 -פרטיים 

הלוואות 
 לדיור

אנשים 
 -פרטיים 

 הכל-סך אחר
בנקים 

 הכל-סך וממשלות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 :יתרת חוב רשומה של חובות
 21.,22  ,0,02  20,236  ,,6,3   - 21,214  ⁽¹⁾שנבדקו על בסיס פרטני      

 :שנבדקו על בסיס קבוצתי
 60,331   - 60,331   - 23.,60  ⁽²⁾600  לפי עומק פיגורשההפרשה בגינם חושבה       

 ,,.,42  0,016  40,2,2  60,114  43  ⁽²⁾66,200  קבוצתי אחר
 002,207  2,623  062,627  60,226  60,737  70,127  *הכל חובות-סך
       
 :מזה*

 06.,0   - 06.,0  20   - 0,2,0  חובות בארגון מחדש      
 0,606   - 0,606  00   - 0,033  פגומים אחריםחובות 

 6,211   - 6,211  21   - 6,773  סך הכל חובות פגומים
 406   - 406  22  .06  63  ימים או יותר 31חובות בפיגור 

 0,604   - 0,604  .60  00  344  חובות בעיתיים אחרים
 1,223   - 1,223  022  023  0,720  סך הכל חובות בעיתיים

       
 :הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות

 0,623  0  ,0,62  .4   - 0,600  ⁽¹⁾שנבדקו על בסיס פרטני      
 :שנבדקו על בסיס קבוצתי

 0.2   - 0.2   - ⁽³⁾0.0  6  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      
 260  6  203  .06   - 636  קבוצתי אחר

 6,322  0  6,326  021  020  0,232  להפסדי אשראיהכל הפרשה -סך
 420   - 420  2   - ,42  בגין חובות פגומים: מזה

 :הערות
 .ח חושבה על בסיס קבוצתי"מיליון ש 32.ח וההפרשה בגינו בסך של "מיליון ש 02,,20לרבות אשראי שנבדק על בסיס פרטני ונמצא שאינו פגום בסך של  (0)
המשולבות במערך העסקאות והבטחונות של עסקי לווים מסחריים או שהועמדו , ח"מיליון ש 602החובות המסחריים כוללת הלוואות לדיור בסך של יתרת  (6)

 .שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה, לקבוצות רכישה
מיליון  3.ח ושחושבה על בסיס קבוצתי בסך של "מיליון ש 0י בסך של כולל יתרת הפרשה מעבר למתחייב לפי שיטת עומק הפיגור שחושבה על בסיס פרטנ (0)

 . ח"ש
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 (המשך) אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי, סיכון אשראי. 4

 מאוחד - אשראי להפסדי ההפרשה ביתרת תנועה .6

 
 בלתי מבוקר

 
 אשראי לציבור

  

 
 מסחרי

אנשים 
 -פרטיים 

הלוואות 
 לדיור

אנשים 
 -פרטיים 

 הכל-סך אחר
בנקים 

 הכל-סך וממשלות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 6302בספטמבר  03לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 

 6,6.4  0  6,6.0  400  0.1  0,2.6  6102ביוני  01יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 
 040   - 040  24  (0) 31  בגין הפסדי אשראי( ביטול הוצאות)הוצאות 
 (.02)  - (.02) (2,) (6) (1,) חשבונאיותמחיקות 

 003   - 003  .4   - 6.  גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות
 (,4)  - (,4) (,0) (6) (,) נטו, מחיקות חשבונאיות

 (2)  - (2)  -  - (2) התאמות מתרגום דוחות כספיים
 6,020  0  6,023  112  022  0,217  6302בספטמבר  03יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

 0,2   - 0,2  06    020  בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים: מזה

       
 

 6302בספטמבר  03לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 
 6,022  0  6,020  410  0.6  ,,0,2  ⁽¹⁾6102ביוני  01יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

 2,  ⁽²⁾ - 2,  03  0  20  אשראי בגין הפסדי( ביטול הוצאות)הוצאות 
 (0.3)  - (0.3) (24)  - (002) מחיקות חשבונאיות

 .00   - .00  44  ⁽²⁾ - 0.  גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות
 (26)  - (26) (61)  - (46) נטו, מחיקות חשבונאיות

 01   - 01   -  - 01  התאמות מתרגום דוחות כספיים
 6,022  0  6,022  136  022  0,202  ⁽¹⁾6302בספטמבר  03הפרשה להפסדי אשראי ליום יתרת 
 .,0   - .,0  04  0  026  בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים: מזה

 :הערות
 .,0ראו ביאור  -לא כולל יתרות שסווגו כנכסים והתחייבויות מוחזקים למכירה ( 0)
 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ( 6)
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 (המשך) אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי, סיכון אשראי. 4

 (המשך)מאוחד  - אשראי להפסדי ההפרשה ביתרת תנועה .6

 
 בלתי מבוקר

 
 אשראי לציבור

  

 
 מסחרי

אנשים 
 -פרטיים 

הלוואות 
 לדיור

אנשים 
 -פרטיים 

 הכל-סך אחר
בנקים 

 הכל-סך וממשלות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 6302בספטמבר  03החודשים שהסתיימו ביום לתשעת 

 6,620  0  ,6,62  .41  0.2  0,2.2  (מבוקר)⁽ ¹⁾6102בדצמבר  00יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 
 642  (6) .64  002  2  012  בגין הפסדי אשראי( ביטול הוצאות)הוצאות 

 (432)  - (432) (606) (.0) (.64) מחיקות חשבונאיות
 020   - 020  .00   - 664  חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמותגביית 

 (002)  - (002) (32) (.0) (60) נטו, מחיקות חשבונאיות
 (01)  - (01)  -  - (01) התאמות מתרגום דוחות כספיים

 6,020  0  6,023  112  022  0,217  6302בספטמבר  03יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 
 0,2   - 0,2  06   - 020  מכשירי אשראי חוץ מאזניים בגין: מזה

       
 

 6302בספטמבר  03לתשעת החודשים שהסתיימו ביום 
 6,664  2  6,603  400  620  0,242  (מבוקר)⁽ ¹⁾6104בדצמבר  00יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

 3,  (6) 30  ,0  4  43  בגין הפסדי אשראי( ביטול הוצאות)הוצאות 
 (2.2)  - (2.2) (034) (36) (6,3) מחיקות חשבונאיות

 423   - 423  .04   - 006  גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות
 (002)  - (002) (.4) (36) 60  נטו, מחיקות חשבונאיות

 6   - 6   -  - 6  התאמות מתרגום דוחות כספיים
 6,022  0  6,022  136  022  0,202  ⁽¹⁾6302בספטמבר  03יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

 .,0   - .,0  04  0  026  בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים: מזה
 :הערה

 .,0ראו ביאור  -לא כולל יתרות שסווגו כנכסים והתחייבויות מוחזקים למכירה ( 0)
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 פקדונות הציבור .7

 המפקיד סוג ולפי הגיוס מקום לפי פקדונות סוגי. א

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 בדצמבר 00 בספטמבר 03

 
6302 6302 6302 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 בישראל
 :לפי דרישה   
 62.,01  01,411  00,624  אינם נושאים ריבית   

 62,032  62,102  63,042  נושאים ריבית
 22,260  22,102  23,232  הכל לפי דרישה-סך

 2,006.  0,464.  411,,.  לזמן קצוב
 006,620  067,722  002,332  *הכל פקדונות בישראל-סך
 :מזה*     

 ⁽⁴⁾3,010.  ⁽⁴⁾.3,24.  6,342,  פקדונות של אנשים פרטיים   
 02.,00  ⁽³⁽⁾²⁾00,206  .00,02  פקדונות של גופים מוסדיים

 ⁽⁴⁾.40,40  ⁽⁴⁽⁾³⁽⁾²⁾2,1,.0  44,312  פקדונות של תאגידים ואחרים
 מחוץ לישראל    

 :לפי דרישה   
 ⁽¹⁾4,123  ⁽¹⁾0,324  4,002  אינם נושאים ריבית   

 ⁽¹⁾00,322  ⁽¹⁾06,316  0.,,00  נושאים ריבית
 07,362  02,722  07,332  הכל לפי דרישה-סך

 ⁽⁵⁾.23,.  ⁽⁵⁾020,.  2.,,.  לזמן קצוב
 62,266  61,632  62,770  הכל פקדונות מחוץ לישראל-סך
 022,722  020,327  021,726  הכל פקדונות הציבור-סך

 :הערות
 .,0ראו ביאור  -לא כולל יתרות שסווגו כנכסים והתחייבויות מוחזקים למכירה ( 0)
 .על גופים מסויימים" גוף מוסדי"בעקבות בדיקה חוזרת של תחולת הגדרת  –סווג מחדש ( 6)
 .סיווג בחברה בתבעקבות  –סווג מחדש ( 0)
 .מיון מאנשים פרטיים לתאגידים –סווג מחדש ( 4)
 .'ח 0ראו ביאור  –סווג מחדש ( 2)

 

 מאוחד בסיס על גודל לפי הציבור פקדונות. ב

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 בדצמבר 00 בספטמבר 03

 
6302 6302 6302 

 יתרה תקרת הפקדון
 במיליוני שקלים חדשים במיליוני שקלים חדשים

 ⁽¹⁾20,4.2  ⁽¹⁾21,2.0  60,,24  0עד 
 ⁽¹⁾42,226  ⁽¹⁾3,,,42  204,,4  01עד  0מעל 
 ⁽¹⁾60,044  ⁽¹⁾66,133  ,60,06  011עד  01מעל 
 232,.0  02,240  02,422  211עד  011מעל 
 33.,,  22.,.  06,324  211מעל 

 022,722  020,327  021,726  הכל-סך
 :הערה

 .'ח 0ראו ביאור  –סווג מחדש ( 0)
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 מאוחד - לעובדים הטבות. 8

. עובדים זכויות בנושא הבנקים על המפקח הנחיות את מיישם הבנק, 6102 בינואר 0 ביום שהחלה בתקופה החל .מחדש סיווג – כללי .א

 01ליום  ההשוואה מספרי של מחדש סיווגים ונערכו הנתונים הצגת טויבה, 6102 בספטמבר 01 ליום הכספיים הדוחות עריכת במהלך

 .שנדרש ככל, 6102בספטמבר 

 :פירוט ההטבות. ב

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 בדצמבר 00 בספטמבר 03

 
6302 6302 6302 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 :פיצויים
 0,461  0,464  4,124  סכום ההתחייבות   

 .6,01  6,043  6,6.4  השווי ההוגן של נכסי התוכנית
 0,000  0,322  0,223  ההתחייבויות על  נכסי התוכניתעודף 

 0,002  0,322  0,220  עודף ההתחייבויות שנכלל בסעיף התחייבויות אחרות
 1   - 0  עודף נכסי התוכנית שנכלל בסעיף נכסים אחרים

 :סכומים שנכללו בסעיף התחייבויות אחרות
 403  444  440  מענקי יובלות   

 26.  0..  60,  לאחר פרישה הטבות לגימלאים
 043  024  ,02  חופשה
 .  .  ,  מחלה

 6,121  6,120  0,660  כל עודף ההתחייבויות שנכלל בסעיף התחייבויות אחרות-סך
 012  042  1,  ל"בגין הטבות לעובדים בחו -מזה 

 1   - 0  עודף נכסי התוכנית שנכלל בסעיף נכסים אחרים
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 (המשך)מאוחד  - לעובדים הטבות. 8

 תוכניות להטבה מוגדרת. ג

 מחויבות ומצב המימון. 0

 שינוי במחויבות בגין הטבה חזויה 0.0

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 

-לשלושת החודשים שהסתיימו ב
 בספטמבר 03

-לתשעת החודשים שהסתיימו ב
 בספטמבר 03

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 00-ב 

 
6302 6302 6302 6302 6302 6302 6302 6302 6302 

 

, פיצויי פיטורין
פרישה ותשלומי 

 קצבה

הטבות 
לגימלאים לאחר 

 פרישה

, פיצויי פיטורין
פרישה ותשלומי 

 קצבה

הטבות 
לגימלאים לאחר 

 פרישה

פיצויי 
, פיטורין
פרישה 

ותשלומי 
 קצבה

הטבות 
לגימלאים 

לאחר 
 פרישה

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ,1,  0,424  ,1,  26.  0,424  0,461  ,,.  62,  0,400  0,242  תקופהמחויבות בגין הטבה חזויה בתחילת 
 02  002  6  2  012  .,  ⁽²⁾ - 6  ,0  60  עלות שירות
 06  ,00  64  60  36  ,,  ,  ,  01  63  עלות ריבית

 (42) (6.) (,0) 24  (32) 2,6  (04) (2) (62) ,43  אקטוארי( רווח)הפסד 
 ⁽²⁾ - 0  ⁽²⁾ - (0) 6  (,) 0  ⁽²⁾ - 3  (2) החליפין של מטבע חוץשינויים בשערי 
 (06) (.66) (62) (03) (040) (024) (06) (.) (,0) (4.) הטבות ששולמו

 (02)  -  - (0)  - (20)  - (0)  - (20) צמצומים
 226  0,163  220  760  0,161  1,321  220  760  0,161  1,321  מחויבות בגין הטבה חזויה בסוף התקופה

 226  6,770  222  760  6,272  0,301  222  760  6,272  0,301  ⁽¹⁾מחויבות בגין הטבה מצטברת בסוף התקופה
 :הערות

 .המחויבות בגין הטבה מצטברת שונה מהמחויבות בגין הטבה חזויה בכך שהיא אינה כוללת הנחות כלשהן בדבר רמות התגמול העתידיות( 0)
 .ח"מיליון ש 0-נמוך מ סכום( 6)
 

 שינוי בשווי הוגן של נכסי התוכנית ומצב המימון של התוכנית 0.6

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 

לשלושת החודשים 
 03-שהסתיימו ב

 בספטמבר

לתשעת החודשים 
 03-שהסתיימו ב

 בספטמבר

לשנה 
שהסתיימה 

 בדצמבר 00-ב

 
6302 6302 6302 6302 6302 

 
 ותשלומי קצבהפרישה , פיצויי פיטורין

 
 במיליוני שקלים חדשים

 6,030  6,030  .6,01  6,0,0  6,632  שווי הוגן של נכסי התוכנית לתחילת התקופה
 64  4  42  (04) 60  תשואה בפועל על נכסי התוכנית

 0  0  (2) 2  (0) שינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ
 ,0  62  00  ,  .  הפקדות לתוכנית

 (043) (4.) (012) (00) (42) ששולמוהטבות 
 6,032  6,012  6,621  6,012  6,621  שווי הוגן של נכסי התוכנית לסוף התקופה

 (0,000) (0,322) (0,223) (0,322) (0,223) התחייבות נטו שהוכרה בסוף התקופה -מצב המימון 
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 (המשך)מאוחד  - לעובדים הטבות. 8

 (המשך)תוכניות להטבה מוגדרת . ג

 (המשך)מחויבות ומצב המימון . 0

 במאזן המאוחדסכומים שהוכרו  0.0

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 בדצמבר 00 בספטמבר 03

 
6302 6302 6302 6302 6302 

 

פרישה , פיצויי פיטורין
 ותשלומי קצבה

הטבות לגימלאים לאחר 
 פרישה

פיצויי 
, פיטורין
פרישה 

ותשלומי 
 קצבה

הטבות 
לגימלאים 

 פרישהלאחר 

 
 במיליוני שקלים חדשים

  - 4   -  -  - 0  סכומים שהוכרו בסעיף נכסים אחרים
 (26.) (.0,00) (0..) (60,) (0,1.2) (30.,0) סכומים שהוכרו בסעיף התחייבויות אחרות

 (226) (0,000) (220) (760) (0,322) (0,223) התחייבות נטו שהוכר בסוף התקופה

 

 ברווח כולל אחר מצטבר לפני השפעת המססכומים שהוכרו  0.4

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 בדצמבר 00 בספטמבר 03

 
6302 6302 6302 6302 6302 

 

פרישה , פיצויי פיטורין
 ותשלומי קצבה

הטבות לגימלאים לאחר 
 פרישה

פיצויי 
, פיטורין
פרישה 

ותשלומי 
 קצבה

הטבות 
לגימלאים 

 לאחר פרישה

 
 במיליוני שקלים חדשים

 (012) (,63) (061) (024) (6.6) (300) אקטוארי נטו הפסד
 (01) (062) (01) (2) (062) (002) ⁽¹⁾התחייבות נטו בגין המעבר

 .  (6) .  2  (6)  - נטו בגין שירות קודם( זיכוי)עלות 
 (037) (162) (060) (021) (022) (0,362) יתרת סגירה ברווח כולל אחר מצטבר

 :הערה
 .מהשינוי בשיעור ההיוון המשמש בחישוב העתודות בגין זכויות עובדים במועד היישום לראשונה של ההוראותנובע ( 0)
 

 תוכניות שבהן המחויבות בגין הטבה מצטברת עולה על נכסי התוכנית 0.2

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 בדצמבר 00 בספטמבר 03

 
6302 6302 6302 

 
 פרישה ותשלומי קצבה, פיצויי פיטורין

 
 במיליוני שקלים חדשים

 .0,63  0,630  ,0,36  מחויבות בגין הטבה חזויה
 ,..,6  6,2,3  .3,,6  מחויבות בגין הטבה מצטברת
 6,0,1  ,6,60  6,002  שווי הוגן של נכסי התוכנית
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 (המשך)מאוחד  - לעובדים הטבות. 8

 (המשך)תוכניות להטבה מוגדרת . ג

 (המשך)מחויבות ומצב המימון . 0

 תוכניות שבהן המחויבות בגין הטבה חזויה עולה על נכסי התוכנית 0.2

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 בדצמבר 00 בספטמבר 03

 
6302 6302 6302 

 
 פרישה ותשלומי קצבה, פיצויי פיטורין

 
 במיליוני שקלים חדשים

 .0,63  0,630  ,0,36  מחויבות בגין הטבה חזויה
 6,0,1  ,6,60  6,002  התוכניתשווי הוגן של נכסי 

 הוצאה לתקופה . 6

 מוגדרת ולהפקדה מוגדרת להטבה פנסיה תוכניות בגין נטו שהוכרו ברווח והפסדרכיבי עלות ההטבה  6.0

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 

לשלושת החודשים 
 03-שהסתיימו ב

 בספטמבר

לתשעת החודשים 
 03-שהסתיימו ב

 בספטמבר

לשנה 
שהסתיימה 

 בדצמבר  00-ב

 
6302 6302 6302 6302 6302 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פרישה ותשלומי קצבה, פיצויי פיטורין
 002  012  .,  ,0  60  עלות שירות     

 ,00  36  ,,  01  63  עלות ריבית
 (000) (,,) (,2) (02) (61) תשואה חזויה על נכסי התכנית

 :שלא הוכרוהפחתה של סכומים 
 01  2  66  4  3  הפסד אקטוארי נטו     

 0  0  0  0  0  עלות שירות קודם
 00  2  60  2  03  כל ההפחתות של סכומים שלא הוכרו-סך

  -  - ,0   - ,0  לרבות הפסד מצימצום או סילוק, אחר
 021  002  027  02  27  כל עלות ההטבה נטו-סך
 011  22  002  00  12  תוכניות פנסיה להפקדה מוגדרתכל ההוצאה בגין -סך
 627  606  622  23  031  פרישה ותשלומי קצבה, כל ההוצאות בגין פיצויי פיטורין-סך
      

 הטבות לגימלאים לאחר פרישה
 02  6  2  ⁽¹⁾ - 6  עלות שירות     

 06  64  60  ,  ,  עלות ריבית
 :הפחתה של סכומים שלא הוכרו

 2  4  .  0  0  הפסד אקטוארי נטו     
 (0) (0) (0) ⁽¹⁾ - (0) עלות שירות קודם

 2  0  2  0  6  כל ההפחתות של סכומים שלא הוכרו-סך
 (4)  - (0)  - (0) לרבות רווח מצימצום או סילוק, אחר

 17  62  00  2  00  כל עלות ההטבה נטו-סך
 012  610  037  22  002  והוצאות נלוותכל ההוצאות שנכללו במשכורות -סך

 :הערה
 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ( 0)
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 (המשך)מאוחד  - לעובדים הטבות. 8

 (המשך)תוכניות להטבה מוגדרת . ג

 (המשך)הוצאה לתקופה . 6

 כולל אחר לפני השפעת המס( הפסד)שינויים בנכסי התוכנית ובמחויבות להטבה שהוכרו ברווח  6.6

 
 מבוקר מבוקר בלתי

 

-לשלושת החודשים שהסתיימו ב
 בספטמבר 03

-לתשעת החודשים שהסתיימו ב
 בספטמבר 03

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 00-ב

 
6302 6302 6302 6302 6302 6302 6302 6302 6302 

 

, פיצויי פיטורין
פרישה ותשלומי 

 קצבה

הטבות 
לגימלאים לאחר 

 פרישה

, פיצויי פיטורין
פרישה ותשלומי 

 קצבה

הטבות 
לגימלאים לאחר 

 פרישה

פיצויי 
, פיטורין
פרישה 

ותשלומי 
 קצבה

הטבות 
לגימלאים 

לאחר 
 פרישה

 
 במיליוני שקלים חדשים

 2,  001  30  22  6,0  220  ⁽¹⁾ - (4) 44  422  אקטוארי נטו( רווח)הפסד 
 (00) (3) (4) (.) (2) (66) (0) (0) (4) (3) הפחתה של הפסד אקטוארי

 0  (0) 0  0  (0) (0) ⁽¹⁾ - 0  (0) (0) בגין שירות קודם( עלות)הפחתה של זיכוי 
 (000) (632) (000) (4) (632) (01) (04) (4) ⁽¹⁾ - (01) הפחתה של התחייבות נטו בגין המעבר
 ⁽¹⁾ - (0) ⁽¹⁾ - ⁽¹⁾ - ⁽¹⁾ - (0) ⁽¹⁾ - ⁽¹⁾ - 0  (0) שינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ

  -  -  - 0   - (,0)  - 0   - (,0) מצימצום או סילוק( רווח)לרבות הפסד , אחר
 (22) 1  (10) 12  (02) 230  (02) (2) 13  102  כולל אחר( רווח)הכל הוכר בהפסד -סך

 17  021  62  00  002  027  2  00  02  27  ⁽²⁾סך עלות ההטבה נטו
 (2) 027  (06) 22  22  222  (2) 6  22  122  אחרהכל הוכר בעלות ההטבה נטו וברווח כולל -סך

 :הערות
 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ( 0)
 .לעיל 6.0ראו סעיף ( 6)

אומדן של הסכומים הכלולים ברווח כולל אחר מצטבר שצפוי כי יופחתו מרווח כולל אחר מצטבר לדוח רווח והפסד כהוצאה  6.0
 השפעת המסלפני  ,6102שנת רבעון הרביעי של ב

 
 בלתי מבוקר

 
 6302דצמבר  -אוקטובר 

 

פיצויי 
, פיטורין
פרישה 

ותשלומי 
 קצבה

הטבות 
לגימלאים 

 לאחר פרישה

 
 במיליוני שקלים חדשים

 0  03  הפסד אקטוארי נטו
  - .03  סילוקים

 ⁽¹⁾ -  - עלות נטו בגין שירות קודם
 0  602  סך הכל צפוי כי יופחת מרווח כולל אחר

 :הערה
 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ( 0)
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 (המשך)מאוחד  - לעובדים הטבות. 8

 (המשך)תוכניות להטבה מוגדרת . ג

 הנחות. 0

 ההנחות על בסיס ממוצע משוקלל המשמשות לקביעת המחויבות בגין ההטבה ולמדידת עלות ההטבה נטו  0.0

 הטבהההנחות העיקריות המשמשות לקביעת המחויבות בגין  0.0.0

 
 מבוקר בלתי מבוקר מבוקר בלתי מבוקר

 
 בדצמבר 00 בספטמבר 03 בדצמבר 00 בספטמבר 03

 
6302 6302 6302 6302 6302 6302 

 
 הטבות לגימלאים לאחר פרישה פרישה ותשלומי קצבה, פיצויי פיטורין

 6.23%-0.42% 2%..6-0.24% 6.01%-0.03% 6.43%-2%..0 6.22%-0.32% %.0.3-0.06% שיעור היוון

 ההנחות העיקריות המשמשות למדידת עלות ההטבה נטו לתקופה 0.0.6

 
 מבוקר בלתי מבוקר מבוקר בלתי מבוקר

 
 בדצמבר 00 בספטמבר 03 בדצמבר 00 בספטמבר 03

 
6302 6302 6302 6302 6302 6302 

 
 הטבות לגימלאים לאחר פרישה פרישה ותשלומי קצבה, פיצויי פיטורין

 6.40%-0.42% 6.20%-%,..1 6.23%-%.0.1 6.20%-1%,.0 6.20%-0.01% 6.43%-%.0.0 היווןשיעור 

 השפעה על שינוי בנקודת אחוז אחת על המחויבות בגין הטבה חזויה לפני השפעת המס 0.6

 
 מבוקר בלתי מבוקר מבוקר בלתי מבוקר מבוקר בלתי מבוקר מבוקר בלתי מבוקר

 
 בנקודת אחוז אחת קיטון גידול בנקודת אחוז אחת

 

פרישה , פיצויי פיטורין
 הטבות לגימלאים לאחר פרישה ותשלומי קצבה

פרישה , פיצויי פיטורין
 הטבות לגימלאים לאחר פרישה ותשלומי קצבה

 
 בספטמבר 03

00 
 בספטמבר 03 בדצמבר

00 
 בספטמבר 03 בדצמבר

00 
 בספטמבר 03 בדצמבר

00 
 בדצמבר

 
6302 6302 6302 6302 6302 6302 6302 6302 6302 6302 6302 6302 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 4,  2,  2,  002  6,3  000  (0,) (2,) (2,) (060) (6,2) (000) שיעור היוון

 .חזויה הטבה בגין המחוייבות מסך 31%-מ למעלה מהווים אשר, דיסקונט מרכנתיל לבנקו לבנק מתייחס כאמור הרגישות ניתוח

 

 מזומניםתזרימי . 1

 הפקדות 4.0

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 הפקדות בפועל ⁽¹⁾תחזית

  

לשלושת החודשים 
 בספטמבר 03-שהסתיימו ב

לתשעת החודשים 
 בספטמבר 03-שהסתיימו ב

לשנה 
שהסתיימה 

 בדצמבר 00-ב

 
6302 6302 6302 6302 6302 6302 

 
 פרישה ותשלומי קצבה, פיצויי פיטורין

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ,0  06  00  04  ,  3  הפקדות
 :הערה

 .6102אומדן הפקדות שצפוי לשלמן לתוכניות פנסיה להטבה מוגדרת במהלך יתרת שנת ( 0)
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 (המשך)מאוחד  - לעובדים הטבות. 8

, גבוה ושכר משמעותי ותק בעלי, שהוגדרה עובדים לקבוצת הבנק פנה 6102 מאי חודש בסוף. גבוה ושכר משמעותי וותק בעלי עובדים .ד

 ראו) לפרוש מהבנק תוך קבלת פיצויים מוגדלים להם והציע, בחוק שנקבעו מהמגבלות מושפעים להיות עשויים אשר, משרה נושאי שאינם

 .כאמור העובדים במסגרתה נכללו, (להלן ראו) 6102 התייעלות תוכנית אישור עם (.לעיל' ד 0 ביאור גם

 בקבוצה עובדים 211-לכ יתאפשר פיה על, התייעלות תוכנית הבנק דירקטוריון אישר, 6102 בספטמבר 00 ביום .2116 התייעלות תוכנית .ה

 . 6102 שנת סוף עד מרביתם, מועדפים בתנאים מוקדמת בפרישה לפרוש

 נרשם ח"ש מיליון 21-כ של סך מתוכה אשר ,(דין פי על הפיצויים לעלות מעבר) ח"ש מיליון 200-בכ הוערכה התוכנית של הכוללת העלות

 . לעיל' ד 0 בביאור כמפורט, 6102 ראשון לרבעון הכספיים בדוחות

 .אחר כולל לרווח ונזקפו אקטוארי כהפסד טופלו, ההתייעלות תוכנית בגין לעובדים האקטוארית ההתחייבות עדכון עלויות

 פני על, הישר הקו בשיטת, "אקטואריים והפסדים רווחים" מיתרת כחלק התוכנית עלויות והפסד לרווח יופחתו הבאות הדיווח בתקופות

 . העובדים של הנותרת הממוצעת השירות תקופת

 רווחים והפסדים יתרתשל  הפחתה תתווסף, (ב"בארה המקובלים החשבונאות בכללי כהגדרתו" )סילוק" יתקיים בהן דיווח בתקופות

 פרישה בגין ובין טבעית פרישה בגין בין, בפועל תשלומים) הבנק נשא בהן הסילוק עלויות בשיעור, האמורה להפחתה מעבר אקטואריים

 .לפיצויים ההתחייבות יתרת מתוך( מוקדמת

 .ח"ש מיליון 02 של בסך הפחתה נוספה, ובהתאם" סילוק" התקיים 6102 שנת של השלישי ברבעון

 מסלול בין לבחור הוצע לעובדים. מועדפים בתנאים מוקדמת פרישה להם והציע שהוגדרו מידה באמות עומדים אשר לעובדים פנה הבנק

 .שלהם שילוב או, קצבתי מסלול, הוני

 התייעלות תוכנית דיסקונט מרכנתיל בנק דירקטוריון אישר 6102 בספטמבר 00 ביום .דיסקונט מרכנתיל בבנק מרצון פרישה תוכנית

 סכום) ח"ש מיליון 00-כ התוכנית עלות. מועדפים בתנאים עובדים 21-כ של מרצון לפרישה תוכנית הכוללת ,זה בנק הנהלת ידי על שגובשה

 (.לעיל הנזכר 6102 פרישה תוכנית עלות בסכום נכלל זה

 הבנקים על המפקח הוראות לפי ונזילות מינוף, הון הלימות .9

 הון הלימות  .1

 להנחיות להתאימן בכדי, תקין בנקאי ניהול להוראות תיקונים הבנקים על המפקח פרסם, 6100 ביוני 0 ביום .III באזל הוראות ץואימ .א

 ניהול בהוראת שנקבעו המעבר להוראות בהתאם, מדורג באופן, 6104 בינואר 0 מיום החל לתוקף נכנסו האמורים התיקונים . באזל

 בהתאם, הפחתות משקפיםלהלן  הנתונים ".מעבר הוראות – הפיקוחי ההון – הון והלימות מדידה" בדבר 633' מס תקין בנקאי

 ניכויים) פיקוחיות התאמותהפיקוחי ו בהון להכללה הכשירים לרכיבים מחמירות דרישות, היתר בין, נקבעו בהנחיות. המעבר להוראות

 .(מההון

 תוספת בדבר לפרטים) 06.2% הינו בו לעמוד דרשנ שהבנק המזערי הכולל ההון יחס, 6102 בינואר 0 מיום החל, להוראות בהתאם

 (.להלן ראו, לדיור הלוואות בגין נדרשת

 הזמנים ובלוחות הבנקים על המפקח בהוראות שנקבעה ההון ברמת לפחות שהם, הון ביעדי לעמידה מפורטת תוכנית ערך הבנק

 .ליישומה פועל והוא, ידו על שפורסמו

' מס תקין בנקאי ניהול להוראת תיקון הבנקים על המפקח פרסם 6104 בספטמבר ,6 ביום .לדיור הלוואות בגין נוספות הון דרישות .ב

. לדיור ההלוואות מיתרת 0% המבטא בשיעורויעד ההון הכולל  0 רובד עצמי הון יעד את להגדיל הבנקאי התאגיד נדרש במסגרתו, 063

 באפריל 0 ליום ועד 6102 באפריל 0 מיום החל, קבוע רבעוני בשיעור בגידול, רצופים רבעונים שמונה במשך בהדרגה מיושמת הדרישה

610.. 

 .(התקופה לכל) %.1.0-בכוההון הכולל  המינימלי העצמי ההון דרישתסך  את תגדיל כאמור הדרישה

 יחולו זה בענין התיקונים". מרכזיים נגדיים לצדדים חשיפות בגין הון דרישות" בענין ההוראות תיקון יישום של ההשפעה אמדן .ג

 שהבורסה בהינתן. זניחה תהיה, 6102 בספטמבר 01 במונחי, לראשונה היישום השפעת, הבנק להערכת. ואילך .610בינואר  0 מיום

.1.120%-כ של ירידה תהיה 6102 בספטמבר 01 במונחי ההשפעה, כשיר מרכזי נגדי כצד תוכר לא מ"בע אביב-בתל ערך לניירות
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  (המשך) הבנקים על המפקח הוראות לפי ונזילות מינוף, הון הלימות .9

 ניהול הוראות ליישום הבנקים על הפיקוח של ותשובות שאלות לקובץ עדכון פורסם 6102 באפריל 4 ביום .נדחה מס נכס בגין מההון ניכוי .ד

 מההון ניכוילו ההון דרישות לחישוב הקשור בכל שכר מס במרכיב הטיפול אופן את להבהיר שנועד ,הון והלימות מדידה בנושא תקין בנקאי

 קרובהמימוש  סבירות קיימת הדוח במועד הקיימות בנסיבות כי למסקנה מגיע בנקאי תאגיד כאשר, ההבהרה פי על. נדחה מס נכס בגין

 00 בסעיף הכלול הסף ניכוי את להחיל שלא ניתן, הבנק בספרי הכלול השכר מס סכום בגובה הנדחה המס נכס לגבי( )  לוודאי

 לאחר, נטו הנדחים המיסים סכום על הסף ניכוי של הבחינה את ליישם רשאי יהיה הבנק, כך לצורך. הנדחה המס נכס של זה חלק על להוראה

 החל ההנחיות את מיישם הבנק. 621% של בשיעור סיכון כנכס ישוקלל, מההון נוכה שלא, כאמור הנדחה המס נכס. כאמור השכר מס ניכוי

 'מס תקין בנקאי ניהול בהוראת שנקבעו המעבר להוראות ובכפוף השוואה מספרי של התאמה ללא, ולהבא מכאן של באופן, פרסומן ממועד

 .(1.12%-כ)מהותי  לאשיעור ב ההון יחס הגדיל את ההנחיות יישום. 633

 מיליון 200-כ של כולל בסך עלויות. 6102 התייעלות תוכנית בגין הקלות לבנק אישר הבנקים על הפיקוח. התייעלות תוכנית בגין הקלות .ה

 ההון הלימות בחישובי ונוטרל( 'ד 0 ביאור ראו – חריגים פרישה מקרי עבור המיוחדת הקרן הגדלת וכולל מאוחד בסיס על; לפני מס) ח"ש

 .שנים חמש של תקופה פני על, (לרבעון 2%) ישר בקו רבעוני בסיס על, 6102 רביעי מרבעון החל, בהדרגה וויופחת 6102 רבעון שלישי בדוח

 .לעיל' ה ,  ביאור ראו, בבנק ההתייעלות תוכנית בדבר נוספים לפרטים

 

 הון לצורך חישוב יחס הון. ו

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 בדצמבר 00 בספטמבר 03

 
6302 6302 6302 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 00,243  00,221  13,,04  לאחר ניכויים, 0הון עצמי רובד 
 .0,64  .0,64  ,0,12  ניכוייםלאחר , נוסף 0הון רובד 
 32.,04  .04,31  ..,,02  0הון רובד 
 2,201  03,,2  2,0.3  לאחר ניכויים 6הון רובד 

 63,132  63,262  60,322  כל ההון הכולל-סך

 יתרות משוקללות של נכסי סיכון. ז

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 בדצמבר 00 בספטמבר 03

 
6302 6302 6302 

 
 שקלים חדשיםבמיליוני 

 .062,31  .43,.06  ⁽¹⁾20.,002  סיכון אשראי
 6,402  6,320  6.,,6  סיכון שוק

 ,,.  AVC  0,61.  340סיכון 
 06,001  06,410  06,100  סיכון תפעולי

 016,123  010,736  020,720  הכל יתרות משוקללות של נכסי סיכון-סך
 :הערה

 .  ח בשל התאמות בגין תוכנית ההתייעלות"מיליון ש 000מסך היתרות המשוקללות של נכסי סיכון הופחת סך של ( 0)
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  (המשך) הבנקים על המפקח הוראות לפי ונזילות מינוף, הון הלימות .9

 יחס הון לרכיבי סיכון. ח

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 בספטמבר 03

00 
 בדצמבר

 
6302 6302 6302 

 
 באחוזים

 במאוחד( א)
 3.2  3.2  ,.3  לרכיבי סיכון 0יחס הון עצמי רובד    

 04.0  04.4  00.3  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
 ⁽⁴⁾3.0  ⁽⁴⁾3.1  ⁽⁴⁾3.0  י המפקח על הבנקים"המזערי הנדרש ע 0יחס הון עצמי רובד 

 ⁽⁴⁾06.2  ⁽⁴⁾06.2  ⁽⁴⁾06.2  י המפקח על הבנקים"יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע
 חברות בת משמעותיות( ב)

 מ וחברות מאוחדות שלו"בנק מרכנתיל דיסקונט בע. 0   
 01.2  01.2  01.2  לרכיבי סיכון 0יחס הון עצמי רובד    

 04.1  04.1  00.2  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
 ⁽⁵⁾3.0  ⁽⁵⁾3.1  ⁽⁵⁾3.0  י המפקח על הבנקים"המזערי הנדרש ע 0יחס הון עצמי רובד 

 ⁽⁵⁾06.2  ⁽⁵⁾06.2  ⁽⁵⁾06.2  י המפקח על הבנקים"יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע
 ⁽¹⁾דיסקונט בנקורפ אינק. 6

 ,.06  06.0  ,.06  לרכיבי סיכון 0יחס הון עצמי רובד    
 00.3  00.0  00.3  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

 ⁽²⁾4.2  ⁽²⁾4.2  ⁽²⁾4.2  בהתאם לאסדרה המקומיתהמזערי הנדרש  0יחס הון עצמי רובד 
 ⁽²⁾1.,  ⁽²⁾1.,  ⁽²⁾1.,  יחס ההון הכולל המזערי הנדרש בהתאם לאסדרה המקומית

 מ"כרטיסי אשראי לישראל בע. 0
 ..00  04.3  04.0  לרכיבי סיכון 0יחס הון עצמי רובד    

 02.4  02.3  ,.02  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
 3.1  3.1  3.1  י המפקח על הבנקים"המזערי הנדרש ע 0הון עצמי רובד יחס 

 ⁽³⁾06.2  ⁽³⁾06.2  ⁽³⁾06.2  י המפקח על הבנקים"יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע
 :הערות

 .ב"הנתונים בסעיף זה חושבו בהתאם לכללים המחייבים בארה( 0)
יחסי ההון . AOB-המבוססים על הכללים הסופיים שפורסמו על ידי ה, IIIכפופה לכללי ההון החדשים של באזל אי די בי ניו יורק , 6102בינואר  0החל מיום ( 6)

 .הון כולל לנכסי סיכון %,-ו; לנכסי סיכון 0הון רובד  2%; לנכסי סיכון( 0AMT) 0הון עצמי רובד  4.2%: הינם כלהלן, 6102בינואר  0המזעריים ליום 
 .6101בדצמבר  00החל מיום , 02%-נדרשת כאל לעמוד ביחס הון כולל שלא יפחת מ, ל הבנקיםנוכח פניית הפיקוח ע( 0)
 .לעיל( ב)0ראו סעיף  –בהתאם לדרישות הון נוספות בגין הלוואות לדיור , ( 1.12%: 6102בדצמבר  00ליום . 1.14%: 6102בספטמבר  01ליום ) 1.06%-בתוספת כ( 4)
 .לעיל( ב)0ראו סעיף  –בהתאם לדרישות הון נוספות בגין הלוואות לדיור , ( 1.12%: 6102בדצמבר  00ליום . 1.14%: 6102בספטמבר  01ליום ) 1.00%-בתוספת כ( 2)
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  (המשך) הבנקים על המפקח הוראות לפי ונזילות מינוף, הון הלימות .9

 רכיבי ההון לצורך חישוב יחס הון. ט

 
 בדצמבר 00 בספטמבר 03

 
6302 6302 6302 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 0הון עצמי רובד . א
 00,204  .4.,00  ,04,22  הון עצמי   

 ,02  020  .61  0הבדלים בין ההון העצמי לבין הון עצמי רובד 
 16,,00  ,00,31  2..,04  לפני התאמות פיקוחויות וניכויים 0סך הון עצמי רובד 

 התאמות פיקוחיות וניכויים
 046  046  021  ונכסים בלתי מוחשיים מוניטין   

 ,01  016   - מיסים נדחים לקבל
 0  4  4  התאמות פיקוחיות וניכויים אחרים

 620  ,64  024  הכל התאמות פיקוחיות וניכויים לפני התאמות בגין תוכנית ההתייעלות-סך
  -  - ,03  הכל התאמות בגין תכנית ההתייעלות-סך

 00,212  00,223  01,732  לאחר התאמות פיקוחיות וניכויים 0רובד סך הכל הון עצמי 
 נוסף 0הון רובד . ב

 .0,64  .0,64  ,0,12  נוסף לפני ניכויים 0הון רובד    
 0,612  0,612  0,327  נוסף לאחר ניכויים 0סך הכל הון רובד 

 6הון רובד . ג
 4,120  4,622  0,204  מכשירים לפני ניכויים   

 .0,22  0,224  0,242  לפני ניכויים, הפרשות להפסדי אשראי
 2,201  03,,2  2,0.3  לפני ניכויים 6סך הון רובד 

  -  -  - ניכויים
 2,203  2,702  2,022  6הכל הון רובד -סך

 

 0 רובד עצמי הון יחס עלהתייעלות  תוכנית בגין והתאמות המעבר הוראות השפעת. י

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 בדצמבר 00 בספטמבר 03

 
6302 6302 6302 

 
 באחוזים

ולפני ⁽ ¹⁾633לרכיבי סיכון לפני יישום השפעת הוראות המעבר בהוראה  0יחס הון עצמי רובד 
 3.6  3.6  3.0  השפעת ההתאמות בגין תכנית ההתייעלות

 1.0  1.0  1.0  השפעת הוראות המעבר
ולפני  633לאחר יישום השפעת הוראות המעבר בהוראה לרכיבי סיכון  0יחס הון עצמי רובד 

 3.2  3.2  3.2  השפעת התאמות בגין תכנית ההתייעלות
  -  - 1.6  השפעת ההתאמות בגין תכנית ההתייעלות

ולאחר  633לרכיבי סיכון לאחר יישום השפעת הוראות המעבר בהוראה  0יחס הון עצמי רובד 
 3.2  3.2  ,.3  ההתייעלותהשפעת התאמות בגין תכנית 

 :הערה
 .ב בנושא זכויות עובדים"לרבות השפעת אימוץ כללי החשבונאות המקובלים בארה( 0)
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 .בדבר יחס מינוף ,60' מסמחושב בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין  -יחס המינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים  .2

 בישראל אשראי כרטיסי וחברות בנקאיים תאגידים נדרשים, 6102 שני לרבעון מהדוח החל, לציבור הדיווח להוראות לתיקון בהתאם .כללי

 באפריל 0 ביום לתוקף נכנסה, "המינוף יחס" בדבר, ,60' מס תקין בנקאי ניהול הוראת, במקביל. המינוף יחס בדבר גילוי בדוחותיהם לכלול

, המזערי המינוף ביחס עמד ההוראה פרסום ביום אשר בנקאי תאגיד, לעיל האמור למרות. ,610 בינואר 0 מיום תהיה ההוראה תחילת .6102

 .בהוראה קבענש מהסף ירד לא

 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 בדצמבר 00 בספטמבר 03

 
6302 6302 6302 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 מאוחדבנתוני .א
 32.,04  .04,31  ⁽¹⁾..,,02  0הון רובד    

 662,321  40,,662  ⁽¹⁾010,.60  סך החשיפות
    

 
 באחוזים

 2.2  2.2  ..2  יחס המינוף
 2.1  2.1  2.1  י המפקח על הבנקים"יחס המינוף המזערי הנדרש ע

 חברות בת משמעותיות.ב
 מאוחדות שלומ וחברות "בנק מרכנתיל דיסקונט בע. 0   
 2.2  ..2  2.2  יחס המינוף   

 2.1  2.1  2.1  י המפקח על הבנקים"יחס המינוף המזערי הנדרש ע
 דיסקונט בנקורפ אינק. 6

 3.6  2.,  3.2  יחס המינוף   
 4.1  4.1  4.1  יחס המינוף המזערי הנדרש בהתאם לאסדרה המקומית

 מ"כרטיסי אשראי לישראל בע. 0
 3.6  01.0  ,.3  המינוףיחס    

 2.1  2.1  2.1  י המפקח על הבנקים"יחס המינוף המזערי הנדרש ע
 

 .בדבר יחס כיסוי נזילות 660' מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מס - (1)יחס כיסוי נזילות לפי הוראות המפקח על הבנקים .3

 הוראת, במקביל. נזילות כיסוי יחס בדבר גילוי בדוחותיהם לכלול בישראל בנקאיים תאגידים נדרשים, 6102 שני לרבעון מהדוח החל .כללי

 על עומדת המזערית הדרישה, להוראה בהתאם. 6102 באפריל 0 ביום לתוקף נכנסה, "נזילות כיסוי יחס" בדבר, 660' מס תקין בנקאי ניהול

 כבר 011% של נזילות כיסוי ביחס שעומד בנקאי שתאגיד מצופה כי, הפיקוח ציין המעבר בהוראות ..610 בינואר 0 ביום 011%-ל ותגדל, 1%,

 .המעבר תקופת במהלך זה מיחס ירד לא, ההוראה יישום תחילת במועד

 לגביהן, כאל-ו בנק( סוויס) אידיבי-ל פרט) הדוח לתאריך שקדמו הימים 31 בתקופת, יומיות תצפיות ממוצע בסיס על מתבצע החישוב

 .(חודשיות תצפיות ממוצע בסיס על תבצעה החישוב

, היתר בין, הובהר הקובץ עדכון (. 221' מס) הנזילות כיסוי יחס בנושא תקין בנקאי ניהול הוראת ליישום ותשובות שאלות קובץ עדכון

 את מיישם הבנק. 21% של בשיעור במקום 011% של בשיעור נכנס כתזרים אשראי בכרטיסי פעילות בגין חייבים ביתרות להכיר ניתן כי

 .6102 באוקטובר 0 מיום החל האמורה ההבהרה
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 מבוקר בלתי מבוקר

 
 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום

 
 בדצמבר 00 בספטמבר 03

 
6302 6302 6302 

 
 באחוזים

 בנתוני המאוחד. א
 ⁽²⁾1.,06  ⁽²⁾000.2  ..063  הנזילותיחס כיסוי    

 011.1  011.1  011.1  י המפקח על הבנקים"יחס כיסוי הנזילות המזערי הנדרש ע
 בנתוני התאגיד הבנקאי. ב

 020.4  0..02  2..02  יחס כיסוי הנזילות   
 011.1  011.1  011.1  י המפקח על הבנקים"יחס כיסוי הנזילות המזערי הנדרש ע

 ⁽¹⁾חברות בת משמעותיות. ג
 מ וחברות מאוחדות שלו"בנק מרכנתיל דיסקונט בע   
 ⁽³⁾062.6  ⁽³⁾062.0  062.2  יחס כיסוי הנזילות   

 011.1  011.1  011.1  י המפקח על הבנקים"יחס כיסוי הנזילות המזערי הנדרש ע
 :הערות

 .ההוראה אינה חלה על אי די בי ניו יורק, כמו כן. לא מובאים נתונים המתייחסים לכאל ,ההוראה החדשה אינה חלה על חברות כרטיסי אשראי ולפיכך( 0)
 .,0ראו ביאור , נוכח ההסכם למכירת פעילותה DBLCהנתונים אינם כוללים את נתוני ( 6)
 .הוצג מחדש( 0)

 

 התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות  .31

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 בספטמבר 03

00 
 בדצמבר

 
6302 6302 6302 

 
 במיליוני  שקלים חדשים

 :דמי שכירות לתשלום בשנים הבאות -חוזי שכירות לזמן ארוך . 0
 .00  000  012  שנה ראשונה   

 ,01  012  012  שנה שניה
 36  3,  4,  שנה שלישית
 0.  23  1.  שנה רביעית
 20  ,2  22  שנה חמישית

 6,2  636  620  שנה שישית ואילך
  202  261  276 הכל-סך
 .00  ,3  22  התקשרויות לרכישת בניינים וציוד. 6
 032  .60  442  התחייבויות להשקעה בקרנות השקעה פרטיות וקרנות הון סיכון. 0
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 (המשך)התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות  .31

:תובענות שונות נגד הבנק וחברות מאוחדות שלו .4

, נגד הבנק ונגד חברות מאוחדות שלו תלויות ועומדות תובענות שונות, 6102בדצמבר  00לדוחות הכספיים ליום  06' ג 62כמפורט בביאור 

על חוות דעת , בין היתר, המתבססת, לדעת הנהלת הבנק. ובכלל זה תובענות ייצוגיות ובקשות להכיר בתובענות כתובענות ייצוגיות

, בהתאמה, לפי העניין, אשר נסמכות על חוות דעת יועציהן המשפטיים, תן של הנהלות החברות המאוחדות שלואו על עמדו, משפטיות

. אם נדרשו, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות

הינה אפשרית , כולן או חלקן, שאפשרות התממשותן, סכום החשיפה בשל תביעות שהוגשו נגד הבנק ונגד החברות המאוחדות שלו

. ח"מיליון ש 0,244-בכ 6102 בספטמבר 01הסתכם ליום ( )

הובא תיאור של הליכים משפטיים מהותיים המתנהלים כנגד , 6102בדצמבר  00לדוחות הכספיים ליום , 04עד  06סעיפים , ג 62בביאור 

הליך , דרך כלל, רטו אמות המידה שעל פיהן מגדיר הבנקפו 6102בדצמבר  00לדוחות הכספיים ליום  .0 ד בביאור . הבנק וחברות הקבוצה

. משפטי כמהותי

 :להלן יובאו בתמצית עדכונים מהותיים בנוגע לתובענות מהותיות נגד הבנק וחברות מאוחדות שלו

בנק לאומי , נגד הבנק ,6112בספטמבר  06תוארה תביעה שהוגשה ביום , 6102בדצמבר  00לדוחות הכספיים ליום  06.6' ג 62בביאור  4.0

ח לכלל הבנקים "מיליארד ש .התובעת אמדה את סכום התביעה בסך של . ובקשה לאשר אותה כתובעת ייצוגית ,ובנק הפועלים

.הנתבעים

 .לחלוט הדין פסק הפך 6102 ביולי 0 ביום .הצדדים הגישוש הפשרה הסדר את המאשר דין פסק ניתן 6102 במאי 02 ביום

 .(להלן 2 סעיף ראו) המוסכם לצו בהתאם שהועברו מהכספים שולם הפשרה להסכם התשלום בהתאם של הארי החלק

לבית המשפט המחוזי  6112בנובמבר  60ביום תוארה תובענה שהוגשה , 6102בדצמבר  00לדוחות הכספיים ליום  06.0' ג 62בביאור  4.6

 2.2-2.6את סכום התביעה בסך של  אמדוהתובעים . בנק הפועלים ובנק לאומי, בירושלים ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית נגד הבנק

 .לכלל הבנקים הנתבעים, ח"מיליארד ש

 .לחלוט הדין פסק הפך 6102 ביולי 0 ביום .הצדדים הגישוש הפשרה הסדר את המאשר דין פסק ניתן 6102 במאי 02 ביום

 .(להלן 2 סעיף ראו) המוסכם לצו בהתאם שהועברו מהכספים שולם הפשרה להסכם התשלום בהתאם של הארי החלק

 ובנק, לאומי בנק, הראשון הבינלאומי הבנק, הבנק נגד תביעהתוארה , 6102בדצמבר  00לדוחות הכספיים ליום  06.4' ג 62בביאור  4.0

 .אביב-בית המשפט המחוזי בתלב 6106באוקטובר  00שהוגשה ביום , ייצוגית כתובענה אותה לאשר ובקשה מזרחי

 בלשכת המתנהל חובם בתיק ישירות חייבים ידי על ששולמו לתשלומים הבנקים ידי על המיוחס הערך יום הינו התביעה של עניינה

 התשלומים מלשכתבבנק  התקבלו בו היום את, אלו לתשלומים ערך כיום לקבוע נוהגים הבנקים, התובעים לטענת. לפועל ההוצאה

 . פיגורים בריבית הלקוח מחוייב אלו ימים בגין. לפועל ההוצאה

 . הבנקים של פרטניות בבדיקות צורך יהא הנזק בחינת לצורך שכן, התביעה סכום את זה בשלב להעריך ניתן לא כי טוענים התובעים

 לחוב בהתאם פועלים הם כי, יצהירו הבנקים לפיו להסדר להגיע לצדדים המשפט בית הציע, 6102 ביולי 00 ביום שהתקיים בדיון

 בית המלצת לפי טרחה ושכר גמול וישולם מהתובענה יסתלקו המבקשים, ללקוחות כך על ויודיעו לפועל ההוצאה בתיק המפורט

 6102 באוקטובר 01 ביום .המשפט בית הצעת את לקבל מסכימים הם לפיה, הודעה הבנקים הגישו 6102 בספטמבר 60 ביום. המשפט

 6102 בנובמבר 00 ביום .ההסדר פי על ללקוחות שתימסר ההודעה לנוסח הערות הכוללת, לממשלה המשפטי היועץ עמדת הוגשה

 .כחם ובאי למבקשים הטרחה ושכר הגמול גובה לעניין מוסכמת המלצה וכן לממשלה המשפטי היועץ לעמדת תגובה הבנקים הגישו

בבית המשפט המחוזי בתל  6100באוגוסט  ,6תוארו תביעה שהוגשה ביום , 6102בדצמבר  00לדוחות הכספיים ליום  ..06' ג 62בביאור  4.4

, המבקשים לטענת .הבינלאומי בנקוה טפחות מזרחי בנק, לאומי בנק, הפועלים בנק, הבנק נגד, ייצוגית כתובענה לאישורה ובקשהאביב 

 המבקשים. ללקוחות נאות גילוי מתן וללא כדין שלא ח"מט של ומשלוח המרה של לפעילות הקשורה עמלה גובים, המשיבים הבנקים

-ח"התשמ, העסקיים ההגבלים חוק להוראות בניגוד כובל הסדר ביניהם מקיימים המשיבים הבנקים זו בפעילות כי, היתר בין, טוענים

03,,. 

  .ח"ש מיליון 363 הינו לבנק המיוחס החלק .ח"ש מיליארד ... של סך על עומד הנתבעים הבנקים לכלל התביעה סכום

 סיכומי מחיקת על המשפט בית החליט, הבנקים בקשת בעקבות, 6102 באוגוסט , וביום, סיכומים המבקש הגיש 6102 באפריל .0 ביום

 .המבקש

 הבנקים על לפיה, המשפט בית החלטת ניתנה 6102 באוקטובר 2 ביום .המבקש מטעם חדשים סיכומים הוגשו 6102 באוגוסט ,6 ביום

 .בסיכומים הטענות לכלול עליהם, חזית הרחבת בדבר טענות להם שיש וככל סיכומים להגיש
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 דיסקונט מרכנתיל  בנק כנגד הוגשה 6104 במרס 6 ביום, 6102בדצמבר  00לדוחות הכספיים ליום  06.01' ג 62כמפורט בביאור , כי יצוין

 התובענה לאישור בבקשה הנקוב הכולל הסכום. עילות באותן ייצוגית כתובענה אותה לאשר ובקשה תובענה נוספים בנקים וארבעה

 בנק של בחלקו נוקב אינו התביעה כתב. ח"ש מיליארד .6.1-כ של בסך התובעים ידי על מוערך, הבנקים 2 כנגד, ייצוגית כתובענה

 . הכולל התביעה בסכום דיסקונט מרכנתיל

  .ההליכים בשני הדיון אוחד, המשפט בית להחלטת בהתאם

 חברת ונגד כאל נגד, ייצוגית כתובענה לאישורה ובקשה תביעה תוארה, 6102בדצמבר  00לדוחות הכספיים ליום  06.2' ג 62בביאור  4.2

 המתנה כרטיסי שיווק עניינה הבקשה. 6100 באפריל .0 אביב ביום-בתל המחוזי המשפט בבית הוגשוש מ"בע מודל קסטרו

 את העמיד המבקש. אסורים תנאים וקובעות מטעים מצגים מציגות שהמשיבות תוך נעשה המתנה כרטיסי שיווק המבקש לטענת. 

  .לקוחות מיליון כחצי מונה הלקוחות שקבוצת בהנחה וזאת, ח"ש מיליון 600.2 של סך על הקבוצה חברי לכלל התביעה סכום

 אמורה, ההסדר בעלות כאל השתתפות, להסדר בהתאם. פשרה הסדר לאישור בקשה המשפט לבית הוגשה 6102 באוגוסט 01 ביום

 העתק מסירת ועל בעיתונות הפשרה הסדר פרסום על המשפט בית הורה ,6102באוגוסט  01ביום . ח"ש אלף 611 של בסך להסתכם

 המשפטי היועץ לעמדת להגיב לצדדים המשפט בית הורה, 6102 בנובמבר 2 מיום בהחלטה. לממשלה המשפטי ליועץ הפשרה מהסדר

.6102 בנובמבר 60 ליום פנימית לתזכורת קבוע התיק. 6102 בנובמבר 61 מיום יאוחר לא לממשלה

נגד הבנק  הוגשוש, ייצוגית כתובענה לאישורה ובקשה תובענה תוארה, 6102בדצמבר  00לדוחות הכספיים ליום  06.2' ג 62בביאור  4.2

 ש"העו לחשבון נלוויםה ,ח"מט חשבונות לפתוח נוהג הבנק כי ,היא התובע טענת. 6100ביולי  00 ביום ,אביב-בתל המחוזי המשפט בבית

של חשבונות  בניהולם הכרוכותוהריביות  העלויות לרבות, ההתקשרות תנאי לידיעתם שמובאים ומבלי, הלקוחות הסכמת ללא ,העיקרי

 .ח"ש מליון 0.1 של סך על הקבוצה חברי לכלל תביעתם סכום את העמידו התובעים. אלו

 .סיכומים להגשת מועדים ונקבעו הוכחות דיון התקיים 6102 בספטמבר 61 ביום. צלחו לא בתיק שהתקיימו גישור הליכי

בבית המשפט המחוזי בתל  6104בינואר  01תוארו תובענה שהוגשה ביום , 6102בדצמבר  00לדוחות הכספיים ליום  06.3' ג 62בביאור  ..4

 .כאל ונגד, הבנק נגדייצוגית  כתובענה אותה לאשר ובקשה, אביב

 מזערי בסכום, הכרטיס באמצעות שנצברו חיובים בגין" אקטיב" כרטיס מחזיקי חשבון את חודש מדי מחייבת כאל, המבקש לטענת

, התוכנית שיווק בעת כי נטען עוד. במיוחד גבוהים בשיעורים ריבית נושאת הלוואה להיות הופכת החיובים יתרת. ידה על שנקבע בלבד

 לטענת. שניתן האשראי מחיר מהו וכן מהלקוח מפורשת דרישה במתן כרוך האשראי שביטול הלקוחות בפני להדגיש כאל נמנעה

 של באוטונומיה פגיעה ותוך תקף חוזי בסיס ללא נעשה, בריבית וחיובם הלקוחות על מתגלגל אשראי מנגנון הפעלת, המבקש

 .הלקוחות

  .ח"ש מיליון 6,662 של סך על הקבוצה חברי לכלל ותביעת סכוםאת  העמיד המבקש

 ערעור את העליון המשפט בית דחה, 6102 בינואר 61 ביום. הבנק נגד התביעה סילוק על המורה החלטה ניתנה 6104 באוגוסט 03 ביום

 .ימשך כאל נגד ההליך. הבנק נגד קשהבה את הסף על למחוק על ההחלטה, המבקש

 62 יוםב סיכומיה את הגישה כאל .סיכומיו את המבקש הגיש ביוני 04 ביום. בתיק מצהירים חקירות התקיימו 6102 באפריל 00 ביום

 .6102 בספטמבר

נגד הבנק  הוגשוש, ייצוגית כתובענה לאשר אותה ובקשה תובענה תוארו, 6102בדצמבר  00לדוחות הכספיים ליום  06.00' ג 62בביאור  ,.4

 המאושרת האשראי ממסגרת לחרוג ללקוחותיו מאפשר הבנק, המבקש לטענת. 6104במרס  4 ביום ,לוד-מרכז המחוזי המשפט בבית

 האשראי ממסגרת החריגה בגין ומקסימלית גבוהה ריבית לשלם ללקוחות גורם ובכך, 062 ספרמ תקין בנקאי נוהל להוראת בניגוד

 . זו חריגה על התראה מכתב או/ו חריגה על התראה בגין בעמלה הלקוח חשבון את מחייב הבנק כי, המבקש טוען עוד. המאושרת

 .ח"ש מליוני מאות של בסכום מדובר להערכתו אך המדויק הנזק בסכום לנקוב יכול אינו כי מציין המבקש

 ..610 אפריל לחודש להוכחות נדחה התיק. משפט קדם דיון התקיים 6102 באפריל ,0 ביום

 ייצוגית כתובענה אותה לאשר ובקשה ואחרים כאל נגד תובענהתוארה , 6102בדצמבר  00לדוחות הכספיים ליום  06.06' ג 62בביאור  4.3

 כרטיסי בתחום כובלים הסדרים לשני טענה הינה הבקשה של עניינה .6104 באפריל ,6 ביום מרכז מחוז המחוזי המשפט ביתב הוגשהש

 של" ומתמשכת שיטתית הונאה" כדי, המבקשים לטענת, העולים, "()" מראש נטענים תשלום וכרטיסי"( דביט)" המיידי החיוב

 מיליון 02.,0 של סך על, הנתבעים לכלל ביחס, הקבוצה חברי לכלל תביעתם סכום העמידו המבקשים .האשראי כרטיסי חברות לקוחות

  .ח"ש
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 באימבקשים ו מונוו בתובענה מייצגים כוח ובאי מבקשים למינוי בקשות שלוש המשפט לבית הוגשו ,המשפט בית להחלטת בהמשך

 כאל על .ח"ש מיליארד .-כ של בסך, הנתבעים לכלל ביחס, הנזק הוערך במסגרתה, חדשה בקשה הוגשה 6102 ביוני , ביום. חדשים כוח

 בפברואר 0 ליום עד לתשובה תגובה להגיש המבקש על .6102בדצמבר  02 מיום יאוחר לא, החדשה האישור לבקשת תשובתה להגיש

..610 בפברואר 62 ליום קבוע משפט קדם. .610

 המשפט בבית ,6104 באוקטובר 03 ביום הבנק נגדתוארה תביעה שהוגשה , 6102בדצמבר  00לדוחות הכספיים ליום  00.6' ג 62בביאור  4.01

 .ייצוגית כתובענה לאשורה ובקשה לוד-מרכז המחוזי

, המבקשת לטענת. לדין גודובני מופרז באופן לדיור שאינן הלוואות בגין מוקדם פרעון עמלת מלקוחותיו גובה הבנק כי טוענת המבקשת

 . 424' מס תקין בנקאי ניהול  להוראת בניגוד פועל הבנק

 .הנזק סכום את להעריך יכולה אינה כי ציינה המבקשת

 .6102 דצמבר-נובמבר יםלחודש להוכחות נקבע התיק .6102 ביולי 60 יוםב לאישור לבקשהתגובה  גישה הבנק

נגד הבנק  הוגשוש, ייצוגית כתובענה לאשר אותה ובקשה תובענה תוארו, 6102בדצמבר  00הכספיים ליום לדוחות  06.00' ג 62בביאור  4.00

 בהלוואות פיגורים ריבית של מופרזת לגביה טענה הינה הבקשה של עניינה. 6102ביוני  04 ביום בתל אביב המחוזי המשפט בבית

 קביעת) הריבית בצו לקבוע ובניגוד, ההסכמית הריבית על העולה עורבשי פיגורים ריבית גובה הבנק, המבקשת לטענת. מדד צמודות

 . 03.1-ל"תשה, (המכסימלי הריבית שיעור

 .ח"ש מליון 022 של סך על הקבוצה חברי כלל עבור תביעתה סכום העמידה המבקשת

, דיון מועד לקביעת משותפת בקשה הוגשה 6102 באוקטובר 2 ביום. המחלוקת לפיתרון להגיע בניסיון הצדדים בין מגעים מתנהלים

 ביקש המשפט בית .תגובה להגיש יידרש שהבנק מבלי, זאת. הסדר קידום לצורך המשפט בבית להיעזר הצדדים יבקשו במסגרתו

 ..610 פברואר-ינואר לחודשים מוסכמים מועדים מהצדדים

 המחוזי המשפט בבית 6102 באוגוסט 60 ביוםתוארה תובענה שהוגשה , 6102בדצמבר  00לדוחות הכספיים ליום  00.0' ג 62בביאור  4.06

 .ייצוגית כתובענה אותה לאשר ובקשה הפועלים ובנק דיסקונט בנק נגד אביב בתל

 ברשותם שהיו מבלי וזאת סל תעודות מכירת או/ו לרכישת בקשר ללקוחותיהם השקעות ייעוץ שירותי נתנו הבנקים, התובע לטענת

 המוטלות החובות של בוטה הפרה מהווה כאמור ייעוץ מתן כי טוען התובע. הייעוץ במתן התומכים מקצועיים וכלים ממוכנות מערכות

 . השקעות יועצי על

 הבנק חלק. ח"ש מיליון ,02 של סך ולחילופין ח"ש מיליון 021-כ של סך על הקבוצה חברי כלל עבור התביעה סכום את העמיד התובע

 נוספת בקשה עם זו בבקשה הדיון איחוד על המשפט בית הורה 6102 בפברואר 6 ביום .ח"ש מיליון 0.-כ ולחילופין ח"ש מיליון 43-כ

 .דומה בעניין, הבינלאומי הבנק נגד

 ..610בינואר  02 ליום משפט לקדם נקבע התיק .לבקשה הבנק תגובת הוגשה 6102 ביוני 00 ביום

 בתל המחוזי המשפט בבית, 6102 בינואר 62 ביוםתוארה תובענה שהוגשה , 6102בדצמבר  00לדוחות הכספיים ליום  00.4' ג 62בביאור  4.00

 .הבנק נגד ייצוגית כתובענה אותה לאשר ובקשה אביב

 הפעולות של שיחזור מבצע אינו הבנק, המבקש לטענת. נכונים בערכים תיקונם ואי שגויים לרישומים טענה הינו הבקשה של עניינה

 על המפקח להוראות בניגוד, זאת. השגויים הרישומים בוצעו אלמלא להיות אמור היה בו למצב להביאו מנת ועל תיקונן לצורך בחשבון

 .והפסיקה הדין, הבנקים

 התביעה סכום את העמיד המבקש. שקלים מיליוני מאות עד בעשרות הכולל הנזק סך את ומעריך תביעתו לאמוד יודע אינו המבקש

 .ח"ש מליון 011 של סך על הגשתה בעת

 .6102 בדצמבר ,6 ליום מקדמי דיון נקבע .6102 ביוני 02 ביום הוגשה הבנק תגובת

 .הבנק נגד ייצוגית כתובענה לאישורה ובקשה תביעה כתב אביב בתל המחוזי המשפט בבית הוגשו, 6102 במרס 0 ביום 4.04

 הליכים בגין לקוחות חשבונות לחייב ניתן לא, המבקשת לטענת. לדין בניגוד נגבית דין עורך התראת מכתב עמלת כי נטען בבקשה

 לאחר כי וטוענת מוסיפה המבקשת. אחרת שיפוטית ערכאה או המשפט בית ידי על שנקבע ובשיעור ההליכים בתום אלא משפטיים

 . ריבית פסיקת בחוק הקבועה מהריבית גבוה בשיעור בנקאית ריבית זו עמלה נושאת, האמורה בעמלה מחויבים הלקוחות שחשבונות

 .ח"ש מליון 011 של סך על הקבוצה חברי לכלל תביעתה סכום את העמידה המבקשת

 דין פסק ניתן 6102 באפריל .0 ביום. ייצוגית תובענה לאישור מהבקשה להסתלקות בהסכמה בקשה הוגשה 6102 באפריל 00 ביום

 .האמורה אושרה ההסתלקות במסגרתו
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אשר לדעת , נגד הבנק ונגד חברות מאוחדות שלו תלויות ועומדות בקשות לאשר תובענות מסויימות כתובענות ייצוגיות ותובענות אחרות .2

אשר נסמכת על חוות דעת יועציהן , ההנהלות של החברות המאוחדות או על עמדתו, בהתבסס על חוות דעת יועציו המשפטיים, הבנק

.לא ניתן להעריך בשלב זה את סיכוייהן ולפיכך לא נערכה בגינן הפרשה, בהתאמה, לפי העניין, המשפטיים

שניים מלווי בנק תוארה בקשה שהגישו לבית המשפט המחוזי בתל אביב , 6102בדצמבר  00לדוחות הכספיים ליום  00.0' ג 62בביאור  2.0

לאשר תובענה כתובענה ייצוגית נגד בנק דיסקונט למשכנתאות ונגד הפניקס הישראלי חברה , 6111ביוני  03דיסקונט למשכנתאות ביום 

 עם למשכנתאות דיסקונט בנק מוזג 6106 יוניב ,6ביום )ח "מיליון ש 012סכום התובענה . בה מבוטחים נכסי הלווים, מ"לביטוח בע

וכי , בין היתר טוענים הלווים כי בנק דיסקונט למשכנתאות ביטח את נכסיהם בסכום העולה על סכום הכינון של הנכסים. (נקהב ולתוך

 .סכום הביטוח הועלה מעבר לעליית המדד

 טכמפור, אחרת ייצוגית בתביעה שנטענו לטענות דומות זו בתובענה והטענות מאחר כי המשפט בית החליט, 6111 בדצמבר 62 ביום

 בתובענה החלטה קבלת למועד עד האמורה בתובענה הדיון יידחה, 6102 בדצמבר 00 ליום הכספיים לדוחות' ג 62 בביאור 06.0 בסעיף

 בין פשרה להסכם דין פסק של תוקף נותנת אשר החלטה האחרת בבקשה הדן המשפט בית נתן, 6100 בדצמבר 2 ביום .האחרת

 .הצדדים

 חלקי פטור לקבלת ובקשה נוספים נתבעים 6 ונגד הבנק נגד תביעה כתב בירושלים המחוזי המשפט בבית הוגשו 6102 באפריל .0 ביום 2.6

. הקבוצה לחובות אישי באופן וערב חברות קבוצת של מניות ובעל ל"מנכ שהיה מי של ר"פש בתיק נאמן ידי על הוגשה התביעה. מאגרה

 האשראי מסגרת את  פתאומית בהוראה ביטל, העסקית פעילותה שנות במהלך החברות קבוצת את ליווה אשר, הבנק, התובע לטענת

 החברות קבוצת לקריסת הביאו הבנק של אלו פעולות כי טוען התובע. מוקדמת התראה מתן ללא, בכך הכרוך כל על הקבוצה של

 .הרגל פושט של והאישית הכלכלית לקריסתו מכך וכתוצאה

-כ של סך על הועמד ולחוד ביחד הנתבעים כלל כנגד התביעה סכום. בחברה מלהשקיע משקיע נסוג הבנק התנהלות בשל כי נטען עוד

 .ח"ש מיליון 012

 תגובת הוגשה 6102 במאי 62 ביום. מאגרה הפטור לבקשת האחרים המשיבים ותגובת הבנק תגובת הוגשה 6102 במאי 02 ביום

 .מאגרה לפטור המתנגדת, המדינה

 הוגשה 6102 בספטמבר 00 ביום. התובע של הכלכלית היכולת בסוגיית הרשמי הנכסים כונס עמדת הגשת על הורה המשפט בית

 לפטור בבקשה לדיון נקבע התיק. ח"ש מליון 2. של לסך עד מאגרה לפטור בבקשה תומך הוא לפיה, הרשמי הנכסים כונס תגובת

 .6102 בדצמבר ,0 ליום מאגרה

 זה ובכלל, בנקים 01 נגד ייצוגית כתובענה אותה לאשר ובקשה תובענה אביב בתל המחוזי המשפט בבית הוגשה 6102 באוגוסט .0 ביום 2.0

 .דיסקונט מרכנתיל בנק ונגד הבנק נגד

 . ח"ש מיליארד 0 של סך על הועמד הנתבעים כלל כנגד התביעה סכום

 חרף כי היא המבקשות טענת ".קטן עסק" שאינם מלקוחות המלא בתעריפון מצויות שאינן, עמלות גביית הינה הבקשה של עניינה

 הבנקים גובים, המלא התעריפון במסגרת המחוקק ידי על הוסדרו, עמלה לגבות בנקאי תאגיד רשאי בגינן פעולות שסוגי העובדה

 מוסיפות המבקשות. דין פי על הותרו שלא בשיעורים או דין פי על לגבותן להן הותר שלא עמלות סוגי" קטן עסק" שאינם מלקוחות

 על מגבלה חלה לא וכביכול קטן ועסק יחיד לקוח על רק כחל" לקוח" המגדיר( ו) ט 3 סעיף את שרירותי באופן פרשו הבנקים כי וטוענות

 .קטנים שאינם עסקיים לתאגידים הנוגע בכל בתעריפון העמלות סוגי קביעת

 .דיסקונט מרכנתיל לבנק מסירהבוצעה  6102 בנובמבר 6 ביום .התביעה כתב ושל הבקשה שללבנק  מסירה בוצעה טרם

, תוארה קביעת הממונה על ההגבלים העסקיים בדבר הסדרים כובלים בין הבנקים, 6102בדצמבר  00לדוחות הכספיים ליום  04' ג 62בביאור  .6

 .6114בהמשך לחקירה שנוהלה על ידי רשות ההגבלים העסקיים מאז שנת 

, העסקיים ההגבלים לחוק( 0( )א) 40 סעיף לפי קביעה"( הממונה)" העסקיים ההגבלים על הממונה ידי על פורסמה 6113 באפריל 62 ביום 

"( הבנקים: "להלן) והבנק הראשון הבינלאומי הבנק, טפחות-מזרחי בנק, לאומי בנק, הפועלים בנק בין התקיימו לפיה, ,,03-ח"התשמ

 הממונה קביעת, העסקיים ההגבלים לחוק( ה) 40 לסעיף בהתאם "(.הממונה קביעת)" לעמלות הנוגע מידע העברת שעניינם כובלים הסדרים

 .משפטי הליך בכל בה לנקבע לכאורה ראייה תהא

 . הממונה קביעת על עררים האחרים והבנקים הבנק הגישו הקביעה פרסום בעקבות
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 (המשך)התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות  .31

 במסגרתו אשר, "(המוסכם הצו)" הממונהלבין  הבנקים שנחתם בין המוסכם הצו את עסקיים להגבלים הדין בית אישר 6104 ביוני 02 ביום

 שהבנקים מבלי וזאת, "(התשלום)" דיסקונט בנק ידי על ישולם ח"ש מיליון 04 של סך מתוכו, ח"ש מיליון 1. של סך ישלמו הבנקים כי נקבע

 עסקיים להגבלים הדין בית ידי על המוסכם הצו אישורלאור . החוק הוראות של מצידם בהפרה או החוק הוראות פי על בחבות מודים

 לפרסום שהובילה החקירה עם בקשר הבנקים נגד אכיפה הליכי ינקטו ולא, בוטלה קביעת הממונה, הבנקים ידי על התשלום והפקדת

  .הקביעה

 תלויות אשר ייצוגיות בתביעות הבנקים ידי על שיושגו פשרה הסדרי לצורך בתשלום להשתמש יהיה ניתן כי נקבע המוסכם הצו במסגרת

 .המדינה לאוצר תועבר, המוסכם הצו אישור מיום חודשים 64 בחלוף שתיוותר, התשלום יתרת. המוסכם בצו פורטו ואשר, נגדם ועומדות

 ליום עד, המוסכם לצו בהתאם הנאמן אצל יוותרו אשר הכספים להעברת המועד את עסקיים להגבלים הדין בית האריך 6102 במרס 01 ביום

 ..610 בינואר 02

 דיסקונט)" מ"בע והנפקות חיתום דיסקונט של למיזוג הסכם נחתם 6102 בנובמבר 02 ביום. מ"בע והנפקות חיתום דיסקונט של מיזוג .7

 מיליון 66-כ של סך חיתום בדיסקונט תשקיע ה"דש כי נקבע המיזוג עסקת במסגרת"(. חיתום כלל)" מ"בע חיתום פיננסים כלל עם"( חיתום

 .22%-לכ ירד בה ההצבעה ובזכויות חיתום דיסקונט של והנפרע המונפק המניות בהון ה"דש של ההחזקה שיעור וכי מניות הקצאת כנגד ח"ש

 0 ביום התקבל אשר, החברות רשם מאת אישור קבלת למעט, המיזוג עסקת להשלמת המתלים התנאים כל התקיימו 6102 באפריל 2 ביום

 .0333–ט"התשנ, החברות לחוק 060 לסעיף בהתאם, חיתום דיסקונט ולתוך עם התמזגה חיתום כלל, המיזוג להסכם בהתאם. 6102 במאי

 בעלי בהסכם. בה המניות בעלי בין היחסים את מסדיר אשר, חיתום בדיסקונט מניות בעלי הסכם לתוקפו נכנס, המיזוג השלמת במועד

 המיעוט מניות למחזיקי  ואופציית ה"לדש  אופציית הוענקה וכן, המוחזקות המניות עבירות על מגבלות, היתר בין, נקבעו המניות

 .המוקדם לכל, החתימה ממועד שנים ארבע בתום להפעילן יהיה שניתן, חיתום בדיסקונט

, הלקוחות פעילות את ימכור פיו על הסכםב, הבנק של בת חברה, בנק( סוויס) אידיבי התקשר 6102 בנובמבר 60 ביום .בנק( סוויס) אידיבי .8

 כפי, בתשלומים תיפרע התמורה .שונים מצגים בגין, ולסכום לתקופה מוגבלים, לקונה שיפויים מתן כוללת העסקה. בהסכם שהוגדרה כפי

 הושלמה 6102בפברואר  62 ביום .בהסכם שנקבעו במועדים הנמכרים הנכסים משווי שיגזרו להתאמות כפוף הסופי וסכומה, בהסכם שנקבע

 לאחר .בהסכם שנקבע מהסכום 21%-כ המהווה, שוויצריים פרנקים מיליון 2.4 של סך ההסכם פי על שולם ההשלמה במעמד .העסקה

 .הבת חברת לסגירת הבנק פועל העסקה השלמת

 40) פרנקים שוויצריים מיליון 01-כ של בסך, להוצאות והפרשה הוצאות 6102בדצמבר  00בדוחות הכספיים ליום  מונרש מהמהלך כתוצאה

 מיליון 2.4-כ של בסך, כאמור התמורה נרשמה 6102 שנת של הראשון ברבעון .המס השפעת לאחר ח"ש מיליון 00 של סך, (ח"ש מיליון

 השפעת לאחר ח"ש מיליון 00-כ של סך, ח"ש מיליון ,0-כ של בסך מס לפני רווח הראשון ברבעון הוכר, האמור בעקבות. שוויצריים פרנקים

 .המס

 דיסקונט בחברת משרה נושאי לשיפוי התחייבות מתן הבנק דירקטוריון אישר 6102 ביולי 4 ביום. ליסינג בדיסקונט לשיפוי התחייבות .9

 כל בגין שנקבעה השיפוי לתקרת כפופה האמורה ההתחייבות. 'ג צד לטובת המשרה נושא על שתוטל כספית חבות בגין, מ"בע ליסינג

 התחייבותה. 6102 בדצמבר 00 ליום הכספיים לדוחות' יג ,' ג 62 בביאור תוארה אשר, הבת ובחברות בבנק המשרה לנושאי שינתנו השיפויים

  .בבנק משרה כנושאי מכהנים אשר המשרה נושאי לרבות, בחברה המשרה נושאי על תחול לשיפוי
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 סיכוני אשראי ומועדי פרעון, היקף -פעילות במכשירים נגזרים  .33

 היקף פעילות על בסיס מאוחד. א

 סכום נקוב של מכשירים נגזרים. 0

 
 בלתי מבוקר

 
 6302בספטמבר  03

 
 חוזי ריבית

    

 
 אחר מדד-שקל

חוזי 
מטבע 

 חוץ

חוזים 
בגין 

 מניות

חוזי 
סחורות 
 סך הכל ואחרים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ⁽¹⁾נגזרים מגדרים. א
      Ppaws -   0,044 -  -  -   0,044 

 0,011   -  -  - 0,011   - הכל-סך
בהם התאגיד הבנקאי הסכים לשלם ( spaws)חוזי החלפת שיעורי ריבית : מזה

 0,044   - שיעור ריבית קבוע
 CLNׂ⁽¹⁽⁾²⁾נגזרים . ב    

 Artrg s -   6,306 -  -  -   6,306חוזי       
 .Aogpago  01,000  2,411  03,202 -  -   02,04חוזי 

 חוזי אופציה שנסחרים בבורסה
 0,663   -  - 0,663   -  - אופציות שנכתבו             

 .0,60   -  - .0,60   -  - אופציות שנקנו       
 חוזי אופציה אחרים

 3,202   -  - .16,.  ,,6,4   - אופציות שנכתבו             
 22.,.   - ⁽³⁾ - 2,436  0,624   - אופציות שנקנו       

Ppaws  622  .4,436  22,402 -  -   041,0,0 
 022,022   -  - 030,302  72,222  03,272  הכל-סך

בהם התאגיד הבנקאי הסכים לשלם ( spaws)חוזי החלפת שיעורי ריבית : מזה
 412,.0  622  שיעור ריבית קבוע

 ⁽¹⁾אחרים נגזרים. ג    
 Artrg s -   63 -   20  61  016חוזי       

 Aogpago -  -   6,,11 -  -   6,,11חוזי 
 חוזי אופציה שנסחרים בבורסה

 0,200   - 0,233  04   -  - אופציות שנכתבו             
 0,200   - 0,233  04   -  - אופציות שנקנו       

 חוזי אופציה אחרים
 0,604  00  222  432  40   - אופציות שנכתבו             

 0,642  00  2.2  4,2  20   - אופציות שנקנו       
Ppaws -   .,0,1 -  -  -   .,0,1 

 02,277  71  7,226   0,732 2,230   - הכל-סך
בהם התאגיד הבנקאי הסכים לשלם ( spaws)חוזי החלפת שיעורי ריבית : מזה

 0,222   - קבועשיעור ריבית 
 נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ ספוט. ד    

 חוזי החלפת מטבע חוץ ספוט      
  

 6,622 
 :הערות   

 .למעט נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ ספוט (0)
 .אשר לא יועדו ליחסי גידור, נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק (6)
 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ (0)
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 (המשך)סיכוני אשראי ומועדי פרעון , היקף -פעילות במכשירים נגזרים  .33

 (המשך)היקף פעילות על בסיס מאוחד . א

 (המשך)סכום נקוב של מכשירים נגזרים . 0

 
 בלתי מבוקר

 
 6302בספטמבר  03

 
 חוזי ריבית

    

 
 אחר מדד-שקל

חוזי 
מטבע 

 חוץ

חוזים 
בגין 

 מניות

חוזי 
סחורות 
 סך הכל ואחרים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ⁽¹⁾נגזרים מגדרים. א
      Ppaws -   6,221 -  -  -   6,221 

 6,223   -  -  - 6,223   - הכל-סך
בהם התאגיד הבנקאי הסכים לשלם ( spaws)חוזי החלפת שיעורי ריבית : מזה

 6,221   - שיעור ריבית קבוע
 CLNׂ⁽¹⁽⁾²⁾נגזרים . ב    

 Artrg s -   0,360 -  -  -   0,360חוזי       
 ,Aogpago  .,022  211  61,440 -  -   6,,03חוזי 

 חוזי אופציה שנסחרים בבורסה
 0,.,4   -  - 0,.,4   -  - אופציות שנכתבו      

 0,.,4   -  - 0,.,4   -  - אופציות שנקנו
 חוזי אופציה אחרים

 00,424   -  - 01,244  301   - אופציות שנכתבו      
 01,1.6   - ⁽³⁾ - 01,1.6   -  - אופציות שנקנו

Ppaws  030  .3,030  22,,64 -  -   002,612 
 022,202   -  - 032,112  71,261  2,212  הכל-סך

בהם התאגיד הבנקאי הסכים לשלם ( spaws)חוזי החלפת שיעורי ריבית : מזה
 00.,,0  030  ריבית קבועשיעור 

 ⁽¹⁾נגזרים אחרים. ג    
 Artrg s -  -  -  -   02  02חוזי       

 Aogpago -  -   0,112 -  -   0,112חוזי 
 חוזי אופציה שנסחרים בבורסה

 002,.  .  066,.  2   -  - אופציות שנכתבו      
 002,.  .  066,.  2   -  - אופציות שנקנו

 אופציה אחריםחוזי 
 343  00  403  0.4  062   - אופציות שנכתבו      

 324  06  462  0.0  002   - אופציות שנקנו
Ppaws -   2,.12 -  -  -   2,.12 

 62,062  006  02,172  ⁽⁴⁾0,226  2,222   - הכל-סך
בהם התאגיד הבנקאי הסכים לשלם ( spaws)חוזי החלפת שיעורי ריבית : מזה

 0,6,6   - שיעור ריבית קבוע
 נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ ספוט. ד    

 חוזי החלפת מטבע חוץ ספוט      
  

 0,102 
 :הערות   

 .למעט נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ ספוט (0)
 .ליחסי גידוראשר לא יועדו , נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק (6)
 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ (0)
ראו ביאור , "מוחזקים למכירה"אשר סווגו כ, (ח"מיליון ש 2-שווי מאזני בסך של כ)ח "מיליון ש 026-בערך נקוב של כ, בנק( סוויס)לא כולל עסקאות של אידיבי  (4)

 .'ב ,0
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 (המשך)פרעון  סיכוני אשראי ומועדי, היקף -פעילות במכשירים נגזרים  .33

 (המשך)היקף פעילות על בסיס מאוחד . א

 (המשך)סכום נקוב של מכשירים נגזרים . 0

 
 מבוקר

 
 6302בדצמבר  00

 
 חוזי ריבית

    

 
 אחר מדד-שקל

חוזי 
מטבע 

 חוץ

חוזים 
בגין 

 מניות

חוזי 
סחורות 
 סך הכל ואחרים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ⁽¹⁾נגזרים מגדרים. א
      Ppaws -   0,410 -  -  -   0,410 

 0,130   -  -  - 0,130   - הכל-סך
בהם התאגיד הבנקאי הסכים לשלם ( spaws)חוזי החלפת שיעורי ריבית : מזה

 0,410   - שיעור ריבית קבוע
 CLNׂ⁽¹⁽⁾²⁾נגזרים . ב    

 Artrg s -   4,2,0 -  -  -   4,2,0חוזי       
 .,Aogpago  .,,.2  0,.11  04,000 -  -   60,2חוזי 

 חוזי אופציה שנסחרים בבורסה
 6,0,1   -  - 6,0,1   -  - אופציות שנכתבו             

 6,0.3   -  - 6,0.3   -  - אופציות שנקנו       
 חוזי אופציה אחרים

 2,200   -  - 2,4,0  0,121   - אופציות שנכתבו             
 2,000   - ⁽³⁾ - 2,100  1,   - אופציות שנקנו       

Ppaws  604  .2,212  24,224 -  -   040,0.4 
 072,012   -  - 21,313  71,302  7,323  הכל-סך

בהם התאגיד הבנקאי הסכים לשלם ( spaws)חוזי החלפת שיעורי ריבית : מזה
 44,,.0  604  שיעור ריבית קבוע

 ⁽¹⁾נגזרים אחרים. ג    
 Artrg s -   ,, -  -   62  004חוזי       

 .Aogpago -  -   6,20. -  -   6,20חוזי 
 חוזי אופציה שנסחרים בבורסה

 300,,   - 363,,  6   -  - אופציות שנכתבו             
 300,,   - 363,,  6   -  - אופציות שנקנו       

 חוזי אופציה אחרים
 0,623  63  ,42  03.  40   - אופציות שנכתבו             

 0,6.4  01  4.2  04.  24   - אופציות שנקנו       
Ppaws -   2,030 -  -  -   2,030 

 62,202  72  07,736  ⁽⁴⁾1,321  2,222   - הכל-סך
בהם התאגיד הבנקאי הסכים לשלם ( spaws)חוזי החלפת שיעורי ריבית : מזה

 0,021   - שיעור ריבית קבוע
 אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ ספוטנגזרי . ד    

 חוזי החלפת מטבע חוץ ספוט      
  

 0,262 
 :הערות   

 .למעט נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ ספוט (0)
 .אשר לא יועדו ליחסי גידור, נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק (6)
 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ (0)
ראו ביאור , "מוחזקים למכירה"אשר סווגו כ, (ח"מיליון ש 0-שווי מאזני בסך של כ)ח "מיליון ש 430-בערך נקוב של כ, בנק( סוויס)לא כולל עסקאות של אידיבי  (4)

 .'ב ,0
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 (המשך)סיכוני אשראי ומועדי פרעון , היקף -פעילות במכשירים נגזרים  .33

 (המשך)היקף פעילות על בסיס מאוחד . א

 שווי הוגן ברוטו של מכשירים נגזרים. 6

 
 בלתי מבוקר

 
 6302בספטמבר  03

 
 חוזי ריבית

    

 
 אחר מדד-שקל

חוזי מטבע 
 חוץ

חוזים בגין 
 מניות

חוזי סחורות 
 סך הכל ואחרים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נגזרים מגדרים. א
 0   -  -  - 0   - שווי הוגן ברוטו חיובי         

 042   -  -  - 042   - שווי הוגן ברוטו שלילי   
 CLNׂ⁽¹⁾נגזרים . ב

 6,324   - ⁽⁴⁾ - ,0,11  23.,0  ..0  שווי הוגן ברוטו חיובי         
 0,4.3   -  - 0,602  .,6,1  ..0  שווי הוגן ברוטו שלילי   
 נגזרים אחרים. ג

 013  ⁽⁴⁾ - .02  01  066   - שווי הוגן ברוטו חיובי         
 ,01  ⁽⁴⁾ - 022  01  066   - שווי הוגן ברוטו שלילי   
 סך הכל. ד

 0,622   - .02  ,0,10  30,,0  ..0  ⁽²⁾שווי הוגן ברוטו חיובי          
  -  -  -  -  -  - סכומי שווי הוגן שקוזזו במאזן   

 0,622   - 022  0,307  0,720  022  ⁽²⁾יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים
יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים שאינם : מזה

 020  ⁽⁴⁾ - 063  06  ⁽⁴⁾ -  - כפופים להסדר התחשבנות נטו או הסדרים דומים
 0,306   - 022  0,642  6,024  ..0  ⁽³⁾שווי הוגן ברוטו שלילי    
  -  -  -  -  -  - סכומי שווי הוגן שקוזזו במאזן   

 0,206   - 022  0,612  6,021  022  ⁽³⁾יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים שאינם : מזה

 611  ⁽⁴⁾ - 063  1.  0   - כפופים להסדר התחשבנות נטו או הסדרים דומים
 .040ראה הערות בעמוד 
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 (המשך)סיכוני אשראי ומועדי פרעון , היקף -פעילות במכשירים נגזרים  .33

 (המשך)היקף פעילות על בסיס מאוחד . א

 (המשך)שווי הוגן ברוטו של מכשירים נגזרים . 6

 
 בלתי מבוקר

 
 6302בספטמבר  03

 
 חוזי ריבית

    

 
 אחר מדד-שקל

חוזי 
 מטבע חוץ

חוזים בגין 
 מניות

חוזי 
סחורות 
 סך הכל ואחרים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נגזרים מגדרים. א
  -  -  -  -  -  - שווי הוגן ברוטו חיובי         

 ,.   -  -  - ,.   - שווי הוגן ברוטו שלילי   
 CLNׂ⁽¹⁾נגזרים . ב

 0,0,6   - ⁽⁴⁾ - .0,60  6,106  000  שווי הוגן ברוטו חיובי         
 0,222   -  - .0,60  6,006  062  שווי הוגן ברוטו שלילי   
 נגזרים אחרים. ג

 410  0  ,64  23  2,   - שווי הוגן ברוטו חיובי         
 030  0  .64  23  2,   - שווי הוגן ברוטו שלילי   
 סך הכל. ד

 2,.,0  0  ,64  0,012  .6,00  000  ⁽²⁾שווי הוגן ברוטו חיובי         
  -  -  -  -  -  - סכומי שווי הוגן שקוזזו במאזן   

 0,272  0  617  0,032  6,002  000  ⁽²⁾יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים
יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים שאינם כפופים להסדר : מזה

 011  0  660  ,.  ⁽⁴⁾ -  - התחשבנות נטו או הסדרים דומים
 4,062  0  .64  0,6.2  6,4.2  062  ⁽³⁾שווי הוגן ברוטו שלילי   
  -  -  -  -  -  - סכומי שווי הוגן שקוזזו במאזן   

 1,062  0  612  0,622  6,122  062  ⁽³⁾יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
כפופים יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים שאינם : מזה

 004  ⁽⁴⁾ - 660  000   -  - להסדר התחשבנות נטו או הסדרים דומים
 .הערות לטבלה ראו בעמוד הבא
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 (המשך)סיכוני אשראי ומועדי פרעון , היקף -פעילות במכשירים נגזרים  .33

 (המשך)היקף פעילות על בסיס מאוחד . א

 (המשך)שווי הוגן ברוטו של מכשירים נגזרים . 6

 
 מבוקר 

 
 6302בדצמבר  00

 
 חוזי ריבית

    

 
 אחר מדד-שקל

חוזי מטבע 
 חוץ

חוזים בגין 
 מניות

חוזי סחורות 
 סך הכל ואחרים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נגזרים מגדרים. א
 3   -  -  - 3   - שווי הוגן ברוטו חיובי         

 22   -  -  - 22   - שווי הוגן ברוטו שלילי   
 CLNׂ⁽¹⁾נגזרים . ב

 22,,6   - ⁽⁴⁾ - 323  03.,0  ,02  שווי הוגן ברוטו חיובי         
 0,132   -  - ,30  6,113  043  שווי הוגן ברוטו שלילי   
 נגזרים אחרים. ג

 020  ⁽⁴⁾ - 623  40  20   - שווי הוגן ברוטו חיובי         
 022  ⁽⁴⁾ - ,62  .0  20   - שווי הוגן ברוטו שלילי   
 סך הכל. ד

 0,602   - 623  0,111  13,,0  ,02  ⁽²⁾שווי הוגן ברוטו חיובי         
  -  -  -  -  -  - סכומי שווי הוגן שקוזזו במאזן   

 0,602   - 622  0,333  0,732  027  ⁽²⁾יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים
מכשירים נגזרים שאינם יתרה מאזנית של נכסים בגין : מזה

 6.0  ⁽⁴⁾ - 662  .4  ⁽⁴⁾ -  - כפופים להסדר התחשבנות נטו או הסדרים דומים
 ,0,21   - ,62  3.2  6,062  043  ⁽³⁾שווי הוגן ברוטו שלילי   
  -  -  -  -  -  - סכומי שווי הוגן שקוזזו במאזן   

 0,237   - 627  222  6,062  012  ⁽³⁾יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים שאינם : מזה

 .01  ⁽⁴⁾ - 662  1,  0   - כפופים להסדר התחשבנות נטו או הסדרים דומים
 :הערות

 .גידוראשר לא יועדו ליחסי , נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק (0)
 00ליום , ח"מיליון ש 60סך של  - 6102בספטמבר  01ליום )ח "מיליון ש 60שווי הוגן ברוטו חיובי של נכסים בגין מכשירים נגזרים משובצים בסך של : מזה (6)

 (.ח"מיליון ש ,6סך של  - 6102בדצמבר 
 00ליום , ח"מיליון ש .6סך של  - 6102בספטמבר  01ליום )ח "מיליון ש 06משובצים בסך של שווי הוגן ברוטו שלילי של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים : מזה (0)

 (.ח"מיליון ש 00סך של  - 6102בדצמבר 
 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ (4)
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 (המשך)סיכוני אשראי ומועדי פרעון , היקף -פעילות במכשירים נגזרים  .33

 לפי צד נגדי לחוזה על בסיס מאוחדסיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים . ב

 
 בלתי מבוקר

 
 בנקים בורסה

/ דילרים
 ברוקרים

ממשלות 
ובנקים 
 הכל-סך אחרים מרכזיים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 6302בספטמבר  03

 0,622  0,142  .  ,.  6,1.2  23  ⁽²⁾יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים
 :במאזןסכומים ברוטו שלא קוזזו 

 (6,010) (,46)  - (4) (,2,,0) (0) הפחתת סיכון אשראי בגין מכשירים פיננסיים      
 (.04) (,6)  - (3) (001)  - הפחתת סיכון אשראי בגין בטחון במזומן שהתקבל

 702  223  2  22  22  27  סכום נטו של נכסים בגין מכשירים נגזרים
 333  .0,  66  ,6  006   - ⁽¹⁾מכשירים נגזריםסיכון אשראי חוץ מאזני בגין 

 0,702  0,132  62  20  662  27  סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים
 0,306  3,.   - 00  .0,00  02  ⁽³⁾יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 :סכומים ברוטו שלא קוזזו במאזן
 (6,010) (,46)  - (4) (,2,,0) (0) מכשירים פיננסיים      

 (,0,06) (00)  -  - (0,002)  - בטחון במזומן ששועבד
 230  017   - 2  001  01  סכום נטו של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 
 6302בספטמבר  03

 2,.,0  0,136   - 64  ,,6,2  0,  ⁽²⁾יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים
 :ברוטו שלא קוזזו במאזןסכומים 

 (6,400) (631)  - (3) (6,000) (0) הפחתת סיכון אשראי בגין מכשירים פיננסיים      
 (.00) (04)  -  - (010)  - הפחתת סיכון אשראי בגין בטחון במזומן שהתקבל

 0,302  227   - 02  026  73  סכום נטו של נכסים בגין מכשירים נגזרים
 61.  420  61  00  ,61   - ⁽¹⁾מאזני בגין מכשירים נגזרים סיכון אשראי חוץ

 0,202  0,662  63  12  023  73  סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים
 4,062  .6.  06  004  0,0.4  3.  ⁽³⁾יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 :סכומים ברוטו שלא קוזזו במאזן
 (6,400) (631)  - (3) (6,000) (0) פיננסייםמכשירים       

 (66,)  -  - (,) (04,)  - בטחון במזומן ששועבד
 720  102  06  002  662  27  סכום נטו של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 .הערות לטבלה ראו בעמוד הבא
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 (המשך)סיכוני אשראי ומועדי פרעון , היקף -פעילות במכשירים נגזרים  .33

 (המשך)סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים לפי צד נגדי לחוזה על בסיס מאוחד . ב

 
 מבוקר 

 
 6302בדצמבר  00

 
 בנקים בורסה

/ דילרים
 ברוקרים

ממשלות 
ובנקים 
 הכל-סך אחרים מרכזיים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 0,602  1..  0  ,6  6,023  ,.  ⁽²⁾יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים
 :סכומים ברוטו שלא קוזזו במאזן

 (6,662) (662) (0) (00) (0,3,2) (0) הפחתת סיכון אשראי בגין מכשירים פיננסיים      
 (.62) (04)  - (0) (661)  - הפחתת סיכון אשראי בגין בטחון במזומן שהתקבל

 221  203   - 01  020  22  סכום נטו של נכסים בגין מכשירים נגזרים
 221  000  .  62  612   - ⁽¹⁾סיכון אשראי חוץ מאזני בגין מכשירים נגזרים

 0,031  760  2  13  022  22  סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים
 ,0,21  232  0  010  00.,6  0.  ⁽³⁾יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 :סכומים ברוטו שלא קוזזו במאזן
 (6,662) (662) (0) (00) (0,3,2) (0) מכשירים פיננסיים      

 (2.2)  -  -  - (2.2)  - בטחון במזומן ששועבד
 232  023  6  26  020  26  סכום נטו של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 :הערות
כפי שחושבו לצורך , שנכללו בחבות הלווה( בגין מכשירים נגזרים עם שווי הוגן שלילילרבות )בין סך כל הסכומים בגין מכשירים נגזרים , אם הוא חיובי, ההפרש (0)

 .לבין היתרה המאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים של הלווה, לפני הפחתת סיכון אשראי, מגבלות על חבות של לווה
 6102בספטמבר  01ליום )ח הכלולה בסעיף נכסים בגין מכשירים נגזרים "ליון שמי 0,646יתרה מאזנית של מכשירים נגזרים העומדים בפני עצמם בסך של : מזה (6)

 (.ח"מיליון ש ,0,61סך של  - 6102בדצמבר  00ליום , ח"מיליון ש 26.,0סך של  -
בספטמבר  01ליום )שירים נגזרים ח הכלולה בסעיף התחייבויות בגין מכ"מיליון ש 0,311יתרה מאזנית של מכשירים נגזרים העומדים בפני עצמם בסך של : מזה (0)

 (.ח"מיליון ש 0,4.2סך של  - 6102בדצמבר  00ליום , ח"מיליון ש 4,133סך של  - 6102
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 יתרות לסוף תקופה על בסיס מאוחד: סכומים נקובים -פירוט מועדי פרעון . ג

 

 0עד 
 חודשים

 0מעל 
חודשים ועד 

 שנה
מעל שנה 

 שנים 2ועד 
 2מעל 

 הכל-סך שנים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 בלתי מבוקר

 
 6302בספטמבר  03

 חוזי ריבית
 01,2,2  20.,6  4,302  6,032  430  מדד  -שקל       

 410,,3  64,403  41,200  60,160  06,001  אחר    
 136,.01  0,226  2,302  6.,,63  66.,22  חוזי מטבע חוץ

 236,,   - 332  221  .2,34  חוזים בגין מניות
 4,   - 22  00  ,  חוזי סחורות ואחרים

 661,222  03,216  20,222  20,223  72,233  הכל-סך

      
 

 בלתי מבוקר

 
 6302בספטמבר  03

 ⁽¹⁾603,261  62,072  22,012  23,702  22,020  הכל-סך

      
 

 מבוקר

 
 6302בדצמבר  00

 ⁽²⁾663,220  62,662  22,312  12,232  77,701  הכל-סך
 :הערות

 .'ב ,0ראו ביאור , "מוחזקים למכירה"אשר סווגו כ, (ח"מיליון ש 0-שווי מאזני בסך של כ)ח "מיליון ש 026-בערך נקוב של כ, בנק( סוויס)לא כולל עסקאות של אידיבי  (0)
 .'ב ,0ראו ביאור , "מוחזקים למכירה"אשר סווגו כ, (ח"מיליון ש 0-שווי מאזני בסך של כ)ח "מיליון ש 430-בערך נקוב של כ, בנק( סוויס)כולל עסקאות של אידיבי לא  (6)

 מאוחד  -פיקוחיים מגזרי פעילות . 32

 כללי .א

 .מתבצע בהתייחס למגזרים שהגדיר הפיקוח על הבנקים ,הדיווח על מגזרי פעילות, 6102בדצמבר  00החל מהדוחות הכספיים ליום 

בהתייחס )אופי פעילותם : כגון, הוגדרו על ידי בנק ישראל בתיקון להוראה בהתבסס על מאפייני לקוחותיהם, מגזרי הפעילות הפיקוחיים

בין הלקוחות השונים , וחד ערכי במתכונת הקושרת על בסיס אחיד, (בהתייחס ללקוחות העסקיים)או מחזורם העסקי , (ללקוחות הפרטיים

 :כלהלן, לבין מגזרי הפעילות הפיקוחיים, בכלל המערכת הבנקאית

.ח"מיליוני ש 0-אנשים פרטיים שהיקף תיק נכסיהם הפיננסיים נמוך מ: "מגזר משקי בית"

.ח"מיליון ש 0אנשים פרטיים שהיקף תיק נכסיהם הפיננסיים עולה על : "מגזר בנקאות פרטית"

.ח"מיליון ש 01-עסקים שמחזור פעילותם השנתי קטן מ: "עסקים זעיריםמגזר "

.ח"מיליון ש 21-ח וקטן מ"מיליון ש, 01-עסקים שמחזור פעילותם השנתי גדול או שווה ל: "מגזר עסקים קטנים"

.ח"מיליון ש 621-ח וקטן מ"מיליון ש 21-עסקים שמחזור פעילותם השנתי גדול או שווה ל: "מגזר עסקים בינוניים"

 .ח"מיליון ש 621-עסקים שמחזור פעילותם השנתי גדול או שווה ל: "מגזר עסקים גדולים"

פעילות השקעות ריאליות , פעילות ניהול נכסים והתחייבויות, פעילות למסחר: כולל את הפעילויות הבאות – "מגזר ניהול פיננסי"

 .ופעילויות אחרות

, רווחים מיעודות ותוצאות אחרות הקשורות לזכויות עובדים שלא שויכו למגזרים האחרים, קולרבות פעילויות שהופס – "מגזר אחר"

.והתאמות בין סך כל הפריטים המיוחסים למגזרים לבין סך כל הפריטים בדוחות הכספיים המאוחדים
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 :הגדרות הבאותשימשו ה, כמפורט לעיל, בדיווח על מגזרי פעילות

או שהחבות שלהם סווגה , אשר למועד הדיווח אין להם חבות לבנק, לרבות יחידים המנהלים חשבון משותף, יחידים – "אנשים פרטיים"

 ".הלוואות לדיור ואחר –אנשים פרטיים "בענף משק 

 .ואינו גוף מוסדי או תאגיד בנקאי" אנשים פרטיים"לקוח שאינו נכלל בהגדרת  – "עסק"

 .מחזור מכירות שנתי או היקף הכנסות שנתי – "חזור פעילותמ"

פעילות במכשירים נגזרים שאינם , פעילות עשיית שוק בניירות ערך ובמכשירים נגזרים, השקעה בניירות ערך למסחר – "פעילות למסחר"

מכירה בחסר של , ל ניירות ערך למסחרעסקות רכש חוזר ושאילה ש, מיועדים לגידור ואינם חלק מניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק

 .שירותי חיתום של ניירות ערך, ניירות ערך

שלא שויכו למגזרי , לרבות השקעה באיגרות חוב זמינות למכירה ובאיגרות חוב המוחזקות לפדיון – "פעילות ניהול נכסים והתחייבויות"

ים נגזרים מגדרים ומכשירים נגזרים שהם חלק מניהול נכסים מכשיר, (כאשר ללווה אין חבות לבנק מלבד ניירות ערך)פעילות אחרים 

פקדונות בממשלות , ל"גידור או הגנה על הפרשי שער של השקעות בשלוחות בחו, פקדונות בבנקים ומבנקים בארץ ובעולם, והתחייבויות

 .ושל ממשלות

 .תהשקעה במניות זמינות למכירה והשקעות בחברות כלולו – "פעילות השקעות ריאליות"

פעילות פיתוח , פעילויות מכירה וניהול תיקי אשראי, שירותי ייעוץ, נאמנות ומשמורת לבנקים, תפעול, שרותי ניהול – "פעילויות אחרות"

 .מוצרים פיננסיים

סים הלוואות בניהול הבנק ונכ, ניירות ערך של לקוחות, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות, לרבות נכסי קופות גמל – "נכסים בניהול"

שיוך היתרה הממוצעת של נכסים בניהול למגזרים השונים מבוצעת לפי המגזר אליו משויכות קופות . הנובעים מפעילות לפי מידת הגביה

 .הגמל וקרנות ההשתלמות או לפי המגזר אליו משויך הלקוח שמחזיק בקרן הנאמנות

 

ניתן גילוי לנתונים המאזניים של מגזרי הפעילות  6102לשנת בדוחות הכספיים : הגילוי הנדרש נכנס לתוקף כלהלן, בהתאם להוראות

 לתשעת ההשוואה מספרי, בהתאם .6102במרס  00דרישות הגילוי המלאות נכנסו לתוקף החל בתמצית הדוחות הכספיים ליום . הפיקוחיים

. לראשונה אלה בדוחות מוצגים, 6102 בספטמבר 01 וליום 6102 שנת של הראשונים החודשים

 .6102בדצמבר  00לדוחות הכספיים ליום ' ג 63האומדנים ועקרונות הדיווח אשר שימשו בהכנת הנתונים פורטו בביאור , ההנחות עיקרי

.להלן 00ראו ביאור , לפרטים בדבר מגזרים ניהוליים

 

ניתן , אשר אין לו חבות כלפי הבנק ,יצוין כי כאשר לבנק אין מידע לגבי מחזור ההכנסות של לקוח עסקי .מסויימים במקרים הלקוחות סיווג .ב

לסווג אותו למגזר הפעילות הפיקוחי הרלבנטי לפי מספר העובדים בעסק או לפי סך הנכסים של העסק או לפי סך הנכסים הפיננסיים של 

 .בהתאם לכללים שפורטו בהוראה, הלקוח בבנק

אם סך החבות : ניתן לסווג אותו כלהלן, את היקף הפעילות שלו עוד יצוין כי כאשר לדעת הבנק מחזור ההכנסות של לקוח עסקי אינו מייצג

ניתן לסווג אותו למגזר , ח"מיליון ש 011-אם סך החבות קטנה מ; ח ניתן לסווג אותו למגזר עסקים גדולים"מיליון ש 011-שווה או גדולה מ

 .בעו בהוראהבהתאם לכללים שנק, הרלבנטי על פי מספר העובדים או לפי סך הנכסים במאזן של העסק

 בעיקר, החדשות להוראות בהתאם פיקוחי למגזר סיווג לצורך הנדרש המידע מלוא את, מהלקוחות חלק בגין, הבנק בידי היה שלא מאחר

 הערכות בסיס על החלטות התקבלו, מידע בהעדר, מסוימים במקרים, וכן המידע להשגת שונות פעולות בוצעו, פעילות מחזור על מידע

 .הבאות הדיווח בתקופות המגזרים בין לקוחות סיווג יצריך כאמור והטיוב יכול, ובהתאמה הנתונים טיוב להשלמת פועל קהבנ. ואומדנים

 

 סיווג שינויי .ג

 .כבעייתי לראשונה החוב סיווג מועדעובר ל הלקוח שויך אליו למגזר בהתאם קודמות שנים בגין גביות סווג (0)

 .פיננסי ניהול למגזר מנגזרים הפעילות כל סיווג – נגזרים (6)

 .אלה לקוחות אודות הנתונים טיוב לאור, מגזרים בין לקוחות גסוו (0)

 חברה על החלים ההצגה כללי של בחינה בעקבות, הציבור ובפקדונות לציבור באשראי מסוימים מרכיבים של סיווג – מחדש סווג (4)

 .הבנק על החלים לאלה בהשוואה, מאוחדת
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 (המשך)מאוחד  -פעילות פיקוחיים מגזרי . 32

 מאוחד, פיקוחיים פעילות מגזרימידע על . ד

 
 בלתי מבוקר

 
 

 6302בספטמבר  03לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 
 

 
 פעילות ישראל

 

 

משקי 
 בית

בנקאות 
 פרטית

עסקים קטנים 
 וזעירים

עסקים 
 בינוניים

עסקים 
 גדולים

 
 

 במיליוני שקלים חדשים
 022  011  030  0  .42  ריבית מחיצונייםהכנסות  
 00  0  02  61  21  הוצאות ריבית לחיצוניים 
 022  .3  ,.0  (03) .40  נטו מחיצוניים, הכנסות ריבית 
 (42) (61) (02) 63  (2.) נטו בינמגזרי, הכנסות ריבית 
 003  22  010  03  016  נטו, סך הכנסות ריבית 
 6.  42  660  611  242  מריבית מחיצונייםהכנסות שאינן  
 (00) (,) (22) (0,0) (600) הכנסות שאינן מריבית בינמגזרי 
 20  07  022  02  006  סך הכנסות שאינן מריבית 
 020  002  122  62  221  סך הכנסות 
 ,0  06  2   - 20  הוצאות בגין הפסדי אשראי 
 30  2.  044  62  60.  הוצאות תפעוליות ואחרות 
 26  .6  021  6  (001) לפני מסים( הפסד)רווח  
 .6  06  20   - (,0) למסים על הרווח( הקטנת הפרשה)הפרשה  
 02  02  72  6  (26) לאחר מסים( הפסד)רווח  
  -  -  -  -  - חלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת המס 
 02  02  3,  6  (6.) ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטהנקי לפני ( הפסד)רווח  
 0  0  4   - (06) נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה( הפסד)רווח  
 07  02  20  6  (71) נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק( הפסד)רווח  
        

 ,66,00  00,121  00,002  600  20,366  יתרה ממוצעת של נכסים
  -  -  -  -  - השקעות בחברות כלולות: מזה 
 66,120  00,011  00,210  0,2  21,2,2  ⁽³⁾יתרה ממוצעת של אשראי לציבור: מזה 
 60,260  06,440  04,6,0  610  21,220  ⁽³⁾יתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח 
 ,4,  ..4  .30   - 24  יתרת חובות פגומים 
  - 2  ,0  6  .04  יום או יותר 31חובות שאינם פגומים בפיגור של יתרת  
 .00,63  2,2,0  ,00,41  .2.,04  0,160.  יתרה ממוצעת של התחייבויות 
 04,,06  ,.,,2  222,.6  .04,22  6..,22  יתרה ממוצעת של פיקדונות הציבור: מזה 
 00,402  2,122  62,414  02,611  42.,22  יתרת פיקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח 
 62,264  02,022  ,06,26  0,1  04,3,2  ⁽¹⁾יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 
 62,306  02,022  40,,06  022  02,126  ⁽¹⁾יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח  
 .63,20  204,.  .10,,6  61,0,2  312,,0  ⁽²⁾יתרה ממוצעת של נכסים בניהול 
        

 :נטו, הכנסות ריבית
 012  0.  .06   - 010  מרווח מפעילות מתן אשראי      

 4  4  02  01  03  מרווח מפעילות קבלת פיקדונות 
  -  -  -  -  - אחר 
 003  22  010  03  016  נטו, סך הכנסות ריבית 
 :הערות  

 .כפי שחושבו לצורך הלימות הון -נכסי סיכון ( 0)
 .קרנות נאמנות וניירות ערך של לקוחות, קרנות השתלמות, לרבות נכסי גמל -בניהול  נכסים( 6)
 .מוצגת יתרה רשומה -יתרת האשראי לציבור ( 0)
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 ל"פעילות חו
 

 

גופים 
 מוסדיים

מגזר ניהול 
 פיננסי 

סך פעילות 
 ישראל

אנשים 
 פרטיים

פעילות 
 אחר עסקית

סך הכל 
 הכל-סך ל"פעילות חו

   
 

 4  06.  0,62,  0.  0.4  .1  620  0,203 

 
 .  021  622  03  2  26  .2  006 

 
(0) (60)  0,116 (6)  023  0,  0,2  0,0,. 

 
 ,  00, -   43 (20)  04 -  -  

 
 2  002  0,336  12  032  06  072  0,072 

 
 6, (401)  2,6  60  02  00  43  .00 

 
(66)  216 -  -  -  -  -  -  

 
 2  26  276  60  02  00  12  200 

 
 00  072  0,271  23  060  10  601  0,207 

 
-  -   32 -   46  0  42  040 

 
 02  2,  0,046  4,  20  66  000  0,4.2 

 
(4)  003  642  66  02  0,  22  016 

 
(6)  40  010  00  3  0  60  062 

 
(6)  22  010  00  2  02  00  022 

 
-   02  02 -  -  -  -   02 

 
(6)  30  02,  00  .  02  00  030 

 
-   0 (0) -  -  -  -  (0) 

 
(6)  26  022  00  2  02  00  077 

         

 
 404  2,,43.  0.2,20.  0,326  61,4,0  06,611  04,202  601,626 

 
-   041  041 -  -  -  -   041 

 
 411 -   002,364  .33  61,431 -   60,6,3  00.,600 

 
 443 -   003,221  0,20,  61,036 -   60,,01  040,431 

 
-  -   6,632 -   66. -   66.  6,260 

 
-  -   036 -  -  -  -   036 

 
 01,432  0.,2,2  022,62.  02,112  01,340  4,000  00,1,0  032,00, 

 
 01,420 -   00.,623  04,3.4  01,26, -   62,216  026,,.0 

 
 00,02. -   003,113  02,226  01,660 -   62,,,0  024,,36 

 
 202  04,.42  062,044  6,4,0  60,242  2  64,100  021,0.. 

 
 201  04,22,  06.,.62  6,4,1  60,226  2  64,00.  020,,20 

 
 2,,412  2,2,2  0,3,006  00,234 -  -   00,234  610,162 

         

         
 

 6 -   ,00  ,  .0 -   .3  ,31 

 
 0 -   .2  03  02 -   .4  021 

 
-   002  002 -  -   06  06  04. 

 
 2  002  0,336  12  032  06  072  0,072 
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 (המשך)מאוחד  -מגזרי פעילות פיקוחיים . 32

 (המשך) מאוחד, פיקוחיים פעילות מגזרימידע על . ד

 
 בלתי מבוקר

 
 

 6302בספטמבר  03לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 
 

 
 פעילות ישראל

 

 

משקי 
 בית

בנקאות 
 פרטית

עסקים קטנים 
 וזעירים

עסקים 
 בינוניים

עסקים 
 גדולים

 
 

 במיליוני שקלים חדשים
 021  32  020   - 462  הכנסות ריבית מחיצוניים 
 2  6  ,0  02  43  לחיצונייםהוצאות ריבית  
 044  30  000  (02) ..0  נטו מחיצוניים, הכנסות ריבית 
 (40) (66) (64) 60  (3.) נטו בינמגזרי, הכנסות ריבית 
 030  20  032  2  627  נטו, סך הכנסות ריבית 
 003  60  0,  (,04) (00) הכנסות שאינן מריבית מחיצוניים 
 (23) 01  22  020  ,00  מריבית בינמגזריהכנסות שאינן  
 23  00  017  00  062  סך הכנסות שאינן מריבית 
 020  036  122  02  260  סך הכנסות 
 0  20  00   - 62  בגין הפסדי אשראי( ביטול הוצאות)הוצאות  
 24  22  .01  62  ..2  הוצאות תפעוליות ואחרות 
 2,  (02) 003  (.) (3.) לפני מסים( הפסד)רווח  
 00  (2) 20  (6) (62) למסים על הרווח( הקטנת הפרשה)הפרשה  
 22  (2) 72  (2) (21) לאחר מסים( הפסד)רווח  
  -  -  -  -  - חלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת המס 
 22  (3) 2,  (2) (24) נקי לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה( הפסד)רווח  
 (6)  - (0)  - (00) נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה( הפסד)רווח  
 20  (2) 70  (2) (22) נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק( הפסד)רווח  
        

 61,403  00,610  63,420  24  60.,40  יתרה ממוצעת של נכסים
  -  -  -  -  - השקעות בחברות כלולות: מזה 
 61,000  00,024  64.,,6  010  40,044  ⁽³⁾יתרה ממוצעת של אשראי לציבור: מזה 
 61,002  00,063  63,0.4  661  40,402  ⁽³⁾יתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח 
 0,064  ,,2  .0,01   - 0.  יתרת חובות פגומים 
  - 0  62   - ,.0  או יותריום  31יתרת חובות שאינם פגומים בפיגור של  
 224,,  2,206  263,.6  10,,00  ,03,,2  יתרה ממוצעת של התחייבויות 
 2,312  22,,2  64,6,2  32.,00  24,6,1  יתרה ממוצעת של פיקדונות הציבור: מזה 
 ,.3,6  .,,,2  66,402  02,212  20,140  יתרת פיקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח 
 62,140  ,..,02  63,320  404  01,0,2  ⁽¹⁾ממוצעת של נכסי סיכוןיתרה  
 62,063  02,300  01,662  462  63,344  ⁽¹⁾יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח  
 63,020  06,,3  4.,,.6  04,2,0  41,104  ⁽²⁾יתרה ממוצעת של נכסים בניהול 
        

 :נטו, הכנסות ריבית
 33  1.  630   - 621  מפעילות מתן אשראימרווח       

 4  0  02  2  ,0  מרווח מפעילות קבלת פיקדונות 
  -  -  -  -  - אחר 
 030  20  032  2  627  נטו, סך הכנסות ריבית 
 :הערות  

 .כפי שחושבו לצורך הלימות הון -נכסי סיכון ( 0)
 .קרנות נאמנות וניירות ערך של לקוחות, השתלמותקרנות , לרבות נכסי גמל -נכסים בניהול ( 6)
 .מוצגת יתרה רשומה -יתרת האשראי לציבור ( 0)
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 ל"פעילות חו
 

 

גופים 
 מוסדיים

מגזר ניהול 
 פיננסי

סך פעילות 
 ישראל

אנשים 
 פרטיים

פעילות 
 אחר עסקית

סך הכל 
 הכל-סך ל"פעילות חו

  
 

 6  010  0,06.  02  024  .4  6.4  0,410 

 
 3  020  626  61  2  4.  .6  004 

 
(.) (21)  ,22  02  023  6.  616  0,12. 

 
 00  006 -   24 (2.)  0 -  -  

 
 2  26  722  23  036  03  636  0,322 

 
(02)  ,62  220  42  06  04  .0  .66 

 
 03 (.44) -  -  -  -  -  -  

 
 0  70  220  12  06  01  20  266 

 
 2  020  0,202  002  001  11  620  0,272 

 
 6 -   36 (0) (.)  0 (.)  ,2 

 
 0.  26  0,613  3.  ,0  00  600  0,461 

 
(01)  010  602  03  41  01  23  6,4 

 
(4)  63  .2  ,  02  0  62  016 

 
(2)  26  002  00  62  2  10  076 

 
-   0  0 -  -  -  -   0 

 
(2)  .2  046  00  62  .  40  0,2 

 
-   0 (0.) -  -  -  -  (0.) 

 
(2)  22  062  00  62  2  10  027 

         

 
 643  20,626  022,020  ,,263  03,126  01,023  0.,.21  614,060 

 
-   00.  00. -  -  -  -   00. 

 
 0,2 -   010,261  0,,26  0,,,40 -   61,230  064,000 

 
 624 -   014,.2.  0,21.  03,60. -   61,,44  062,210 

 
-  -   6,,36 -   06, -   06,  0,161 

 
-  -   414 -  -  -  -   414 

 
 00,121  0,,220  022,002  66,,11  ,,2.3  0,660  04,211  031,302 

 
 06,3.. -   06,,133  60,466  ,,006 -   63,204  02.,200 

 
 00,206 -   06,,,23  02,6,3  .,361 -   64,613  020,12, 

 
 022  02,.00  00.,420  2,222  61,0.,  4  62,.4,  040,613 

 
 0.0  02,6.1  00,,6.3  2,640  61,6..  0  62,260  040,,16 

 
 4.,002  0,202  0.6,002  02,6.2 -  -   02,6.2  0,.,031 

         

         
 

 6 -   .64  00  23 -   ,6  ,12 

 
 4 -   23  2.  00 -   31  023 

 
-   .6  .6 -  -   01  01  016 

 
 2  26  722  23  036  03  636  0,322 
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 (המשך)מאוחד  -מגזרי פעילות פיקוחיים . 32

 (המשך) מאוחד, פיקוחיים פעילות מגזרימידע על . ד

 
 בלתי מבוקר

 
 

 6302בספטמבר  03שהסתיימו ביום לתשעת החודשים 
 

 
 פעילות ישראל

 

 

משקי 
 בית

בנקאות 
 פרטית

עסקים קטנים 
 וזעירים

עסקים 
 בינוניים

עסקים 
 גדולים

 
 

 במיליוני שקלים חדשים
 .43  6,2  0,133  6  0,620  הכנסות ריבית מחיצוניים 
 62  ,  03  20  060  הוצאות ריבית לחיצוניים 
 4.6  ,.6  0,121  (20) 0,041  נטו מחיצוניים, הכנסות ריבית 
 (060) (26) (31) 2,  (026) נטו בינמגזרי, הכנסות ריבית 
 020  662  223  02  277  נטו, סך הכנסות ריבית 
 ,02  064  204  003  ,0,62  הכנסות שאינן מריבית מחיצוניים 
 00  (.0) (2,) (,,6) (014) הכנסות שאינן מריבית בינמגזרי 
 020  032  117  20  221  סך הכנסות שאינן מריבית 
 266  000  0,107  72  0,226  סך הכנסות 
 (.,) 06  20  0  020  בגין הפסדי אשראי( ביטול הוצאות)הוצאות  
 ,66  602  ,0,10  30  6,042  הוצאות תפעוליות ואחרות 
 0,0  2,  043  (2) (042) לפני מסים( הפסד)רווח  
 .04  .0  ,04  (6) (33) למסים על הרווח( הקטנת הפרשה)הפרשה  
 601  12  630  (1) (612) לאחר מסים( הפסד)רווח  
  -  -  -  -  - חלקו של הבנק בהפסדים של חברות כלולות לאחר השפעת המס 
 604  43  610  (4) (.64) נקי לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה( הפסד)רווח  
 0  0  4   - (01) נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה( הפסד)רווח  
 602  23  632  (1) (622) נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק( הפסד)רווח  
        

 ,,60,6  32,,01  00,010  .60  301,,4  יתרה ממוצעת של נכסים
  -  -  -  -  - השקעות בחברות כלולות: מזה 
 60,462  ,01,30  00,113  0.0  6.0,,4  ⁽³⁾יתרה ממוצעת של אשראי לציבור: מזה 
 60,260  06,440  04,6,0  610  21,220  ⁽³⁾יתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח 
 ,4,  ..4  .30   - 24  יתרת חובות פגומים 
  - 2  ,0  6  .04  יום או יותר 31יתרת חובות שאינם פגומים בפיגור של  
 00,443  120,.  ,01,62  02,002  1,012.  יתרה ממוצעת של התחייבויות 
 00,206  2,6,1  62,023  .02,66  ,22,02  יתרה ממוצעת של פיקדונות הציבור: מזה 
 00,402  2,122  62,414  02,611  42.,22  יתרת פיקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח 
 ,4.,62  02,022  34,,00  ,41  22,,06  ⁽¹⁾נכסי סיכוןיתרה ממוצעת של  
 62,306  02,022  40,,06  022  02,126  ⁽¹⁾יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח  
 .0.,,6  ,2,40  .64,26  03,011  ,.0,.0  ⁽²⁾יתרה ממוצעת של נכסים בניהול 
        

 :נטו, הכנסות ריבית
 ,00  602  362  0  24,  אשראימרווח מפעילות מתן       

 00  00  42  04  064  מרווח מפעילות קבלת פיקדונות 
  -  -  -  -  - אחר 
 020  662  223  02  277  נטו, סך הכנסות ריבית 
 :הערות  

 .כפי שחושבו לצורך הלימות הון -נכסי סיכון ( 0)
 .קרנות נאמנות וניירות ערך של לקוחות, קרנות השתלמות, לרבות נכסי גמל -נכסים בניהול ( 6)
 .מוצגת יתרה רשומה -יתרת האשראי לציבור ( 0)
 .לתמצית הדוחות הכספיים' ג .0ראו ביאור ( 4)
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 ל"פעילות חו
 

 

גופים 
 מוסדיים

מגזר ניהול 
 פיננסי 

סך פעילות 
 ישראל

אנשים 
 פרטיים

פעילות 
 אחר עסקית

סך הכל 
 הכל-סך ל"פעילות חו

   
 

 00  630  0,420  26  213  66.  .,,  4,603 

 
 0,  046  21,  2,  02  023  606  ,41 

 
(.) (43)  6,,40 (2)  434  2,  222  0,033 

 
 60  012 -   022 (0,6)  6. -  -  

 
 02  622  6,710  012  006  22  222  0,022 

 
 43 (03)  6,400  .,  44  42  02,  6,210 

 
(0.)  .03 -  -  -  -  -  -  

 
 06  273⁽⁴⁾  6,100  27  11  12  027  6,230 

 
 67  202  2,622  662  022  010  261  2,333 

 
 0 -   020  0  .0  61  34  642 

 
 26  034⁽⁴⁾  0,340  021  0,,  .2  400  4,022 

 
(62)  .40  0,0,6  .2  32  42  60.  0,033 

 
(,)  6.0  432  03  0,  ,  ,2  2,0 

 
(02)  123  272  02  22  07  006  707 

 
-   06  06 -  -  -  -   06 

 
(0.)  4,6  23,  0.  2.  0,  006  ,01 

 
-  (4,) (.1) -  -  -  -  (.1) 

 
(02)  101  267  02  22  07  006  223 

         

 
 42,  21,,02  0.0,30.  6,061  03,.33  06,.,6  04,310  61,,,0, 

 
-   041  041 -  -  -  -   041 

 
 464 -   006,661  0,00.  03,,44 -   60,020  000,0,0 

 
 443 -   003,221  0,20,  61,036 -   60,,01  040,431 

 
-  -   6,632 -   66. -   66.  6,260 

 
-  -   036 -  -  -  -   036 

 
 01,323  02,432  020,,20  02,,.0  3,,,3  4,212  00,02.  032,601 

 
 01,302 -   002,4.0  02,40,  3,231 -   62,16,  026,433 

 
 00,02. -   003,113  02,226  01,660 -   62,,,0  024,,36 

 
 232  02,000  066,3.,  6,4,3  60,000  .  60,,6.  042,,12 

 
 201  04,22,  06.,.62  6,4,1  60,226  2  64,00.  020,,20 

 
 22,262  2,442  0.3,406  06,336 -  -   06,336  036,464 

         

         
 

 . -   6,021  64  61. -   600  6,2,0 

 
 3 -   602  062  012 -   601  422 

 
-   62.  62. -  -   32  32  026 

 
 02  622  6,710  012  006  22  222  0,022 
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 (המשך)מאוחד  -מגזרי פעילות פיקוחיים . 32

 (המשך) מאוחד, פיקוחיים פעילות מגזרימידע על . ד

 
 בלתי מבוקר

 
 

 6302בספטמבר  03לתשעת החודשים שהסתיימו ביום 
 

 
 פעילות ישראל

 

 

משקי 
 בית

בנקאות 
 פרטית

עסקים קטנים 
 וזעירים

עסקים 
 בינוניים

עסקים 
 גדולים

 
 

 במיליוני שקלים חדשים
 422  6.4  0,163  6  0,023  הכנסות ריבית מחיצוניים 
 60  3  41  20  ,00  הוצאות ריבית לחיצוניים 
 402  622  3,3  (43) 0,140  נטו מחיצוניים, הכנסות ריבית 
 (000) (,4) (,3) 2.  (022) נטו בינמגזרי, הכנסות ריבית 
 066  602  720  62  722  נטו, סך הכנסות ריבית 
 030  30  442  003  0,0,4  הכנסות שאינן מריבית מחיצוניים 
 (.0) 3  4  (4,) (660) הכנסות שאינן מריבית בינמגזרי 
 022  033  112  22  220  סך הכנסות שאינן מריבית 
 127  002  0,013  76  0,702  סך הכנסות 
 (02) ,2  02   - 04  הפסדי אשראיבגין ( ביטול הוצאות)הוצאות  
 0.3  032  300  2,  ,6,12  הוצאות תפעוליות ואחרות 
 002  20  030  (4) (622) לפני מסים( הפסד)רווח  
 062  60  021  (0) (3.) למסים על הרווח( הקטנת הפרשה)הפרשה  
 603  06  610  (0) (022) לאחר מסים( הפסד)רווח  
  -  -  -  -  - ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת המסחלקו של הבנק  
 601  06  640  (0) (0.2) נקי לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה( הפסד)רווח  
 (.) (6) (00)  - (00) נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה( הפסד)רווח  
 630  03  603  (0) (632) הבנקנקי המיוחס לבעלי המניות של ( הפסד)רווח  
        

 30,,03  42,,01  042,,6  036  40,363  יתרה ממוצעת של נכסים
  -  -  -  -  - השקעות בחברות כלולות: מזה 
 .,,,03  4..,01  341,.6  043  40,012  ⁽³⁾יתרה ממוצעת של אשראי לציבור: מזה 
 61,002  00,063  63,0.4  661  40,402  ⁽³⁾יתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח 
 0,064  ,,2  .0,01   - 0.  יתרת חובות פגומים 
  - 0  62   - ,.0  יום או יותר 31יתרת חובות שאינם פגומים בפיגור של  
 00,644  2,2.2  62,242  ..02,4  22,434  יתרה ממוצעת של התחייבויות 
 3,203  0,,,2  ,60,42  02,404  26,014  הציבוריתרה ממוצעת של פיקדונות : מזה 
 ,.3,6  .,,,2  66,402  02,212  20,140  יתרת פיקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח 
 22,,64  02,206  63,413  0,2  01,2.4  ⁽¹⁾יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 
 62,063  02,300  01,662  462  63,344  ⁽¹⁾יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח  
 63,400  3,012  ,64,03  03,432  40,334  ⁽²⁾יתרה ממוצעת של נכסים בניהול 
        

 :נטו, הכנסות ריבית
 001  ,61  ,4,  6  42.  מרווח מפעילות מתן אשראי      

 06  3  40  62  001  מרווח מפעילות קבלת פיקדונות 
  -  -  -  -  - אחר 
 066  602  720  62  722  נטו, ריביתסך הכנסות  
 :הערות  

 .כפי שחושבו לצורך הלימות הון -נכסי סיכון ( 0)
 .קרנות נאמנות וניירות ערך של לקוחות, קרנות השתלמות, לרבות נכסי גמל -נכסים בניהול ( 6)
 .מוצגת יתרה רשומה -יתרת האשראי לציבור ( 0)
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 ל"פעילות חו
 

 

גופים 
 מוסדיים

מגזר ניהול 
 פיננסי

סך פעילות 
 ישראל

אנשים 
 פרטיים

פעילות 
 אחר עסקית

סך הכל 
 הכל-סך ל"פעילות חו

  
 

 2  6.6  0,03,  00,  434  660  ,02  4,100 

 
 0,  02,  262  20  00  026  662  ,20 

 
(06) (32)  6,2.0  2.  4,0  20  213  0,0,6 

 
 64  064 -   044 (02.)  00 -  -  

 
 06  667  6,220  600  061  21  232  0,076 

 
(2)  ,4  6,001  046  03  42  66.  6,02. 

 
 02  002 -  -  -  -  -  -  

 
 2  133  6,003  016  02  12  662  6,022 

 
 60  267  1,230  020  020  063  702  2,202 

 
 6 -   ,4 -   4  0  2  ,3 

 
 21  0.6  0,2.4  6,,  660  ,,  23.  4,6.0 

 
(00)  422  342  22  00,  00  604  0,0.3 

 
(00)  022  021  62  43  06  ,2  442 

 
(63)  030  272  13  72  02  017  200 

 
-   2  2 -  -  -  -   2 

 
(61)  012  231  41  ,3  03  04,  .0, 

 
-   0 (4,) -  -  -  -  (4,) 

 
(63)  032  216  13  72  02  017  223 

         

 
 03.  24,026  02.,.20  ,,6,.  0.,32,  06,000  0,,022  612,00. 

 
-   003  003 -  -  -  -   003 

 
 022 -   016,106  6,004  03,603 -   60,220  060,222 

 
 624 -   014,.2.  0,21.  03,60. -   61,,44  062,210 

 
-  -   6,,36 -   06, -   06,  0,161 

 
-  -   414 -  -  -  -   414 

 
 06,122  03,26.  02,,003  61,341  3,022  4,,2.  02,026  030,6,0 

 
 06,102 -   06,,030  61,,06  3,162 -   63,,2,  02,,620 

 
 00,206 -   06,,,23  02,6,3  .,361 -   64,613  020,12, 

 
 061  04,22.  002,,60  2,601  03,3,4  4  62,03,  046,160 

 
 0.0  02,6.1  00,,6.3  2,640  61,6..  0  62,260  040,,16 

 
 42,000  0,022  0.4,1.0  02,01. -  -   02,01.  031,0,1 

         

         
 

 0 -   6,00.  41  663 -   623  6,0,2 

 
 3 -   66,  0.0  32 -   622  434 

 
-   66,  66, -  -   .4  .4  016 

 
 06  667  6,220  600  061  21  232  0,076 
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 (המשך)מאוחד  -מגזרי פעילות פיקוחיים . 32

 (המשך) מאוחד, פיקוחיים פעילות מגזרימידע על . ד

 
 בלתי מבוקר

 
 

 ⁽⁶⁾ 6302בדצמבר  00לשנה שהסתיימה ביום 
 

 
 פעילות ישראל

 

 
 משקי בית

בנקאות 
 פרטית

עסקים קטנים 
 וזעירים

עסקים 
 בינוניים

עסקים 
 גדולים

 
 

 במיליוני שקלים חדשים
 211  023  ,.0,0  0  0,200  הכנסות ריבית מחיצוניים 
 62  01  43  .2  002  הוצאות ריבית לחיצוניים 
 2.4  043  0,063  (24) 0,0.2  נטו מחיצוניים, הכנסות ריבית 
 (040) (26) (063) 011  (0,4) בינמגזרינטו , הכנסות ריבית 
 100  672  0,633  02  0,026  נטו, סך הכנסות ריבית 
 ,61  064  200  624  0,2.1  ⁽⁵⁾הכנסות שאינן מריבית מחיצוניים  
 ,  06  (62) (031) (031) ⁽⁵⁾הכנסות שאינן מריבית בינמגזרי  
 602  002  232  21  0,673  ⁽⁵⁾סך הכנסות שאינן מריבית 
 212  160  0,732  003  6,126  סך הכנסות 
 (41) 4,  26  0  2.  ⁽⁴⁾בגין הפסדי אשראי( ביטול הוצאות)הוצאות  
 646  622  0,624  004  23.,6  הוצאות תפעוליות ואחרות 
 442  4.  431  (2) (0.6) לפני מסים( הפסד)רווח  
 024  00  032  (0) (012) למסים על הרווח( הקטנת הפרשה)הפרשה  
 670  10  621  (1) (622) לאחר מסים( הפסד)רווח  
  -  -  -  -  - חלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת המס 
 6,0  40  634  (4) (622) נקי לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה( הפסד)רווח  
 (,) (0) (06)  - (04) שאינן מקנות שליטהרווח נקי המיוחס לבעלי זכויות  
 620  13  676  (1) (033) נקי  המיוחס לבעלי המניות של הבנק( הפסד)רווח  
        

 ,.03,3  2,.,01  3,1,,6  603  44,040  ⁽⁵⁾יתרה ממוצעת של נכסים
  -  -  -  -  - השקעות בחברות כלולות: מזה 
 02.,03  01,233  441,,6  022  4,.,40  ⁽³⁾לציבוריתרה ממוצעת של אשראי : מזה 
 61,000  00,234  01,220  641  44,2.0  ⁽³⁾יתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח 
 343  2.2  0,006   - 24  יתרת חובות פגומים 
  - 2  60  0  0,4  יום או יותר 31יתרת חובות שאינם פגומים בפיגור של  
 00,6,2  ,.2,3  .64,,6  ,04,43  41,,24  ⁽⁵⁾התחייבויותיתרה ממוצעת של  
 3,460  2,060  14,,64  04,0.6  40.,26  יתרה ממוצעת של פיקדונות הציבור: מזה 
 01,121  2,031  .64,32  02,661  0,,,26  יתרת פיקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח 
 62,010  06,,00  63,140  0,0  00,243  ⁽¹⁾יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 
 62,1,2  04,002  01,006  4.6  04,306  ⁽¹⁾יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח  
 63,621  230,,  64,620  03,020  .6.,40  ⁽²⁾יתרה ממוצעת של נכסים בניהול 
        

 :נטו, הכנסות ריבית
 .40  6.2  0,003  6  0,160  מרווח מפעילות מתן אשראי      

 04  00  20  04  023  מרווח מפעילות קבלת פיקדונות 
  -  -  -  -  - אחר 
 100  672  0,633  02  0,026  נטו, סך הכנסות ריבית 
 :הערות  

 .כפי שחושבו לצורך הלימות הון -נכסי סיכון ( 0)
 .ערך של לקוחות קרנות נאמנות וניירות, קרנות השתלמות, לרבות נכסי גמל -נכסים בניהול ( 6)
 .מוצגת יתרה רשומה -יתרת האשראי לציבור ( 0)
 .לעיל( 0)ראו ג , סווג מחדש( 4)
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 ל"פעילות חו
 

 

גופים 
 מוסדיים

מגזר ניהול 
 פיננסי

סך פעילות 
 ישראל

אנשים 
 פרטיים

פעילות 
 אחר עסקית

סך הכל 
 סך הכל ל"פעילות חו

   
 

 3  012  4,022  002  220  010  0,010  2,62. 

 
 60  46.  .0.  2.  03  603  012  0,146 

 
(04) (060)  0,463  2,  244  ,4  .32  4,662 

 
 01  0,, -   032 (603)  60 -  -  

 
 02  622  0,162  621  162  032  222  1,662 

 
 00 (002)  6,.36  022  24  40  620  0,120 

 
 0  2,4 -  -  -  -  -  -  

 
 06  127  6,226  022  21  10  620  0,320 

 
 67  202  2,660  163  172  017  0,322  2,627 

 
 2 -   0..  0  ,  0  01  0,. 

 
 24  66.  4,342  036  63.  30  .,1  2,.62 

 
(40)  21,  0,133  6.  0,4  22  62.  0,022 

 
(04)  0,1  421  00  22  60  00,  22, 

 
(62)  067  212 (1)  007  02  012  227 

 
-   3  3 -  -  -  -   3 

 
(6.)  00.  22, (4)  00,  02  043  ,1. 

 
-  -  (2.) -  -  -  -  (2.) 

 
(62)  002  230 (1)  007  02  012  223 

         

 
 623  26,,1.  02.,030  .,130⁽⁸⁾  0,,220⁽⁸⁾  06,260⁽⁸⁾  0,,6..  612,22, 

 
-   041  041 -  -  -  -   041 

 
 602 -   010,161  6,1.4⁽⁸⁾  03,212⁽⁸⁾ -   60,2,1  064,211 

 
 422 -   01.,342  0,206⁽⁸⁾  03,231⁽⁸⁾ -   60,066  063,62, 

 
-  -   6,.10 -   640 -   640  6,344 

 
-  -   406 -  -  -  -   406 

 
 00,0,0  61,216  02.,200  61,36,⁽⁸⁾  01,,21⁽⁸⁾  0,6.2⁽⁸⁾  02,124  036,2,2 

 
 00,04. -   06,,21,  61,4,6⁽⁸⁾  3,0,,⁽⁸⁾ -   63,2.1⁽⁷⁾  02,,6., 

 
 00,.02 -   006,620  02,.62⁽⁸⁾  ,,,3.⁽⁸⁾ -   62,266⁽⁷⁾  02.,,.2 

 
 046  04,023  002,2,.  2,630  61,601  2  62,262  046,000 

 
 200  06,312  00,,002  6,243  60,4.3  0.  64,042  046,421 

 
 4.,3.4  0,30.  0.4,312  02,2.0 -  -   02,2.0  031,2., 

         

         
 

 0 -   6,,21  43  633 -   04,  0,61, 

 
 00 -   016  602  062 -   040  240 

 
-   62.  62. -  -   01.  01.  0.4 

 
 02  622  0,162  621  162  032  222  1,662 

 .לעיל( 6)ראו ג , סווג מחדש( 2) 
 .לעיל( 0)ראו ג , סווג מחדש( 2) 
 'ח 0ראו ביאור , סווג מחדש( .) 
 לעיל( 4)' ראו ג, סווג מחדש( ,) 
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 מגזרי פעילות ניהוליים. 31

 כללי .א

 הפעילות ממגזרי מהותית שונים שלו הפעילות מגזרי שלו ההנהלה לגישת שבהתאם בנקאי תאגיד, החדשות להוראות בהתאם .1

 החשבונאות לכללי בהתאם, "(ניהוליים פעילות מגזרי)" ההנהלה לגישת בהתאם פעילות מגזרי על גילוי בנוסף ייתן, הפיקוחיים

 (.) – פעילות מגזרי בנושא ב"בארה בבנקים המקובלים

 דיסקונט, פיננסית פעילות, עסקית בנקאות, מסחרית בנקאות, קמעונאית בנקאות :הבאים הניהוליים הפעילות מגזרי את זיהה הבנק .2

 .מגזרים אלה תואמים את המבנה הניהולי .אחר, כאל חברת, בנקורפ דיסקונט, והשקעות הון שוקי

בהתייחס , החטיבה הקמעונאית בבנק מרכנתיל דיסקונטבאחריות ; בבנק) מגזרים הנמצאים באחריות החטיבה הבנקאית- 

 (:בהתייחס לבנקאות המסחרית, מסחרית בבנק מרכנתיל דיסקונט-החטיבה העסקיתבאחריות ו, לבנקאות הקמעונאית

במסגרת זו נכללים השירותים שמעניקים הבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט בתחומי )פעילות משקי הבית  –בנקאות קמעונאית 

שמעניקים הבנק ובנק במסגרת זו נכללים השירותים )עסקים קטנים  ופעילות (ושוק ההון ללקוחות הפרטיים שלהםהבנקאות 

 (.שפעילותם אופיינית לעסקים קטנים, יחידים ותאגידים, בתחומי הבנקאות ושוק ההון ללקוחות עסקיים מרכנתיל דיסקונט

יחידים )ם העסקיים במסגרת זו נכללים שירותי בנקאות שמספקים הבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט ללקוחותיה – בנקאות מסחרית

 .שאינם משתייכים למגזר הבנקאות העסקית, בעלי היקף פעילות בינוני( ותאגידים

 (:מסחרית בבנק מרכנתיל דיסקונט-החטיבה העסקיתבאחריות ; בבנק)מגזר הנמצא באחריות החטיבה העסקית - 

כן . כנתיל דיסקונט לתאגידים גדוליםבמסגרת זו נכללים שירותי הבנקאות שמספקים הבנק ובנק מר - מגזר בנקאות עסקית

 .ן"כולל המגזר את פעילות הבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט בתחום הבניה והנדל
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 (המשך)מגזרי פעילות ניהוליים . 31

 (המשך)כללי  .א

 (:באחריות החטיבה הפיננסית בבנק מרכנתיל דיסקונט; בבנק) מגזר הנמצא באחריות חטיבת שווקים פיננסיים- 

, שאינה משויכת ללקוחות, במסגרת זו נכללת הפעילות הפיננסית של הבנק ושל בנק מרכנתיל דיסקונט –מגזר פעילות פיננסית 

 .כגון פעילות בתיק ניירות הערך של הבנקים

 :מגזרים הכוללים את הפעילות של חברות הבת העיקריות בקבוצה- 

בקרנות הון , בקרנות השקעה פרטיות)בתחום ההשקעות , פעילות בתחום הבנקאות להשקעות – דיסקונט שוקי הון והשקעות

 .בתחום הפצת ניירות ערך ובתחום חיתום להנפקות וניהולן, (סיכון ובהשקעות ריאליות נוספות

, פרטיתמסחרית ובנקאות -המתאפיינת כפעילות עסקית, הפעילות הבינלאומית של קבוצת דיסקונט – .דיסקונט בנקורפ

 . באמצעות אי די בי ניו יורק

 .ל"לשימוש בארץ ובחו, פעילות הנפקה וסליקה של כרטיסי אשראי מסוגים שונים – כאל

 .שהיקפן אינו מהותי כדי הגדרתן כמגזר פעילות, פעילויות שונות שאינן כלולות במי מהמגזרים שתוארו לעיל – מגזר אחר- 

 הארגוני למבנה בהתאמה, לקוחות נכסי מגזר הוצג, 6102 במרס 00-ו 6102 בדצמבר 00 ליום פייםהכס  בדוחות. הניהולי במבנה שינוי .3

 יחידותיה ושיוך לקוחות לנכסי החטיבה ביטול על, הבנק דירקטוריון החלטת נוכח. המתייחסות הדיווח בתקופות בתוקף שהיה

 הפרטית הבנקאות ללקוחות המתייחסים הנתונים. האמור המגזר את בנפרד עוד מציג אינו הבנק, בבנק קיימים מערכים/לחטיבות

 .בהתאם מחדש הוצגו ההשוואה מספרי. הקמעונאית הבנקאות מגזר במסגרת מוצגים
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 (המשך)מגזרי פעילות ניהוליים . 31

 מידע על מגזרי פעילות ניהוליים. ב

 
 בלתי מבוקר

 

 

בנקאות 
 ⁽²⁾קמעונאית

בנקאות 
 מסחרית

בנקאות 
 עסקית

פעילות 
 פיננסית

 
 

 במיליוני שקלים חדשים
 

 
 6302בספטמבר  03לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 

 ,04  036  0,  4,6  נטו, הכנסות ריבית 
 62  32  62  6,0  הכנסות שאינן מריבית 
 021  672  032  220  כל הכנסות-סך 
  - 03  (00) 2.  בגין הפסדי אשראי ( ביטול הוצאות)הוצאות  
 20  061  4,  31.  הוצאות תפעוליות ואחרות 
 000  ,04  00  (010) לפני מסים( הפסד)רווח  
 .4  20  06  (02) על הרווח( חיסכון במס)הפרשה למסים  
 22  32  60  (,2) לאחר מסים( הפסד)רווח  
 0   -  -  - חלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת המס 
 23  32  60  (,2) נקי לפני יחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה( הפסד)רווח  
  -  -  -  - רווח מיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 22  22  60  (27) נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק( הפסד)רווח  
 04.,22  .0.,,0  .06,60  26,001  יתרת נכסים לסוף התקופה 
  - 41,313  06,122  ..21,4  האשראי לציבור לסוף התקופהיתרת  
 0,302  021,.6  2,012  ,23,.01  יתרת פקדונות הציבור לסוף התקופה 
  

 
 6302בספטמבר  03לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 

 064  ,02  1,  463  נטו, הכנסות ריבית 
 01  3.  64  6,4  הכנסות שאינן מריבית 
 021  602  031  200  הכנסותכל -סך 
  - 66  (4) 22  בגין הפסדי אשראי ( ביטול הוצאות)הוצאות  
 42  063  ,.  .0.  הוצאות תפעוליות ואחרות 
 ,01  2,  01  (31) לפני מסים( הפסד)רווח  
 .0  00  06  (02) על הרווח( חיסכון במס)הפרשה למסים  
 0.  20  ,0  (22) לאחר מסים( הפסד)רווח  
 0   -  -  - חלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת המס 
 6.  20  ,0  (22) נקי לפני יחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה( הפסד)רווח  
  -  -  -  - רווח מיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 26  20  07  (22) נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק( הפסד)רווח  
 343,.2  04,404  .00,04  22,422  יתרת נכסים לסוף התקופה 
  - 04,004  00,446  .20,00  יתרת האשראי לציבור לסוף התקופה 
 2,300  66,240  ,2,00  011,023  יתרת פקדונות הציבור לסוף התקופה 
 :הערות 

 .תרומה לתוצאות העסקיות של הבנק( 0)
 .לעיל 0ראו א ( 6)
 .'ח 0ראו ביאור  –סווג מחדש ( 0)
 .'ג-ו' ב .0ראו ביאור ( 4)
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דיסקונט שוקי 
 ⁽¹⁾הון והשקעות

דיסקונט 
 הכל-סך התאמות אחר ⁽¹⁾כאל ⁽¹⁾בנקורפ

  
  

 
-   0,4  32  6  6  0,0,. 

 
 00  20  622  00 (0.)  .00 

 
 00  602  026  02 (02)  0,207 

 
-   42  0. -  (2)  040 

 
 01  004  01,⁽⁴⁾  , (41)  0,4.2 

 
 0  22  0.  .  01  016 

 
 0  60  62  6 (0)  062 

 
-   02  00  2  00  0.2 

 
 00 -  -  -  (0)  02 

 
 00  02  00  2  01  030 

 
-  -  (0) (0)  0 (0) 

 
 00  02  7  1  00  077 

 
 0,613  02,023  06,220  2,001 (61,..,)  600,420 

 
-   60,,01  06,0.0 -  (2,326)  040,431 

 
-   62,,42  03 -  (2,126)  024,,36 

 

  
 

-   032  .2  0  0  0,12. 

 
 0,  26  644  61 (03)  .66 

 
 07  627  063  60 (07)  0,272 

 
-  (0)  6 (2)  2  ,2 

 
 0  030  642  6, (0,)  0,461 

 
 02  2,  .6  0 (2)  6,4 

 
 0  62  6.  6 -   016 

 
 04  40  42 (0) (2)  0,6 

 
 6 -  -  -  -   0 

 
 02  40  42 (0) (2)  0,2 

 
-  -  (0.) (0)  0 (0.) 

 
 02  10  67 (6) (2)  027 

 
 0,1,,  0,,.03  01,2,.  ,,204 (60,033)  612,304 

 
-   61,,00  01,062  06 (4,6,1)  062,210 

 
-   64,02,⁽³⁾  02 -  (2,62.)  020,12, 
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 (המשך)מגזרי פעילות ניהוליים . 31

 (המשך) מידע על מגזרי פעילות ניהוליים. ב

 
 בלתי מבוקר

 

 

בנקאות 
 ⁽²⁾קמעונאית

בנקאות 
 מסחרית

בנקאות 
 עסקית

פעילות 
 פיננסית

 
 

 במיליוני שקלים חדשים
 

 
 6302בספטמבר  03לתשעת החודשים שהסתיימו ביום 

 .62  200  622  0,406  נטו, הכנסות ריבית 
 6.0  6,0  2.  64,  הכנסות שאינן מריבית 
 213  722  000  6,622  כל הכנסות-סך 
  - (00) (2) 041  בגין הפסדי אשראי ( ביטול הוצאות)הוצאות  
 023  043  ,62  6,412  הוצאות תפעוליות ואחרות 
 0,0  2,1  3.  (631) לפני מסים( הפסד)רווח  
 .02  600  00  (2.) על הרווח( חיסכון במס)הפרשה למסים  
 604  .02  ,4  (604) לאחר מסים( הפסד)רווח  
 2   -  - 0  חלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת המס 
 603  .02  ,4  (600) נקי לפני יחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה( הפסד)רווח  
  -  -  -  - רווח מיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 602  022  17  (600) נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק( הפסד)רווח  
 04.,22  .0.,,0  .06,60  26,001  יתרת נכסים לסוף התקופה 
  - 41,313  06,122  ..21,4  יתרת האשראי לציבור לסוף התקופה 
 0,302  021,.6  2,012  ,23,.01  יתרת פקדונות הציבור לסוף התקופה 
  

 
 6302בספטמבר  03לתשעת החודשים שהסתיימו ביום 

 .62  243  ,64  0,633  נטו, הכנסות ריבית 
 .60  620  0.  21,  הכנסות שאינן מריבית 
 121  703  002  6,022  כל הכנסות-סך 
  -  - 0  21  בגין הפסדי אשראי ( ביטול הוצאות)הוצאות  
 040  041  642  6,632  הוצאות תפעוליות ואחרות 
 000  4.1  0.  (.03) לפני מסים( הפסד)רווח  
 000  0,1  ,6  (24) על הרווח( חיסכון במס)הפרשה למסים  
 611  631  40  (000) לאחר מסים( הפסד)רווח  
 2   -  -  - הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת המסחלקו של  
 612  631  40  (000) נקי לפני יחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה( הפסד)רווח  
  -  -  -  - רווח מיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 632  623  10  (000) נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק( הפסד)רווח  
 343,.2  04,404  .00,04  22,422  יתרת נכסים לסוף התקופה 
  - 04,004  00,446  .20,00  יתרת האשראי לציבור לסוף התקופה 
 2,300  66,240  ,2,00  011,023  יתרת פקדונות הציבור לסוף התקופה 
 :הערות 

 .תרומה לתוצאות העסקיות של הבנק( 0)
 .לעיל 0ראו א ( 6)
 .'ח 0ראו ביאור  –מחדש  סווג( 0)
 .'ג-ו' ב .0ראו ביאור ( 4)
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דיסקונט שוקי 
 ⁽¹⁾הון והשקעות

דיסקונט 
 הכל-סך התאמות אחר ⁽¹⁾כאל ⁽¹⁾בנקורפ

  
  

 
 0  223  622  0  4  0,033 

 
 40  04.  0,100⁽⁴⁾  20 (002)  6,210 

 
 16  232  0,622  21 (000)  2,333 

 
-   30  43 -   6  642 

 
 03  412  ,44⁽⁴⁾  6, (006)  4,022 

 
 60  61,  0,0  02 (0)  0,033 

 
 4  .2  020  04 (0)  2,0 

 
 03  006  601  66 -   ,0, 

 
 , -  -  -  (6)  06 

 
 6.  006  601  66 (6)  ,01 

 
-  -  (.1) (6)  6 (.1) 

 
 62  006  023  63 -   223 

 
 0,613  02,023  06,220  2,001 (61,..,)  600,420 

 
-   60,,01  06,0.0 -  (2,326)  040,431 

 
-   62,,42  03 -  (2,126)  024,,36 

       

  
 

-   2,2  604  62  4  0,0,6 

 
 .2  0,3  .06  ,2 (004)  6,02. 

 
 22  222  262  003 (003)  2,202 

 
-   2  03 (0)  6  ,3 

 
 3  244  .00  30 (001)  4,6.0 

 
 2.  662  034  0, (6)  0,0.3 

 
 ,  ,4  .0  . (0)  442 

 
 23  040  060  00 (0)  .00 

 
-  -  -  -  (0)  2 

 
 23  040  060  00 (6)  .0, 

 
-  -  (4,) (6)  6 (4,) 

 
 22  010  22  2 -   223 

 
 0,1,,  0,,.03  01,2,.  ,,204 (60,033)  612,304 

 
-   61,,00  01,062  06 (4,6,1)  062,210 

 
-   64,02,⁽³⁾  02 -  (2,62.)  020,12, 
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 (המשך)מגזרי פעילות ניהוליים . 31

 (המשך)מידע על מגזרי פעילות ניהוליים . ב

 
 בלתי מבוקר

 

 

בנקאות 
 ⁽²⁾קמעונאית

בנקאות 
 מסחרית

בנקאות 
 עסקית

פעילות 
 פיננסית

 
 

 6302בדצמבר  00 לשנה שהסתיימה ביום
 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 012  .0.  006  20.,0  נטו, הכנסות ריבית 
 640  .02  30  .0,04  הכנסות שאינן מריבית 
 212  0,321  162  6,233  כל הכנסות-סך 
  - ,  ,0  003  בגין הפסדי אשראי( ביטול הוצאות)הוצאות  
 036  404  040  .0,13  הוצאות תפעוליות ואחרות 
 024  226  24  (002) לפני מסים( הפסד)רווח  
 .04  642  ,6  (3.) על הרווח( חיסכון במס)הפרשה למסים  
 .61  412  02  (.60) לאחר מסים( הפסד)רווח  
 .   -  - 0  חלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת המס 
 604  412  02  (602) זכויות שאינן מקנות שליטהנקי לפני יחוס לבעלי ( הפסד)רווח  
  -  -  -  - רווח מיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 601  132  02  (602) נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק( הפסד)רווח  
 102,,2  2.,,02  00,6,0  22,236  יתרת נכסים לסוף התקופה 
  - 02,3.0  00,246  .24,00  יתרת האשראי לציבור לסוף התקופה 
 2,224  64,262  2,030  010,3.0  יתרת פקדונות הציבור לסוף התקופה 
 :הערות 

 .תרומה לתוצאות העסקיות של הבנק( 0)
 .לעיל 0ראו א ( 6)
 .'ח 0ראו ביאור  –סווג מחדש ( 0)
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דיסקונט שוקי 
 ⁽¹⁾הון והשקעות

דיסקונט 
 הכל-סך התאמות אחר ⁽¹⁾כאל ⁽¹⁾בנקורפ

  
  

 
 0  ..4  631  63  4  4,662 

 
 010  602  321  016 (024)  0,120 

 
 036  223  0,613  000 (023)  2,627 

 
-   00  04 (0) (6)  0,. 

 
 06  222  322  020 (042)  2,.62 

 
 31  004  640 (00) (6)  0,022 

 
 06  064  31  0 (0)  22, 

 
 .,  031  020 (06) (0)  .3, 

 
 0 -   0 -  (0)  3 

 
 ,0  031  026 (06) (4)  ,1. 

 
-  -  (2.) (6)  6 (2.) 

 
 70  023  22 (01) (6)  223 

 
 0,001  02,020  01,330  .,3.1 (66,101)  612,621 

 
-   60,060  01,.0, -  (4,410)  063,62, 

 
-   62,2,6⁽³⁾  0. -  (2,12.)  02.,,.2 
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 אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי, מידע נוסף על סיכון אשראי. 36

ח וניירות ערך שנשאלו או נרכשו "למעט אג, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, אשראי לממשלות, אשראי לציבור: בביאור זה –חובות  .כללי

 .במסגרת הסכמי מכר חוזר

 

 חובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניים. א

 מאוחד  – אשראי להפסדי ההפרשה ביתרת תנועה. 0

 
 בלתי מבוקר

 
 אשראי לציבור

  

 
 מסחרי

אנשים 
 -פרטיים 

הלוואות 
 לדיור

אנשים 
 -פרטיים 

 הכל-סך אחר
בנקים 

 הכל-סך וממשלות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 6302בספטמבר  03לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 

 6,6.4  0  6,6.0  400  0.1  0,2.6  6102 ביוני 01יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 
 040   - 040  24  (0) 31  בגין הפסדי אשראי( ביטול הוצאות)הוצאות 

 (.02)  - (.02) (2,) (6) (1,) מחיקות חשבונאיות
 003   - 003  .4   - 6.  גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 (,4)  - (,4) (,0) (6) (,) מחיקות חשבונאיות נטו
 (2)  - (2)  -  - (2) התאמות מתרגום דוחות כספיים

 6,020  0  6,023  112  022  0,217  6302בספטמבר  03יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 
 0,2   - 0,2  06    020  בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים: מזה

       
 

 6302בספטמבר  03לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 
 6,022  0  6,020  410  0.6  ,,0,2  ⁽¹⁾6102ביוני  01יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

 2,  ⁽²⁾ - 2,  03  0  20  בגין הפסדי אשראי( ביטול הוצאות)הוצאות 
 (0.3)  - (0.3) (24)  - (002) מחיקות חשבונאיות

 .00   - .00  44  ⁽²⁾ - 0.  גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות
 (26)  - (26) (61)  - (46) מחיקות חשבונאיות נטו

 01   - 01   -  - 01  התאמות מתרגום דוחות כספיים
בספטמבר  03יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

6302⁽¹⁾  0,202  022  136  6,022  0  6,022 
 .,0   - .,0  04  0  026  בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים: מזה

 :הערות
 .,0ראו ביאור  -לא כולל יתרות שסווגו כנכסים והתחייבויות מוחזקים למכירה ( 0)      

 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ( 6)
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 (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי , מידע נוסף על סיכון אשראי. 36

 (המשך)חובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניים . א

 (המשך)מאוחד   – אשראי להפסדי ההפרשה ביתרת תנועה. 0

 
 בלתי מבוקר

 
 אשראי לציבור

  

 
 מסחרי

אנשים 
 -פרטיים 

הלוואות 
 לדיור

אנשים 
 -פרטיים 

 הכל-סך אחר
בנקים 

 הכל-סך וממשלות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 6302בספטמבר  03לתשעת החודשים שהסתיימו ביום 

 6,620  0  ,6,62  .41  0.2  0,2.2  (מבוקר)⁽ ¹⁾6102בדצמבר  00יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 
 642  (6) .64  002  2  012  בגין הפסדי אשראי( ביטול הוצאות)הוצאות 

 (432)  - (432) (606) (.0) (.64) מחיקות חשבונאיות
 020   - 020  .00   - 664  גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 (002)  - (002) (32) (.0) (60) מחיקות חשבונאיות נטו
 (01)  - (01)  -  - (01) התאמות מתרגום דוחות כספיים

 6,020  0  6,023  112  022  0,217  6302בספטמבר  03יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 
 0,2   - 0,2  06   - 020  בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים: מזה

       
 

 6302בספטמבר  03ביום  לתשעת החודשים שהסתיימו
 6,664  2  6,603  400  620  0,242  (מבוקר)⁽ ¹⁾6104בדצמבר  00יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

 3,  (6) 30  ,0  4  43  בגין הפסדי אשראי( ביטול הוצאות)הוצאות 
 (2.2)  - (2.2) (034) (36) (6,3) מחיקות חשבונאיות

 423   - 423  .04   - 006  בשנים קודמותגביית חובות שנמחקו חשבונאית 
 (002)  - (002) (.4) (36) 60  מחיקות חשבונאיות נטו

 6   - 6   -  - 6  התאמות מתרגום דוחות כספיים
 6,022  0  6,022  136  022  0,202  ⁽¹⁾6302בספטמבר  03יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

 .,0   - .,0  04  0  026  בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים: מזה
 :הערה

 .,0ראו ביאור  -לא כולל יתרות שסווגו כנכסים והתחייבויות מוחזקים למכירה  (0)
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 (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי , מידע נוסף על סיכון אשראי. 36

 (המשך)חובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניים . א

 מאוחד -ההפרשה להפסדי אשראי בגין חובות ועל החובות בגינם היא חושבה מידע נוסף על דרך חישוב . 6

 
 בלתי מבוקר

 
 אשראי לציבור

  

 
 מסחרי

אנשים 
 -פרטיים 

הלוואות 
 לדיור

אנשים 
 -פרטיים 
 הכל-סך אחר

בנקים 
 הכל-סך וממשלות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 6302בספטמבר  03

 :יתרת חוב רשומה של חובות
 23,142  0,303  22,062  ⁽³⁾224   - 24,2.6  ⁽¹⁾בסיס פרטני שנבדקו על

 :שנבדקו על בסיס קבוצתי
 62,620   - 62,620   - 62,110  ⁽²⁾,64  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      

 20,002  6,166  20,000  ⁽³⁾62,212  21  ⁽²⁾,64,42  קבוצתי אחר
 012,100  2,210  010,123  62,022  62,320  72,627  הכל חובות-סך
       

 :הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות
 ..0,6   - ..0,6  ⁽³⁾06   - 0,622  ⁽¹⁾שנבדקו על בסיס פרטני

 :שנבדקו על בסיס קבוצתי
 ,02   - ,02   - ⁽⁴⁾022  ⁽⁴⁾0  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      

 00.  0  01.  ⁽³⁾410   - .06  קבוצתי אחר
 6,022  0  6,022  102  022  0,222  הכל הפרשה להפסדי אשראי-סך

 
 6302בספטמבר  03

 :יתרת חוב רשומה של חובות
 .22,02  4,6,0  20,1.2  34,,6   - 0,6,,2  ⁽¹⁾שנבדקו על בסיס פרטני

 :שנבדקו על בסיס קבוצתי
 60,226   - 60,226   - 60,041  ⁽²⁾606  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      

 44,141  .0,12  46,3.0  61,232  26  ⁽²⁾66,062  קבוצתי אחר
  003,212  2,017  062,230  60,172  60,026  73,263 הכל חובות-סך
       

 :הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות
 ,0,66  0  .0,66  40   - 0,0,2  ⁽¹⁾שנבדקו על בסיס פרטני

 :שנבדקו על בסיס קבוצתי
 0.2   - 0.2   - ⁽⁴⁾0.4  0  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      

 213  6  .21  .06   - 6,1  קבוצתי אחר
 6,306  0  6,332  027  021  0,122  הכל הפרשה להפסדי אשראי-סך

 :הערות
מיליון  2,.וההפרשה בגינו בסך של ( ח"מיליון ש .26,00 - 01.3.6102)ח "מיליון ש 22,266בסך של לרבות אשראי שנבדק על בסיס פרטני ונמצא שאינו פגום  (0)

 (.ח"מיליון ש .3. - 01.3.6102)ח חושבה על בסיס קבוצתי "ש
וים מסחריים או שהועמדו המשולבות במערך העסקאות והבטחונות של עסקי לו, ח"מיליון ש 620יתרת החובות המסחריים כוללת הלוואות לדיור בסך של  (6)

 (.ח"מיליון ש .60 - 01.3.6102)שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה , לקבוצות רכישה
 .'ז 0ראו ביאור  , "סיווג חובות בעייתיים והפרשות להפסדי אשראי"לפרטים בדבר שינוי במדיניות החשבונאית בנושא  (0)
ושחושבה על בסיס , (ח"מיליון ש 0 - 01.3.6102)ח "מיליון ש 6שיטת עומק הפיגור שחושבה על בסיס פרטני בסך של  כולל יתרת הפרשה מעבר למתחייב לפי (4)

 (.ח"מיליון ש .. - 01.3.6102)ח "מיליון ש 30קבוצתי בסך של 
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 (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי , מידע נוסף על סיכון אשראי. 36

 (המשך)חוץ מאזניים  חובות ומכשירי אשראי. א

 (המשך) מאוחד -מידע נוסף על דרך חישוב ההפרשה להפסדי אשראי בגין חובות ועל החובות בגינם היא חושבה . 6

 
 מבוקר

 
 6302בדצמבר  00

 
 אשראי לציבור

  

 
 מסחרי

אנשים 
 -פרטיים 

הלוואות 
 לדיור

אנשים 
 -פרטיים 
 הכל-סך אחר

בנקים 
 הכל-סך וממשלות

 
 שקלים חדשיםבמיליוני 

 :יתרת חוב רשומה של חובות
 21.,22  ,0,02  20,236  ,,6,3   - 21,214  ⁽¹⁾שנבדקו על בסיס פרטני

 :שנבדקו על בסיס קבוצתי
 60,331   - 60,331   - 23.,60  ⁽²⁾600  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      

 ,,.,42  0,016  40,2,2  60,114  43  ⁽²⁾66,200  קבוצתי אחר
 002,207  2,623  062,627  60,226  60,737  70,127  הכל חובות-סך
 :הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות       

 0,623  0  ,0,62  .4   - 0,600  ⁽¹⁾שנבדקו על בסיס פרטני
 :שנבדקו על בסיס קבוצתי

 0.2   - 0.2   - ⁽³⁾0.0  6  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      
 260  6  203  .06   - 636  קבוצתי אחר

 6,322  0  6,326  021  020  0,232  הכל הפרשה להפסדי אשראי-סך
 :הערות

 .קבוצתיח חושבה על בסיס "מיליון ש 32.ח וההפרשה בגינו בסך של "מיליון ש 02,,20לרבות אשראי שנבדק על בסיס פרטני ונמצא שאינו פגום בסך של  (0)
המשולבות במערך העסקאות והבטחונות של עסקי לווים מסחריים או שהועמדו , ח"מיליון ש 602יתרת החובות המסחריים כוללת הלוואות לדיור בסך של  (6)

 .שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה, לקבוצות רכישה
מיליון  3.ושחושבה על בסיס קבוצתי בסך של , ח"מיליון ש 0שחושבה על בסיס פרטני בסך של כולל יתרת הפרשה מעבר למתחייב לפי שיטת עומק הפיגור  (0)

 .ח"ש
 



  וחברות מאוחדות שלובנק דיסקונט לישראל 

272 

 (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי , מידע נוסף על סיכון אשראי. 36

 חובות. ב

 המאוחד  –ם ופיגוריאיכות אשראי . 0

 
 בלתי מבוקר

 
 6302בספטמבר  03

  
 ⁽¹⁾בעייתיים

 

 -לא פגומיםחובות 
 מידע נוסף

 

לא 
 בעייתיים

לא 
 הכל-סך ⁽²⁾פגומים פגומים

בפיגור של 
ימים או  23

 ⁽³⁾יותר

בפיגור של 
 72ועד  03

 ⁽⁴⁾ימים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פעילות לווים בישראל
 מסחרי-ציבורי      
 .  ,  ,26,,  33  21  0.3,,  בינוי -ן "בינוי ונדל      

 0  0  033,,  ,01  06  3.,,.  ן"פעילות בנדל -ן "בינוי ונדל
 6  0  622,.  6.  .  .,0,.  שרותים פיננסיים

 0,  00  46,4,0  0,223  0,116  03,366  אחר -מסחרי 
 20  10  22,122  6,307  0,320  20,022  הכל מסחרי-סך

 .2  ,.6  64,313   - ⁽⁵⁾000  64,232  אנשים פרטיים הלוואות לדיור
 016  ,2  00.,62  24  000  ,62,04  אחר -אנשים פרטיים

 623  072  002,007  6,326  0,202  000,000  פעילות בישראל -הכל ציבור-סך
  -  - 64,   -  - 64,  בנקים בישראל
  -  - .20   -  - .20  ממשלת ישראל

 623  072  007,222  6,326  0,202  001,226  הכל פעילות בישראל-סך
 ל"פעילות לווים בחו

 מסחרי-ציבורי      
  -  - .11,,  0.1   - .0,,.  ן"בינוי ונדל      

 01   - 32.,04  620  060  04,600  אחר -מסחרי 
 03   - 66,736  100  060  66,317  הכל מסחרי-סך

 0  0  0,2.1   - 4  0,222  אנשים פרטיים
 00  0  61,026  100  062  60,201  ל"הכל ציבור פעילות בחו-סך

  -  - 4,031   -  - 4,031  ל"בנקים בחו
  -  - 001   -  - 001  ל"ממשלות בחו

 00  0  67,726  100  062  67,001  ל"הכל פעילות בחו-סך
 620  026  010,123  6,260  6,316  002,262  הכל ציבור-סך
  -  - 2,601   -  - 2,601  הכל בנקים-סך
  -  - 262   -  - 262  הכל ממשלות-סך
 620  026  012,100  6,260  6,316  016,722  הכל-סך

 .0.6 הערות לטבלה ראו בעמוד
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 (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי , מידע נוסף על סיכון אשראי. 36

 (המשך) חובות. ב

 (המשך) המאוחד –ם ופיגוריאיכות אשראי . 0

 
 מבוקרבלתי 

 
 6302בספטמבר  03

  
 ⁽¹⁾בעייתיים

 

 -חובות לא פגומים
 מידע נוסף

 

לא 
 בעייתיים

לא 
 הכל-סך ⁽²⁾פגומים פגומים

בפיגור של 
ימים או  23

 ⁽³⁾יותר

בפיגור של 
 72ועד  03

 ⁽⁴⁾ימים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פעילות לווים בישראל
 מסחרי-ציבורי      
 01  6  2,022  ,02  32  2,310  בינוי -ן "בינוי ונדל      

 ,  6  24.,,  000  6.0  026,,  ן"פעילות בנדל -ן "בינוי ונדל
  - 0  2,022  3,  063  ,2,00  שרותים פיננסיים

 .4  61  12,,,0  0,340  0,6  02,4,1  אחר -מסחרי 
 22  62  22,373  6,200  727  22,220  הכל מסחרי-סך

 ,.  ,06  60,641   - ⁽⁵⁾,02  ⁽⁶⁾6.,,61  הלוואות לדיוראנשים פרטיים 
 22  42  66,120  ,2  6,0  01.,60  אחר -אנשים פרטיים

 637  022  036,070  6,222  0,262  27,620  פעילות בישראל -הכל ציבור-סך
  -  - 264   -  - 264  בנקים ישראל

  -  - 4.6   -  - 4.6  ממשלת ישראל
 637  022  030,122  6,222  0,262  22,012  פעילות בישראלהכל -סך

 ל"פעילות לווים בחו
 מסחרי-ציבורי      
  -  - 162,.  623  1.  .2,23  ן"בינוי ונדל      

 .   - 04,204  .02  621  .04,03  אחר -מסחרי  
 2   - 60,213  102  003  63,721  הכל מסחרי-סך

 0  2  0,2,1  2  2  ⁽⁶⁾0,2.1  אנשים פרטיים
 03  2  60,663  160  002  66,121  ל"הכל ציבור פעילות בחו-סך

  -  - 4,600   -  - 4,600  ל"בנקים בחו
  -  - 03   -  - 03  ל"ממשלות בחו

 03  2  62,126  160  002  62,202  ל"הכל פעילות בחו-סך
 607  131  062,230  0,363  0,721  063,202  הכל ציבור-סך
  -  - 1,722   -  - 1,722  הכל בנקים-סך
  -  - 120   -  - 120  הכל ממשלות-סך
 607  131  003,212  0,363  0,721  062,322  הכל-סך

 .הערות לטבלה ראו בעמוד הבא
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 (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי , מידע נוסף על סיכון אשראי. 36

 (המשך)חובות . ב

 (המשך)המאוחד  –ם ופיגוריאיכות אשראי . 0

 
 מבוקר

 
 6302בדצמבר  00

  
 ⁽¹⁾בעייתיים

 

 -חובות לא פגומים
 מידע נוסף

 

לא 
 בעייתיים

לא 
 הכל-סך ⁽²⁾פגומים פגומים

בפיגור של 
ימים או  23

 ⁽³⁾יותר

בפיגור של 
 72ועד  03

 ⁽⁴⁾ימים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 בישראלפעילות לווים 
 מסחרי-ציבורי      
 ,0  .  2,224  .00  .,  2,021  בינוי -ן "בינוי ונדל      

 6   - ,,3,6  6.2  ,.6  04.,,  ן"פעילות בנדל -ן "בינוי ונדל
  - 0  60.,2  .06  6  2,234  שרותים פיננסיים

 42  61  63,,03  63,,0  013  230,.0  אחר -מסחרי 
 22  67  20,021  6,012  222  27,022  הכל מסחרי-סך

 0,  066  .60,22   - ⁽⁵⁾022  60,016  אנשים פרטיים הלוואות לדיור
 24  22  66,200  24  630  66,624  אחר -אנשים פרטיים

 630  132  032,226  6,100  0,061  030,262  פעילות בישראל -הכל ציבור-סך
  -  - 412   -  - 412  בנקים בישראל
  -  - 216   -  - 216  ממשלת ישראל

 630  132  032,222  6,100  0,061  036,706  הכל פעילות בישראל-סך
 ל"פעילות לווים בחו

 מסחרי-ציבורי      
 .   - 60.,.  6,6  20  0.2,.  ן"בינוי ונדל      

  - 0  04,020  643  604  1.,,00  אחר -מסחרי 
 2  0  66,321  200  622  60,612  הכל מסחרי-סך

 6  2  0,206   - 2  .0,26  אנשים פרטיים
 2  2  60,232  200  036  66,220  ל"הכל ציבור פעילות בחו-סך

  -  - 2,043   -  - 2,043  ל"בנקים בחו
  -  - 04   -  - 04  ל"ממשלות בחו

 2  2  67,222  200  036  67,002  ל"הכל פעילות בחו-סך
 603  106  062,627  6,211  0,262  061,227  הכל ציבור-סך
  -  - 2,221   -  - 2,221  הכל בנקים-סך
  -  - 202   -  - 202  הכל ממשלות-סך
 603  106  002,207  6,211  0,262  003,227  הכל-סך

 :הערות
הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור ולרבות הלוואות לדיור שבגינן לא קיימת לרבות בגין , נחות או בהשגחה מיוחדת, סיכון אשראי פגום (0)

 .יום או יותר 31הפרשה לפי עומק הפיגור הנמצאות בפיגור של 
 .להלן. ג.6.ב למידע על חובות פגומים שאורגנו מחדש בארגון מחדש של חוב בעייתי ראה. חובות פגומים אינם צוברים הכנסות ריבית, ככלל (6)
 .צוברים הכנסות ריבית. מסווגים כחובות בעייתיים שאינם פגומים (0)
, ח"מיליון ש 016 - 01.3.6102)ח סווגו כחובות בעייתיים שאינם פגומים "מיליון ש 046בסך של , אשר צוברים הכנסות ריבית, יום 3,ועד  01חובות בפיגור של  (4)

 (.ח"מיליון ש 010 - 00.06.6102
כאשר נעשה שינוי בלוח הסילוקין בגין , ח  עם הפרשה לפי עומק פיגור בהן נחתם הסדר להחזר פיגורים של לווה"מיליון ש 06כולל הלוואות לדיור בסך של  (2)

 (.ח"מיליון ש 00 - 00.06.6102, ח"מיליון ש 01 - 01.3.6102)יתרת ההלוואה שטרם הגיע מועד פרעונה 
 .שינוי בנתוני חברה מאוחדתסווג מחדש בעקבות  (2)
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 (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי , מידע נוסף על סיכון אשראי. 36

 (המשך)חובות . ב

 מאוחד –מידע נוסף על חובות פגומים . 6

 חובות פגומים והפרשה פרטנית. א

 
 בלתי מבוקר

 
 6302בספטמבר  03

 

חובות פגומים ⁽¹⁾יתרת
בגינם קיימת הפרשה 

 ⁽²⁾פרטנית
יתרת הפרשה 

 ⁽²⁾פרטנית

חובות פגומים ⁽ ¹⁾יתרת
בגינם לא קיימת 
 ⁽²⁾הפרשה פרטנית

הכל -סך
חובות ⁽¹⁾יתרת

 פגומים

יתרת קרן 
חוזית של 

חובות 
 ⁽³⁾פגומים

 
 במליוני שקלים חדשים

 פעילות לווים בישראל
 מסחרי-ציבורי     
 0,040  33  .2  03  06  בינוי -ן "בינוי ונדל     

 0,626  ,01  614  ,0  014  ן"פעילות בנדל -ן "בינוי ונדל
 ,62  6.  2  02  .2  שרותים פיננסיים

 ,4,24  0,223  210  400  0,122  אחר -מסחרי 
 2,230  6,307  222  120  0,622  הכל מסחרי-סך

 ,40  24  46  6  06  אחר -אנשים פרטיים
 2,202  6,326  760  122  0,620  פעילות בישראל -הכל ציבור-סך
 2,202  6,326  760  122  0,620  הכל פעילות בישראל-סך

 ל"פעילות לווים בחו
 מסחרי-ציבורי     
 2,6  0.1  0.1   -  - ן"בינוי ונדל     

 402  620  .00  .6  064  מסחרי אחר
 0,322  100  032  62  061  הכל מסחרי-סך

 0   -  -  -  - אנשים פרטיים
 0,327  100  032  62  061  ל"הכל ציבור פעילות בחו-סך
 0,327  100  032  62  061  ל"הכל פעילות בחו-סך
 00,302  6,260  0,067  126  0,022  הכל ציבור-סך
 00,302  6,260  0,067  126  0,022  הכל-סך

 :מזה
 3,6  632  000  2,2  נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים     

 0,224  .22  006  .0,13  חובות בארגון מחדש של חובות בעייתיים 
   .0.2הערות לטבלה ראו בעמוד  
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 (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי , מידע נוסף על סיכון אשראי. 36

 (המשך)חובות . ב

 (המשך)  מאוחד –מידע נוסף על חובות פגומים . 6

 (המשך) פגומים והפרשה פרטניתחובות . א

 
 בלתי מבוקר

 
 6302בספטמבר  03

 

חובות פגומים ⁽¹⁾יתרת
בגינם קיימת הפרשה 

 ⁽²⁾פרטנית
יתרת הפרשה 

 ⁽²⁾פרטנית

חובות פגומים ⁽ ¹⁾יתרת
בגינם לא קיימת 
 ⁽²⁾הפרשה פרטנית

הכל -סך
חובות ⁽¹⁾יתרת

 פגומים

יתרת קרן 
חוזית של 

חובות 
 ⁽³⁾פגומים

 
 שקלים חדשיםבמליוני 

 פעילות לווים בישראל
 מסחרי-ציבורי     
 0,034  ,02  066  ,  42  בינוי -ן "בינוי ונדל     

 0,221  000  .61  04  064  ן"פעילות בנדל -ן "בינוי ונדל
 463  3,  01  00  3.  שרותים פיננסיים

 2,422  0,340  ,22  0.6  0,6,2  אחר -מסחרי 
 03,707  6,200  222  132  0,201  הכל מסחרי-סך

 420  ,2  .4  ,  60  אחר -אנשים פרטיים
 00,672  6,222  0,311  100  0,222  פעילות בישראל -הכל ציבור-סך
 00,672  6,222  0,311  100  0,222  הכל פעילות בישראל-סך

 ל"פעילות לווים בחו
 מסחרי-ציבורי     
 3.2  623  033  0  21  ן"בינוי ונדל     

 622  .02  .3  .0  21  מסחרי אחר
 0,600  102  622  07  063  הכל מסחרי-סך

 .  2  2   -  - אנשים פרטיים
 0,607  160  030  07  063  ל"הכל ציבור פעילות בחו-סך
 0,607  160  030  07  063  ל"הכל פעילות בחו-סך
 06,262  0,363  0,012  100  0,222  הכל ציבור-סך
 06,262  0,363  0,012  100  0,222  הכל-סך

 :מזה
 3,4  6.1  640  04.  נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים     

 0,2,4  230  ,60  330  חובות בארגון מחדש של חובות בעייתיים 
 .הערות לטבלה ראו בעמוד הבא 
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 (המשך)לציבור והפרשה להפסדי אשראי אשראי , מידע נוסף על סיכון אשראי. 36

 (המשך)חובות . ב

 (המשך)מאוחד  –מידע נוסף על חובות פגומים . 6

 (המשך)חובות פגומים והפרשה פרטנית . א

 
 מבוקר

 
 6302בדצמבר  00

 

חובות פגומים ⁽¹⁾יתרת
בגינם קיימת הפרשה 

 ⁽²⁾פרטנית
יתרת הפרשה 

 ⁽²⁾פרטנית

חובות פגומים ⁽ ¹⁾יתרת
קיימת בגינם לא 

 ⁽²⁾הפרשה פרטנית

הכל -סך
חובות ⁽¹⁾יתרת

 פגומים

יתרת קרן 
חוזית של 

חובות 
 ⁽³⁾פגומים

 
 במליוני שקלים חדשים

 פעילות לווים בישראל
 מסחרי-ציבורי     
 0,001  .00  2,  00  00  בינוי -ן "בינוי ונדל     

 0,242  6.2  0,4  02  36  ן"פעילות בנדל -ן "בינוי ונדל
 066  .06  2  02  066  שרותים פיננסיים

 2,042  63,,0  223  0,1  0,021  אחר -מסחרי 
 03,260  6,012  211  161  0,132  הכל מסחרי-סך

 443  24  42  2  ,0  אחר -אנשים פרטיים
 03,226  6,100  223  162  0,160  פעילות בישראל -הכל ציבור-סך
 03,226  6,100  223  162  0,160  הכל פעילות בישראל-סך

 ל"פעילות לווים בחו
 מסחרי-ציבורי     
 304  6,6  624  0  ,6  ן"בינוי ונדל     

 0.3  643  30  00  022  מסחרי אחר
 0,000  200  012  01  071  הכל מסחרי-סך

 0   -  -  -  - אנשים פרטיים
 0,001  200  012  01  071  ל"הכל ציבור פעילות בחו-סך
 0,001  200  012  01  071  ל"הכל פעילות בחו-סך
 06,672  6,211  0,002  120  0,232  הכל ציבור-סך
 06,672  6,211  0,002  120  0,232  הכל-סך

 :מזה
 0,004  022  631  ,2.  נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים     

 06.,0  ,1.  610  0,164  חובות בארגון מחדש של חובות בעייתיים 
 :הערות 

 .יתרת חוב רשומה( 0)
 .הפרשה פרטנית להפסדי אשראי( 6)
 .שטרם נמחקה או נגבתה, יתרת הקרן החוזית כוללת ריבית שנצברה ולא שולמה במועד היישום לראשונה של ההוראה בעניין חובות פגומים( 0)
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 (המשך)לציבור והפרשה להפסדי אשראי אשראי , מידע נוסף על סיכון אשראי. 36

 (המשך)חובות . ב

 (המשך)מאוחד  –מידע נוסף על חובות פגומים . 6

 יתרה ממוצעת והכנסות ריבית. ב

 
 בלתי מבוקר

 
 בספטמבר 03-לשלושת החודשים שהסתיימו ב

 
6302 6302 

 

יתרה 
ממוצעת של 

חובות 
 ⁽¹⁾פגומים

הכנסות 
ריבית 

 ⁽²⁾שנרשמו

נרשמו : מזה
בסיס על 

 מזומן

יתרה 
ממוצעת של 

חובות 
 ⁽¹⁾פגומים

הכנסות 
ריבית 

 ⁽²⁾שנרשמו

נרשמו : מזה
על בסיס 

 מזומן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פעילות לווים בישראל
 מסחרי-ציבורי      
  -  - ,.0   -  - 012  בינוי -ן "בינוי ונדל      

 6  2  042  0  0  001  ן"פעילות בנדל -ן "בינוי ונדל
  -  - 3,  0  6  2,  שרותים פיננסיים

 0  0  6,112  2  01  0,202  אחר -מסחרי 
 2  2  6,202  03  02  6,022  הכל מסחרי-סך

  -  - 0,   -  - 23  אחר -אנשים פרטיים
 2  2  6,233  03  02  6,602  פעילות בישראל -הכל ציבור-סך
 2  2  6,233  03  02  6,602  הכל פעילות בישראל-סך
       

 ל"פעילות לווים בחו
 מסחרי-ציבורי      
  -  - 622  0  0  610  ן"בינוי ונדל      

  -  - .04   - 0  626  מסחרי אחר
  -  - 106  0  1  120  הכל מסחרי-סך

  -  - 3   -  - 6  אנשים פרטיים
  -  - 160  0  1  122  ל"הכל ציבור פעילות בחו-סך
  -  - 160  0  1  122  ל"הכל פעילות בחו-סך
 2  ⁽³⁾2  0,060  00  ⁽³⁾02  6,270  הכל-סך

 .הערות לטבלה ראו בעמוד הבא
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 (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי , מידע נוסף על סיכון אשראי. 36

 (המשך)חובות . ב

 (המשך)מאוחד  –מידע נוסף על חובות פגומים . 6

 (המשך) ממוצעת והכנסות ריביתיתרה . ב

 
 בלתי מבוקר

 
 בספטמבר 03-לתשעת החודשים שהסתיימו ב

 
6302 6302 

 

יתרה 
ממוצעת של 

חובות 
 ⁽¹⁾פגומים

הכנסות 
ריבית 

 ⁽²⁾שנרשמו

נרשמו : מזה
על בסיס 

 מזומן

יתרה 
ממוצעת של 

חובות 
 ⁽¹⁾פגומים

הכנסות 
ריבית 

 ⁽²⁾שנרשמו

נרשמו : מזה
על בסיס 

 מזומן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פעילות לווים בישראל
 מסחרי-ציבורי      
 6  0  031  0  0  061  בינוי -ן "בינוי ונדל      

 2  2  466  2  2  020  ן"פעילות בנדל -ן "בינוי ונדל
 0  0  002  6  0  010  שרותים פיננסיים

 ,  02  6,001  00  60  .6.,0  אחר -מסחרי 
 02  67  6,707  60  00  6,000  מסחריהכל -סך

 0  0  36  0  0  22  אחר -אנשים פרטיים
 63  62  6,203  66  06  6,022  פעילות בישראל -הכל ציבור-סך
 63  62  6,203  66  06  6,022  הכל פעילות בישראל-סך
       

 ל"פעילות לווים בחו
 מסחרי-ציבורי      
 0  6  402  0  2  662  ן"בינוי ונדל      

  - 0  0.0   - 4  6,1  מסחרי אחר
 0  0  232  0  03  232  הכל מסחרי-סך

  -  - 3   -  - 0  אנשים פרטיים
 0  0  202  0  03  232  ל"הכל ציבור פעילות בחו-סך
 0  0  202  0  03  232  ל"הכל פעילות בחו-סך
 60  ⁽³⁾06  0,212  62  ⁽³⁾16  6,770  הכל-סך

 :הערות
 .יתרת חוב רשומה ממוצעת של חובות פגומים בתקופת הדיווח (0)
 .בפרק הזמן בו החובות סווגו כפגומים, בגין היתרה הממוצעת של החובות הפגומים, הכנסות ריבית שנרשמו בתקופת הדיווח (6)
ח לתקופות של שלושה ותשעה "מיליון ש 30-ו 01אילו החובות הפגומים היו צוברים ריבית לפי התנאים המקוריים היו נרשמות הכנסות ריבית בסך של  (0)

 . בהתאמה, (6102בספטמבר  01ח לתקופות של שלושה ותשעה חודשים שהסתיימו ביום "מיליון ש .00-ו 44) 6102בספטמבר  01חודשים שהסתיימו ביום 
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 (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי , מידע נוסף על סיכון אשראי. 36

 (המשך)חובות . ב

 (המשך)מאוחד  –מידע נוסף על חובות פגומים . 6

 מאוחד  –חובות בעייתיים באירגון מחדש . ג

 
 בלתי מבוקר

 
 6302בספטמבר  03

 
 יתרת חוב רשומה

 

שאינו צובר 
 הכנסות ריבית

בפיגור ⁽¹⁾צובר
ימים  23של 

 או יותר

בפיגור ⁽¹⁾צובר
ימים  03של 
 ימים 72ועד 

לא ⁽ ¹⁾צובר
 ⁽²⁾הכל-סך בפיגור

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פעילות לווים בישראל
 מסחרי-ציבור     
 62  2   -  - 61  בינוי -ן "בינוי ונדל     

 026  04   -  - ,06  ן"פעילות בנדל -ן "בינוי ונדל
 26  20   -  - 0  שרותים פיננסיים

 0,642  641  6   - 0,110  אחר -מסחרי 
 0,122  010  6   - 0,026  הכל מסחרי-סך

 42  62  6   - ,0  אחר -אנשים פרטיים 
 0,210  022  1   - 0,023  פעילות בישראל -הכל ציבור-סך
 0,210  022  1   - 0,023  הכל פעילות בישראל-סך
      

 ל"פעילות לווים בחו
 מסחרי-ציבור     
 66   -  -  - 66  ן"בינוי ונדל     

 010  .3   -  - 4  אחר -מסחרי 
 060  22   -  - 62  הכל מסחרי-סך
 060  22   -  - 62  ל"פעילות בחו -הכל ציבור-סך
 060  22   -  - 62  ל"הכל פעילות בחו-סך
 0,221  121  1   - 0,022  הכל-סך

 :הערות
 .צובר הכנסות ריבית( 0)
 .נכלל בחובות פגומים( 6)

 ליום הסתכמו, האשראי בתנאי שינויים בוצעו במסגרתו, בעייתי חוב של מחדש ארגון בוצע שלגביהם, לחייבים נוסף אשראי להעמדת התחייבות

 (.ח"ש מיליון 03 – 6102 בדצמבר 00 ליום; ח"מיליון ש 44 – 6102 בספטמבר 01ליום ) ח"ש מיליון 04 של בסך 6102בספטמבר  01
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 (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי , מידע נוסף על סיכון אשראי. 36

 (המשך)חובות . ב

 (המשך)מאוחד  –מידע נוסף על חובות פגומים . 6

 (המשך)מאוחד  –חובות בעייתיים באירגון מחדש . ג

 
 בלתי מבוקר

 
 6302בספטמבר  03

 
 יתרת חוב רשומה

 

שאינו צובר 
 הכנסות ריבית

בפיגור ⁽¹⁾צובר
ימים  23של 

 או יותר

בפיגור ⁽¹⁾צובר
ימים  03של 
 ימים 72ועד 

לא ⁽ ¹⁾צובר
 ⁽²⁾הכל-סך בפיגור

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פעילות לווים בישראל
 מסחרי-ציבור     
 34  2,   -  - 3  בינוי -ן "בינוי ונדל     

 ,,0  4.   -  - 004  ן"פעילות בנדל -ן "בינוי ונדל
 01  6   -  - ,  שרותים פיננסיים

 0,031  662  6   - 320  אחר -מסחרי 
 0,176  072  6   - 0,321  הכל מסחרי-סך

 21  06   -  - ,0  אחר -אנשים פרטיים 
 0,206  107  6   - 0,006  פעילות בישראל -הכל ציבור-סך
 0,206  107  6   - 0,006  פעילות בישראל הכל-סך
      

 ל"פעילות לווים בחו
 מסחרי-ציבור     
 06  06   -  -  - ן"בינוי ונדל     

 41  ,  62   - .  אחר -מסחרי 
 26  63  62   - 2  הכל מסחרי-סך
 26  63  62   - 2  ל"פעילות בחו -הכל ציבור-סך
 26  63  62   - 2  ל"הכל פעילות בחו-סך
 0,271  107  62   - 0,002  הכל-סך

 :הערות
 .צובר הכנסות ריבית( 0)
 .נכלל בחובות פגומים( 6)
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 (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי , מידע נוסף על סיכון אשראי. 36

 (המשך)חובות . ב

 (המשך)מאוחד  –מידע נוסף על חובות פגומים . 6

 (המשך)מאוחד  –חובות בעייתיים באירגון מחדש . ג

 
 מבוקר

 
 6302בדצמבר  00

 
 יתרת חוב רשומה

 

שאינו צובר 
 הכנסות ריבית

בפיגור ⁽¹⁾צובר
ימים  23של 

 או יותר

בפיגור ⁽¹⁾צובר
ימים  03של 
 ימים 72ועד 

לא ⁽ ¹⁾צובר
 ⁽²⁾הכל-סך בפיגור

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פעילות לווים בישראל
 מסחרי-ציבור     
 40  00   -  - 01  בינוי -ן "בינוי ונדל     

 000  06   -  - 33  ן"פעילות בנדל -ן "בינוי ונדל
 060  3   -  - 006  שרותים פיננסיים

 0,6,4  ,.6  6   - 0,114  אחר -מסחרי 
 0,222  023  6   - 0,662  הכל מסחרי-סך

 20  01   -  - 60  אחר -אנשים פרטיים 
 0,267  073  6   - 0,612  פעילות בישראל -הכל ציבור-סך
 0,267  073  6   - 0,612  הכל פעילות בישראל-סך
      

 ל"פעילות לווים בחו
 מסחרי-ציבור     
 02  06   -  - 64  ן"בינוי ונדל     

 ,2  ,2   -  - 01  אחר -מסחרי 
 031  23   -  - 01  הכל מסחרי-סך
 031  23   -  - 01  ל"פעילות בחו -הכל ציבור-סך
 031  23   -  - 01  ל"הכל פעילות בחו-סך
 0,206  123  6   - 0,673  הכל-סך

 :הערות
 .צובר הכנסות ריבית( 0)
 .נכלל בחובות פגומים( 6)
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 (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי , מידע נוסף על סיכון אשראי. 36

 (המשך)חובות . ב

 (המשך)מאוחד  –מידע נוסף על חובות פגומים . 6

 (המשך)מאוחד  –חובות בעייתיים באירגון מחדש . ג

 
 בלתי מבוקר

 
 בספטמבר 03 -לשלושת החודשים שהסתיימו ב

 
6302 6302 

 
 ארגונים מחדש שבוצעו

 
 מספר חוזים

יתרת חוב 
רשומה לפני 
 ארגון מחדש

יתרת חוב 
רשומה 

ארגון לאחר 
 מספר חוזים מחדש

יתרת חוב 
רשומה לפני 
 ארגון מחדש

יתרת חוב 
רשומה 

לאחר ארגון 
 מחדש

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פעילות לווים בישראל
 מסחרי-ציבור      
 0  0  02  06  06  60  בינוי -ן "בינוי ונדל      

 ,  ,  6  0  0  0  ן"פעילות בנדל -ן "בינוי ונדל
  -  -  - ⁽¹⁾ - ⁽¹⁾ - 6  פיננסייםשרותים 
 1,  0,  2.  .  .  0,  אחר -מסחרי 

 72  23  20  63  63  032  הכל מסחרי-סך
 01  01  2,2  3  01  64.  אחר -אנשים פרטיים 

 22  033  227  62  03  700  פעילות בישראל -הכל ציבור-סך
 22  033  227  62  03  700  הכל פעילות בישראל-סך
       

 ל"פעילות לווים בחו
 מסחרי-ציבור      
 62  62  0  .0  .0  6  אחר -מסחרי       

 62  62  0  02  02  6  הכל מסחרי-סך
 62  62  0  02  02  6  ל"פעילות בחו -הכל ציבור-סך
 62  62  0  02  02  6  ל"הכל פעילות בחו-סך
 061  062  222  22  22  702  הכל-סך

 :הערה
 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ( 0)
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 (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי , מידע נוסף על סיכון אשראי. 36

 (המשך)חובות . ב

 (המשך)מאוחד  –מידע נוסף על חובות פגומים . 6

 (המשך)מאוחד  –חובות בעייתיים באירגון מחדש . ג

 
 בלתי מבוקר

 
 בספטמבר 03 -לתשעת החודשים שהסתיימו ב

 
6302 6302 

 
 ארגונים מחדש שבוצעו

 
 מספר חוזים

יתרת חוב 
רשומה לפני 
 ארגון מחדש

יתרת חוב 
רשומה 

לאחר ארגון 
 מספר חוזים מחדש

יתרת חוב 
רשומה לפני 
 ארגון מחדש

יתרת חוב 
רשומה 

לאחר ארגון 
 מחדש

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פעילות לווים בישראל
 מסחרי-ציבור      
 0  .  24  02  02  ..  בינוי -ן "בינוי ונדל      

 02  02  2  0  0  .  ן"פעילות בנדל -ן "בינוי ונדל
 ⁽¹⁾ - ⁽¹⁾ - 0  ⁽¹⁾ - ⁽¹⁾ - 4  שרותים פיננסיים

 .20  203  6.3  611  616  6,2  אחר -מסחרי 
 202  210  013  602  660  020  הכל מסחרי-סך

 63  01  00,,0  60  62  .0,31  אחר -אנשים פרטיים 
 221  220  6,020  616  612  6,673  פעילות בישראל -הכל ציבור-סך
 221  220  6,020  616  612  6,673  הכל פעילות בישראל-סך
       

 ל"פעילות לווים בחו
 מסחרי-ציבור      
  -  -  - 0  0  0  ן"בינוי ונדל      

 62  62  0  .0  .0  0  אחר -מסחרי 
 62  62  0  07  07  1  הכל מסחרי-סך

 ⁽¹⁾ - ⁽¹⁾ - 6   -  -  - אנשים פרטיים
 62  62  0  07  07  1  ל"פעילות בחו -הכל ציבור-סך
 62  62  0  07  07  1  ל"הכל פעילות בחו-סך
 272  222  6,022  673  672  6,671  הכל-סך

   :הערה
   .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ( 0) 
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 (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי , מידע נוסף על סיכון אשראי. 36

 (המשך)חובות . ב

 (המשך)מאוחד  –מידע נוסף על חובות פגומים . 6

 (המשך)מאוחד  –חובות בעייתיים באירגון מחדש . ג

 
 בלתי מבוקר

 
 בספטמבר 03 -לשלושת החודשים שהסתיימו ב

 
6302 6302 

 
 ⁽¹⁾ארגונים מחדש שבוצעו וכשלו

 
 מספר חוזים

יתרת חוב 
 מספר חוזים רשומה

יתרת חוב 
 רשומה

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פעילות לווים בישראל
 מסחרי-ציבור    
 ⁽²⁾ - 4  ⁽²⁾ - 2  בינוי -ן "בינוי ונדל    

 ⁽²⁾ - 0  ⁽²⁾ - 0  שרותים פיננסיים
 ⁽³⁾01  06  6  60  אחר -מסחרי 

 03  02  6  67  הכל מסחרי-סך
 6  020  6  042  אחר -אנשים פרטיים 

 06  077  1  021  פעילות בישראל -הכל ציבור-סך
 06  077  1  021  הכל פעילות בישראל-סך
 06  077  1  021  הכל-סך

 
 בלתי מבוקר

 
 בספטמבר 03 -לתשעת החודשים שהסתיימו ב

 
6302 6302 

 
 ⁽¹⁾מחדש שבוצעו וכשלו ארגונים

 
 מספר חוזים

יתרת חוב 
 מספר חוזים רשומה

יתרת חוב 
 רשומה

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פעילות לווים בישראל
 מסחרי-ציבור    
 ⁽²⁾ - 3  ⁽²⁾ - 06  בינוי -ן "בינוי ונדל    

  -  - ⁽²⁾ - 0  ן"פעילות בנדל -ן "בינוי ונדל
 ⁽²⁾ - 0  ⁽²⁾ - 0  שרותים פיננסיים

 ⁽³⁾60  1,  42  2.  אחר -מסחרי 
 60  23  12  23  הכל מסחרי-סך

 .  .,3  2  0,106  אחר -אנשים פרטיים 
 03  0,322  20  0,036  פעילות בישראל -הכל ציבור-סך
 03  0,322  20  0,036  הכל פעילות בישראל-סך
 03  0,322  20  0,036  הכל-סך

 :הערות
החודשים שקדמו למועד שבו  06אשר אורגנו מחדש בארגון מחדש של חוב בעייתי במהלך , ימים או יותר 01בתקופת הדיווח לחובות בפיגור של  חובות שהפכו (0)

 .הם הפכו לחובות בפיגור
 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ (6)
 .טיוב בחישובי הנתונים -סווג מחדש  (0)
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 (המשך)לציבור והפרשה להפסדי אשראי אשראי , מידע נוסף על סיכון אשראי. 36

 (המשך)חובות . ב

 האשראי איכות בדבר נוסף גילוי. 0

 האשראי מגזרי לפי הסיכון מאפייני (א)

 מסחרי אשראי (1)

, ל"בחו מהותיות להשקעות גדולים ישראליים גופים של יציאתם נוכח, בנוסף. בישראל המקומית הכלכלית למחזוריות רגישות- 

 ;גלובליים למשברים החשיפה רמת עלתה

 ;הפרטית בצריכה לשינויים רגישות- 

 ;ל"מחו לתחרות חשיפה- 

 קבוצות ברמת גבוהה בריכוזיות מאופיין האשראי - במשק החברות על והשליטה הבעלות מבנה של הגבוהה הריכוזיות לאור- 

 ואת האשראי סיכון את מעלים ההחזקה בחברות רמות במספר חוב ונטילת ההחזקה קבוצות מבנה, כן כמו. הגדולות הלווים

 כבסיס מזומנים תזרים על בשוק דגש כיום וקיים בולטים חוב הסדרי מספר בשוק היו האחרונות בשנים .אלו חברות של פגיעותן

 .חוב למחזר החברות ליכולת

 לדיור הלוואות – פרטיים לאנשים אשראי (2)

 בבנק החיתום מדיניות. ההלוואה ליתרת מתחת הבטוחה בערך ירידה בעת סיכון מוקד מהוות גבוה מימון בשיעור הלוואות- 

 .האשראי מתן בעת המימון שיעור את מגבילה

 אחר – פרטיים לאנשים אשראי (3)

 . כלכליים מקרו מגורמים מושפעת הקמעונאי האשראי בתחום החשיפה- 

 יוצא וכפועל הלווים באיכות ירידה, מרווחים לשחיקת להוביל עלולה האחרונות בשנים הבנקאית במערכת התחרות התעצמות- 

 היא ובכך, נמוכיםפנימיים  דירוגים עם ללקוחות אשראי מתן כיום מאפשרת אינה האשראי מדיניות. האשראי סיכון להגברת, מכך

 .אלו סיכונים ממתנת

 

  האשראי לאיכות אינדיקציה (ב)

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 6302בדצמבר  00 6302בספטמבר  03

  
 הלוואות לפרטיים

  
 הלוואות לפרטיים

 
 

 הכל-סך אחר דיור מסחרי הכל-סך אחר דיור מסחרי
שיעור יתרת אשראי תקין לציבור מיתרת אשראי 

 32.4%  2%.,3  4%.,3  32.4%  %,.32  2%.,3  %..,3  %..32  לציבור
שיעור יתרת אשראי בעייתי שאינו פגום לציבור 

 0.0%  0.6%  0.2%  0.6%  0.4%  0.6%  0.0%  0.2%  לציבורמיתרת אשראי 
שיעור יתרת אשראי פגום לציבור מיתרת אשראי 

 6.0%  1.0%   - 0.4%  %,.0  1.6%   - %,.6  לציבור
שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי 

 0.2%  0.2%  %,.1  %,.0  0.2%  0.2%  %..1  %,.0  מיתרת אשראי לציבור, לציבור
שיעור יתרת  ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי 

למעט נגזרים )מיתרת סיכון אשראי בעייתי , לציבור
 41.2%  014.6%  0%.,4  %,.04  40.2%  %..012  26.0%  6%..0  (ואיגרות חוב

 והמחיקות אשראי להפסדי ההפרשה על משפיע ובהתאם, הבנק חובות סיווגי בקביעת מרכזי גורם הינו החוב של הפיגור ימי מספר

 אם למעט, יותר או ימים 31 של בפיגור מצויים בגינו הריבית או הקרן כאשר פגום כחוב מסווג, פרטני בסיס על הנבחן חוב. החשבונאיות

 . גביה בהליכי ומצוי היטב מובטח החוב

 6102 שנת של השלישי הרבעון בתום. בבנק הבעייתיים לעומת התקינים החובות שיעור הינה האשראי תיק לאיכות מרכזית אינדיקציה

   .מסחרי ומאשראי לדיור מהלוואות הנובעת, לציבור התקין האשראי בשיעור קל שיפור ה שלמגמ קיימת
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 (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי , מידע נוסף על סיכון אשראי. 36

 (המשך) חובות. ב

 לדיור הלוואות על נוסף מידע. 1

 סוג החזר וסוג ריבית, (0)(LTV)יתרות לסוף שנה לפי שיעור המימון 

  
 יתרת הלוואות לדיור

  
 הכל-סך

בולט : מזה
 ובלון

ריבית : מזה
 משתנה

הכל -סך
סיכון 

אשראי חוץ 
 מאזני

  
 במיליוני שקלים חדשים

  
 בלתי מבוקר

  
 6302בספטמבר  03

 066  3,2.1  632  03.,02  21%עד  שיעור המימון: שיעבוד ראשון

 
 .2  2,460  ..  ,26,,  21%מעל 

 שיעבוד משני או ללא שיעבוד
 

 .,2  61  0.4  6,112 
 הכל-סך

 
 62,320⁽²⁾  026  02,022  6,071 

      
  

 בלתי מבוקר

  
 6302בספטמבר  03

 32  ,.4,,  ..6  00,632  21%עד  שיעור המימון: שיעבוד ראשון

 
 44  6.,,4  24  622,.  21%מעל 

 שיעבוד משני או ללא שיעבוד
 

 ,40  62  0,.  0,626 
 הכל-סך

 
 60,026⁽²⁾  022  00,202  0,130 

      
  

 מבוקר

  
 6302בדצמבר  00

 .04  200,,  ..6  ,00,22  21%עד  שיעור המימון: שיעבוד ראשון

 
 1,  2.,,4  21  064,.  21%מעל 

 שיעבוד משני או ללא שיעבוד
 

 ,02  66  02,  0,262 
 הכל-סך

 
 60,737⁽²⁾  022  00,722  0,226 

 :הערות
מהווה אינדיקציה נוספת  LTV -יחס ה. כפי שאושר על ידי הבנק בעת העמדת המסגרת, היחס בין המסגרת המאושרת בעת העמדת המסגרת לבין שווי הנכס (0)

 .של הבנק להערכת סיכון הלקוח בעת העמדת המסגרת
המשולבת במערך העסקאות והבטחונות של עסקי לווים מסחריים , ח"מיליון ש 620יתרת הלוואות לדיור אינה כוללת את יתרת החובות המסחריים בסך של  (6)

סך של  6102 בדצמבר 00ליום , ח"מיליון ש .60סך של  6102בספטמבר  01ליום )שהפרויקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה , או שהועמדו לקבוצות רכישה
 (.ח"מיליון ש 602
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 (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי , מידע נוסף על סיכון אשראי. 36

 חובות של ומכירות רכישות בדבר מידע. ג

 :הלוואות של מכירה או רכישה עבור התקבלה או ששולמה תמורה בדבר פרטים להלן

 
 בלתי מבוקר

 
 אשראי לציבור

  
 אשראי לציבור

  

 
 אחר לדיור מסחרי

אשראי 
לבנקים 

 אחר לדיור מסחרי הכל-סך וממשלות

אשראי 
לבנקים 

 הכל-סך וממשלות

 
 במיליוני  שקלים חדשים

 

בספטמבר  03 -לשלושת החודשים שהסתיימו ב
6302 

בספטמבר  03 -לשלושת החודשים שהסתיימו ב
6302 

 420  001   -  - 000  031  ,3   -  - 636  הלוואות שנרכשו
 41   -  -  - 41   -  -  -  -  - הלוואות שנמכרו

           

 

בספטמבר  03 -לתשעת החודשים שהסתיימו ב
6302 

בספטמבר  03 -לתשעת החודשים שהסתיימו ב
6302 

 00,  0.4   -  - ⁽¹⁾203  ,34  .01   -  - 40,  הלוואות שנרכשו
 360  0,0   -  - 46.  464   -  -  - 464  הלוואות שנמכרו

 :הערה
 .סווג מחדש בעקבות טיוב נתונים( 0)
           

 .0ראו ביאור , בגין הלוואות שנמכרו, נטו( הפסדים)לפרטים נוספים בדבר רווחים 

 

 (0)מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים. ד

 
 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר

 
 ⁽⁴⁽⁾²⁾הפרשה ⁽⁴⁽⁾¹⁾יתרה ⁽⁴⁽⁾²⁾הפרשה ⁽⁴⁽⁾¹⁾יתרה ⁽²⁾הפרשה ⁽¹⁾יתרה

 
 6302בדצמבר  00 6302בספטמבר  03 6302בספטמבר  03

 
 במיליוני שקלים חדשים

 :עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי
 02  0,636  2  0,626  2  0,6.1  אשראי תעודות      

 00  6,1,3  ,6  6,120  60  6,4.0  ערבויות להבטחת אשראי
 2  2,322  2  2,2,0  0  2,2.4  דירותערבויות לרוכשי 

 00  2,1.0  01  2,112  ,4  03,,2  ערבויות והתחייבויות אחרות
  - 344   - 0,263   - .4.  מסגרות לפעולות במכשירים נגזרים שלא נוצלו
 64  61,120  64  03,2,2  60  60,1.3  מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו

 .6  002,,  62  0,2,,  .6  43,,,  ומסגרות אשראי אחרות בחשבונות לפי דרישה שלא נוצלוד "מסגרות חח
 .2  66,222  20  61,310  26  66,1,2  ⁽³⁾התחייבויות בלתי חוזרות לתת אשראי שאושר ושעדיין לא ניתן

 2  01,,0  2  0,212  4  ,,4,1  התחייבות להוצאת ערבויות
 :הערות

 .החוזים או הסכומים הנקובים שלהם לסוף התקופה לפני השפעת הפרשה להפסדי אשראייתרות  (0)
 .יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף התקופה (6)
נהלים למתן " 420' בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מס" אישור עקרוני ושמירת שיעור הריבית"כולל מחויבות למתן אשראי שניתנה ללקוחות במסגרת  (0)

 ".ואות לדיורהלו
 .,0ראו ביאור  -לא כולל יתרות שסווגו כנכסים מוחזקים למכירה  (4)
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 מאוחד  -נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  .35

 
 בלתי מבוקר

 
 6302בספטמבר  03

 
 ⁽¹⁾מטבע חוץ מטבע ישראלי

  

 
 לא צמוד

צמוד למדד 
 אירו דולר המחירים

מטבעות 
 אחרים

פריטים 
שאינם 
 הכל-סך כספיים

 
 במיליוני  שקלים חדשים

 נכסים
 0.,,62   - 60.  243  4,036  22  61,622  מזומנים ופקדונות בבנקים       

 430,.0  ,34  60  ,20  04,310  4,020  41.,02  ניירות ערך
ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר 

 ..0   -  -  -  -  - ..0  חוזר
 003,002   - 200  ,6,,0  61,,62  ..02,3  .34,02  נטו, לציבוראשראי 

 .6.   -  - 600  36  612  .60  אשראי לממשלות
 020  043   -  -  - 6   - השקעות בחברות כלולות

 6,622  6,622   -  -  -  -  - בניינים וציוד
 021  021   -  -  -  -  - נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין

 0,646  003  0,2  .3  ,0,11  ..  22.,0  בגין מכשירים נגזרים נכסים
 4,102  4.3  406  00  0,102  02  6,1,0  נכסים אחרים

 62  62   -  -  -  -  - נכסים המוחזקים למכירה
 600,120  1,002  0,726  0,007  17,303  63,220  002,070  כל הנכסים-סך

 התחייבויות
 36,,024   - 6,241  2,301  43,032  2,4.1  .011,22  הציבורפקדונות        

 00.,2   - 0  20  10,,0  2  40,,0  פקדונות מבנקים
 004   -  -  - 000  23  044  פקדונות הממשלה

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי 
 ,0,20   -  -  - ,0,20   -  - רכש חוזר

 ,3.,,   -  - 4,   - 2,226  6,126  נדחיםח וכתבי התחייבות "אג
 0,311  062  ,03  032  0,064  043  ,6,01  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 01.,00  0,3  44  62  260  ..0  01,2.6  התחייבויות אחרות
  -  -  -  -  -  -  - התחייבויות המוחזקות למכירה

 027,770  202  6,272  2,622  22,126  06,266  002,621  כל ההתחייבויות-סך
 ,04,22  0,261  (300) (.0,32) (426,,) 0.0,,  02,013  הפרש

 :השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים
  -  - 3..  1,,,0  00,332  (0,026) (00,210) (למעט אופציות)מכשירים נגזרים        

  -  - (.) 24  (,03)  - 020  (במונחי נכס בסיס)נטו , אופציות בכסף
  -  - 6  02  41   - (.2) (במונחי נכס בסיס)נטו , אופציות מחוץ לכסף

 01,227  0,263  (002) (7) 0,022  2,302  6,233  הכל כללי-סך
  -  - (06) 001  (0,2)  - .2  (ערך נקוב מהוון)נטו , אופציות בכסף

  -  - 002  (,) 014   - (406) (ערך נקוב מהוון)נטו , אופציות מחוץ לכסף
 :הערה

 .כולל צמודי מטבע חוץ (0)



  וחברות מאוחדות שלובנק דיסקונט לישראל 

266 

 (המשך)מאוחד  -נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  .35

 
 בלתי מבוקר

 
 6302בספטמבר  03

 
 ⁽¹⁾מטבע חוץ מטבע ישראלי

  

 
 לא צמוד

צמוד למדד 
 אירו דולר המחירים

מטבעות 
 אחרים

פריטים 
שאינם 
 הכל-סך כספיים

 
 במיליוני  שקלים חדשים

 נכסים
 2.6,.6   - 40,  02,  06.,0  .2  66,602  מזומנים ופקדונות בבנקים       

 03,620  0,060  41  2,.  ,02,12  .4,02  .,,,.0  ניירות ערך
ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר 

 0.0   -  -  -  -  - 0.0  חוזר
 060,236   - 02.  .0,,0  62,6.0  04,363  61,,3.  נטו, אשראי לציבור

 430   -  - .01  03  0,1  0,2  אשראי לממשלות
 046  041   -  -  - 6   - השקעות בחברות כלולות

 ..6,0  ..6,0   -  -  -  -  - בניינים וציוד
 046  046   -  -  -  -  - נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין

 26.,0  666  011  606  .0,62  4.  ..,,0  מכשירים נגזריםנכסים בגין 
 .4,00  620  ..4  0  0,404  61  0,306  נכסים אחרים

 2,032  66  212  663  4,200   - 62  נכסים המוחזקים למכירה
 632,201  1,622  6,222  1,337  26,021  02,162  061,002  כל הנכסים-סך

 התחייבויות
 ,020,12   - 0,103  020,.  ⁽²⁾42,022  ,0,,2  31,2.6  פקדונות הציבור       

 00,,4   - 63  00  ,.0,2  02  ,.0,1  פקדונות מבנקים
 061   -  -  - ⁽²⁾3,  0,  ,04  פקדונות הממשלה

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי 
 20,,0   -  -  - 20,,0   -  - רכש חוזר

 .3,30   -  -  -  - 261,.  .6,40  התחייבות נדחיםכתבי 
 4,133  664  013  ,06  0,132  .02  6,0,2  התחייבויות אחרות בגין מכשירים נגזרים

 01,402  036  42  .0  222  044  3,420  התחייבויות אחרות
 2,246   - 203  .04  ,2,24   - ,6  התחייבויות המוחזקות למכירה

 020,022  102  0,716  2,777  27,622  01,222  032,272  ההתחייבויותכל -סך
 .4.,00  20,,0  (0,040) (1,,,0) (2,300) 4,2.6  02,042  הפרש

 :השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים
  -  - 0,141  06.,0  3,110  (33,) (24,,06) (למעט אופציות)מכשירים נגזרים        

  -  - (04) (0) (46)  - 23  (במונחי נכס בסיס)נטו , אופציות בכסף
  -  - 01  3.  ..   - (022) (במונחי נכס בסיס)נטו , אופציות מחוץ לכסף

 00,212  0,720  (032) (26) 0,062  0,220  0,072  הכל כללי-סך
  -  - (,6) ,  (002)  - 022  (ערך נקוב מהוון)נטו , אופציות בכסף
  -  - 002  646  226   - (363) (ערך נקוב מהוון)נטו , לכסףאופציות מחוץ 

 :הערות
 .כולל צמודי מטבע חוץ (0)
 .'ח 0ראו ביאור  –סווג מחדש  (6)
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 (המשך)מאוחד  -נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  .35

 
 מבוקר

 
 6302בדצמבר  00

 
 ⁽¹⁾מטבע חוץ מטבע ישראלי

  

 
 לא צמוד

למדד צמוד 
 אירו דולר המחירים

מטבעות 
 אחרים

פריטים 
שאינם 
 הכל-סך כספיים

 
 במיליוני  שקלים חדשים

 נכסים
 ,20,,6   - 23,  231  4,202  20  66,626  מזומנים ופקדונות בבנקים       

 302,,0  0,010  03  246  .02,06  ,4,14  2..,02  ניירות ערך
במסגרת הסכמי מכר ניירות ערך שנשאלו או נרכשו 

 6.3   -  -  -  -  - 6.3  חוזר
 602,.06   - 226  0,322  ,62,20  24,,04  0,032,  נטו, אשראי לציבור

 202   -  - 010  04  032  610  אשראי לממשלות
 044  046   -  -  - 6   - השקעות בחברות כלולות

 6,0.2  6,0.2   -  -  -  -  - בניינים וציוד
 046  046   -  -  -  -  - בלתי מוחשיים ומוניטין נכסים

 ,0,61  .66  42  062  320  0.  3..,0  נכסים בגין מכשירים נגזרים
 0,232  0,4  412  006  0,100  62  ,0,30  נכסים אחרים

 406  63  .  006  624   - 01  נכסים המוחזקים למכירה
 632,623  1,636  6,362  0,223  12,220  02,622  062,120  כל הנכסים-סך

 התחייבויות
 2.,,.02   - 31.,6  602,.  ⁽²⁾42,6,3  2,4.0  ,,32,1  פקדונות הציבור       

 .0,31   - 40  ,66  .0,40  2  6,600  פקדונות מבנקים
 012   -  -  - ⁽²⁾,,  3.  003  פקדונות הממשלה

 ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי
 00,,0   -  -  - 00,,0   -  - רכש חוזר

 3,2.1   -  - 24   - 066,.  6,0,4  כתבי התחייבות נדחים
 0,4.2  663  44  036  ,.,  044  ,,0,3  התחייבויות אחרות בגין מכשירים נגזרים

 01,3,2  0,2  1,  02  2,1  042  3.,,3  התחייבויות אחרות
 0,2.2   - 016  6,2  0,626   - 62  התחייבויות המוחזקות למכירה

 020,262  101  0,322  7,363  21,112  00,222  000,202  כל ההתחייבויות-סך
 00,204  ,,.,0  (0,106) (4,6.1) (2,,,4) ,,2,6  42.,04  הפרש

 :השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים
  -  - 6,,  4,1,3  .61,,  (.6,14) (00,000) (למעט אופציות)מכשירים נגזרים        

  -  - 6  04  (,64)  - 606  (במונחי נכס בסיס)נטו , אופציות בכסף
  -  - (60) 001  2.   - (024) (במונחי נכס בסיס)נטו , אופציות מחוץ לכסף

 00,201  0,277  (022) (22) 0,017  0,610  0,270  הכל כללי-סך
  -  - 00  (0) (6.2)  - 620  (ערך נקוב מהוון)נטו , אופציות בכסף

  -  - (2) 601  ,4,   - (0,120) (ערך נקוב מהוון)נטו , אופציות מחוץ לכסף
 :הערות

 .כולל צמודי מטבע חוץ (0)
 .'ח 0ראו ביאור  –סווג מחדש  (6)
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 יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים. 34

 ההרכב במאוחד. א

 
 בלתי מבוקר

 
 6302בספטמבר  03

 
 שווי הוגן יתרה

 
 כ"סה ⁽¹⁾0רמה  ⁽¹⁾6רמה  ⁽¹⁾0רמה  (0)במאזן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נכסים פיננסיים
 62,316  1,.,02   - 3,066  0.,,62  מזומנים ופקדונות בבנקים     

 ,.,,.0  26,  02,201  60,432  430,.0  ⁽²⁾ניירות ערך
 ..0  ..0   -  - ..0  נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזרניירות ערך שנשאלו או 

 42,,,00  002,042  6  .0,23  003,002  נטו, אשראי לציבור
 3..  3..   -  - .6.  אשראי לממשלות

 0,646  0,001  0,330  003  0,646  נכסים בגין מכשירים נגזרים
 .0,36  .0,24  60  .62  .0,36  נכסים פיננסיים אחרים

 637,223  022,120  02,217  01,200  ⁽³⁾637,226  כל הנכסים הפיננסיים-סך
 התחייבויות פיננסיות

 022,020  ,04,16  000,302  03,603  36,,024  פקדונות הציבור     
 60.,2  0,623  4,426   - 00.,2  פקדונות מבנקים

 062  036  004   - 004  פקדונות הממשלה
 .2.,0  .2.,0   -  - ,0,20  שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזרניירות ערך 

 4,,,3  6,110  622  ,20,.  ,3.,,  איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים
 0,311  632  0,422  ,00  0,311  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 0,,,.  441,.  06  400  0,,,.  התחייבויות פיננסיות אחרות
 022,201  17,270  063,622  62,072  ⁽³⁾022,302  כל ההתחייבויות הפיננסיות-סך

 מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים
 0,  0,   -  - 0,  עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי     

 :הערות
 0רמה . שווי הוגן המשתמשות בנתונים נצפים משמעותיים אחריםמדידות  - 6רמה . מדידות שווי הוגן המשתמשות במחירים מצוטטים בשוק פעיל - 0רמה  (0)

 .מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים לא נצפים משמעותיים -
 .2ראו ביאור , לפירוט נוסף של היתרה במאזן והשווי ההוגן של ניירות ערך (6)
מכשירים המוצגים במאזן לפי )אשר יתרתם במאזן זהה לשוויים ההוגן , בהתאמה, ח"מיליון ש .6,,2,-ח ו"מיליון ש 4,,,43נכסים והתחייבויות בסך של : מזה (0)

 .ג02 -ב 02ראו ביאור , למידע נוסף בדבר מכשירים שנמדדו בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה ועל בסיס שאינו חוזר ונשנה(. שווי הוגן
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 (המשך)יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים . 34

 (המשך)ההרכב במאוחד . א

 
 בלתי מבוקר

 
 6302בספטמבר  03

 
 שווי הוגן יתרה

 
 כ"סה ⁽¹⁾0רמה  ⁽¹⁾6רמה  ⁽¹⁾0רמה  (0)במאזן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נכסים פיננסיים
 ,23,.6  026,.0   - 01,002  2.6,.6  מזומנים ופקדונות בבנקים     

 ,1.,03  ,3.  32.,04  64,002  03,620  ⁽²⁾ניירות ערך
 0.0  0.0   -  - 0.0  ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

 064,134  060,131  6  0,116  060,236  נטו, אשראי לציבור
 242  242   -  - 430  אשראי לממשלות

 26.,0  20,  6,264  6,2  26.,0  נכסים בגין מכשירים נגזרים
 ,6,63  6,604  60  20  ,6,63  נכסים פיננסיים אחרים

 2,0.0  330  23.,0  6,200  2,0.0  ⁽⁴⁾נכסים פיננסים מוחזקים למכירה
  630,223  012,362  02,600  07,103 ⁽³⁾ 636,203 כל הנכסים הפיננסיים-סך

 התחייבויות פיננסיות
 ,,020,2  00,601  ⁽⁵⁾10,,014  222,.0  ⁽⁵⁾,020,12  פקדונות הציבור     

 46,,4  022  4,460  622  00,,4  פקדונות מבנקים
 002  044  ⁽⁵⁾036   - ⁽⁵⁾061  פקדונות הממשלה

 4,030  4,030   -  - 20,,0  ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר
 ,00,60  6,062  ,,  12,,,  .3,30  כתבי התחייבות נדחים

 4,133  631  0,264  6,2  4,133  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
 06.,.  262,.  .6  0.3  06.,.  התחייבויות פיננסיות אחרות

 2,230  0,206  0,311  0,0.3  2,230  ⁽⁴⁾התחייבויות פיננסיות מוחזקות למכירה
  026,222  12,070  001,222  67,622 ⁽³⁾ 023,100 כל ההתחייבויות הפיננסיות-סך

 חוץ מאזנייםמכשירים פיננסיים 
 22  22   -  - 22  עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי     

 :הערות
 - 0רמה . מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים נצפים משמעותיים אחרים - 6רמה . מדידות שווי הוגן המשתמשות במחירים מצוטטים בשוק פעיל - 0רמה  (0)

 .נצפים משמעותיים מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים לא
 .2ראו ביאור , לפירוט נוסף של היתרה במאזן והשווי ההוגן של ניירות ערך (6)
מכשירים המוצגים במאזן לפי )אשר יתרתם במאזן זהה לשוויים ההוגן , בהתאמה, ח"מיליון ש 2,164,-ח ו"מיליון ש ,22,02נכסים והתחייבויות בסך של : מזה (0)

 .ג02 -ב 02ראו ביאור , בדבר מכשירים שנמדדו בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה ועל בסיס שאינו חוזר ונשנה למידע נוסף(. שווי הוגן
 .,0ראו ביאור  (4)
 .'ח 0ראו ביאור  –סווג מחדש  (2)
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 (המשך)יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים . 34

 (המשך)ההרכב במאוחד . א

 
 מבוקר

 
 6302בדצמבר  00

 
 שווי הוגן יתרה

 
 כ"סה ⁽¹⁾0רמה  ⁽¹⁾6רמה  ⁽¹⁾0רמה  (0)במאזן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נכסים פיננסיים
 262,,6  02,326   - 00,220  ,20,,6  מזומנים ופקדונות בבנקים     

 03,040  10,  ,02,22  66,3.1  302,,0  ⁽²⁾ניירות ערך
 6.3  6.3   -  - 6.3  הסכמי מכר חוזרניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת 

 204,.06  062,026  6  0,6,1  602,.06  נטו, אשראי לציבור
 2.4  2.4   -  - 202  אשראי לממשלות

 ,0,61  60.  6,602  626  ,0,61  נכסים בגין מכשירים נגזרים
 0,312  ,0,,0  ,6  23  0,312  נכסים פיננסיים אחרים

 410  411  0   - 410  ⁽⁴⁾מוחזקים למכירהנכסים פיננסים 
  630,722  012,232  02,702  02,061 ⁽³⁾ 633,222 כל הנכסים הפיננסיים-סך

 התחייבויות פיננסיות
 016,,02  01,0,0  ⁽⁵⁾013,663  31,,,0  ⁽⁵⁾2.,,.02  פקדונות הציבור     

 0,302  021  0,240  640  .0,31  פקדונות מבנקים
 061  .00  ⁽⁵⁾0,0   - ⁽⁵⁾012  הממשלהפקדונות 

 ,4,00  ,4,00   -  - 00,,0  ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר
 00,,01  ,6,06  40  421,,  3,2.1  כתבי התחייבות נדחים

 0,4.2  ,00  6,312  626  0,4.2  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
 01,,.  203,.  00  ,60  01,,.  אחרותהתחייבויות פיננסיות 

 0,2.2   - 0,2.2   - 0,2.2  ⁽⁴⁾התחייבויות פיננסיות מוחזקות למכירה
  023,122  11,220  002,200  67,370 ⁽³⁾ 077,120 כל ההתחייבויות הפיננסיות-סך

 מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים
 22  22   -  - 22  עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי     

 :הערות
 - 0רמה . מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים נצפים משמעותיים אחרים - 6רמה . מדידות שווי הוגן המשתמשות במחירים מצוטטים בשוק פעיל - 0רמה  (0)

 .מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים לא נצפים משמעותיים
 .2ראו ביאור , ההוגן של ניירות ערךלפירוט נוסף של היתרה במאזן והשווי  (6)
מכשירים המוצגים במאזן לפי )אשר יתרתם במאזן זהה לשוויים ההוגן , בהתאמה, ח"מיליון ש 2,0,0,-ח ו"מיליון ש 21,333נכסים והתחייבויות בסך של : מזה (0)

 .ג02 -ב 02ראו ביאור , יס שאינו חוזר ונשנהלמידע נוסף בדבר מכשירים שנמדדו בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה ועל בס(. שווי הוגן
 .,0ראו ביאור  (4)
 .'ח 0ראו ביאור  –סווג מחדש  (2)
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 (המשך)יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים . 34

 מאוחד -פריטים הנמדדים בשווי הוגן . ב
 פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה. 0

 
 בלתי מבוקר

 
 6302בספטמבר  03

 
 -מדידות שווי הוגן המשתמשות ב

   

 

מחירים 
מצוטטים בשוק 

 (0רמה )פעיל 

נתונים נצפים 
משמעותיים 

 (6רמה )אחרים 

נתונים לא נצפים 
משמעותיים 

 (0רמה )
השפעת 

 הסכמי קיזוז
הכל שווי -סך

 יתרה מאזנית הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נכסים
 למכירהניירות ערך זמינים       
 .02,16  .02,16   -  - 00,,0  04,604  של ממשלת ישראל      

 230  230   -  - 034  .03  של ממשלות זרות
 26  26   -  - 46  01  של מוסדות פיננסיים בישראל

 0,1,4  0,1,4   -  - 0,1,4   - של מוסדות פיננסיים זרים
 006 -  -   .,006  .,006,.   - (NBP)או מגובי משכנתאות ( CBP)מגובי נכסים 

 ,02  ,02   -  - 023  0,3  של אחרים בישראל
 6,,,0  6,,,0   -  - 6,,,0   - של אחרים זרים

 6,  6,   -  -  - 6,  מניות
  06,122  01,226 הכל ניירות ערך זמינים למכירה-סך

  
62,077  62,077  

 ניירות ערך למסחר
 0,116  0,116   -  - .,6  02.,6  של ממשלת ישראל      

  -  -  -  -  -  - של ממשלות זרות
 02  02   -  -  - 02  של מוסדות פיננסיים בישראל

  -  -  -  -  -  - של מוסדות פיננסיים זרים
 22 -  -   22  22   - (NBP)או מגובי משכנתאות ( CBP)מגובי נכסים 

 02  02   -  - ,  ,  של אחרים בישראל
 04  04   -  - 04   - של אחרים זרים

 04  04   -  -  - 04  מניות
  022  6,226 הכל ניירות ערך למסחר-סך

  
0,062  0,062  

 0,233  0,233   -  - 6  .0,23  אשראי לציבור בגין ניירות ערך שהושאלו
 נכסים בגין מכשירים נגזרים

 ..0  ..0   - ..0   -  - חוזי ריבית שקל מדד      
 30,,0  30,,0   - 622  .0,26   - חוזי ריבית אחרים

 0,102  0,102   - .22  002  06  חוזי מטבע חוץ
 .02  .02   -  - 01  .06  חוזים בגין מניות

  -  -  -  -  -  - חוזי סחורות ואחרים
 0,646  0,646   - 0,001  0,330  003  הכל נכסים בגין מכשירים נגזרים-סך
 60  60   -  - 60   - אחר

 .62  .62   -  -  - .62  נכסים בגין פעילות בשוק המעוף
  0,003  01,772  60,202 הכל נכסים-סך

 
02,202  02,202  

 התחייבויות
 ,0,60  ,0,60   -  - 62  0,606  פקדונות הציבור בגין  ניירות ערך שנשאלו      

 ALM -  -   002 -   002  002פקדונות 
 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 ..0  ..0   - ..0   -  - חוזי ריבית שקל מדד      
 6,020  6,020   -  - 6,020   - חוזי ריבית אחרים

 0,644  0,644   - 003  0,000  06  חוזי מטבע חוץ
 062  062   -  -  - 062  חוזים בגין מניות

  -  -  -  -  -  - חוזי סחורות ואחרים
 0,311  0,311   - 632  0,422  ,00  הכל התחייבויות בגין מכשירים נגזרים-סך

 06  06   -  - 06   - אחר
 .62  .62   -  -  - .62  התחייבות בגין פעילות בשוק המעוף

 024  024   -  -  - 024  מכירות בחסר של ניירות ערך
 2,722  2,722   - 206  0,261  0,220  הכל ההתחייבויות-סך
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 (המשך)יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים . 34

 (המשך)מאוחד  -פריטים הנמדדים בשווי הוגן . ב

 (המשך)פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה . 0

 
 בלתי מבוקר

 
 6302בספטמבר  03

 
 -מדידות שווי הוגן המשתמשות ב

   

 

מחירים מצוטטים 
 (0רמה )פעיל בשוק 

נתונים נצפים 
משמעותיים אחרים 

 (6רמה )

נתונים לא נצפים 
רמה )משמעותיים 

0) 
השפעת הסכמי 

 קיזוז
הכל שווי -סך

 יתרה מאזנית הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נכסים
 ניירות ערך זמינים למכירה      
 20,,02  20,,02   -  - 0,064  04,263  של ממשלת ישראל      

 216  216   -  - 601  036  ממשלות זרותשל 
 400  400   -  - 21  020  של מוסדות פיננסיים בישראל

 0,344  0,344   -  - 0,344   - של מוסדות פיננסיים זרים
 641 -  -   .,641  .,641,.   - (NBP)או מגובי משכנתאות ( CBP)מגובי נכסים 

 212  212   -  - 620  024  של אחרים בישראל
 220  220   -  - 220   - של אחרים זרים

 203  203   -  -  - 203  מניות
 62,262  62,262   -  - 00,226  02,022  הכל ניירות ערך זמינים למכירה-סך

 ניירות ערך למסחר
 6,422  6,422   -  - 43  .6,41  של ממשלת ישראל      

 364  364   -  -  - 364  של ממשלות זרות
 01  01   -  -  - 01  של מוסדות פיננסיים בישראל

 0  0   -  - 0   - של מוסדות פיננסיים זרים
 .2. -  -   2.  2   - (NBP)או מגובי משכנתאות ( CBP)מגובי נכסים 

 22  22   -  - 4  20  של אחרים בישראל
 6  6   -  - 6   - של אחרים זרים

 2  2   -  -  - 2  מניות
 0,200  0,200   -  - 060  0,137  הכל ניירות ערך למסחר-סך

 0,114  0,114   -  - 6  0,116  אשראי לציבור בגין ניירות ערך שהושאלו
 נכסים בגין מכשירים נגזרים

 000  000   - 000   -  - חוזי ריבית שקל מדד      
 .6,00  .6,00   - 030  0,364   - חוזי ריבית אחרים

 0,6,0  0,6,0   - .24  2.2  21  מטבע חוץ חוזי
 ,64  ,64   -  - 64  664  חוזים בגין מניות

 0  0   -  -  - 0  חוזי סחורות ואחרים
 26.,0  26.,0   - 20,  6,264  6,2  הכל נכסים בגין מכשירים נגזרים-סך

 60  60   -  - 60   - אחר
 20  20   -  -  - 20  נכסים בגין פעילות בשוק המעוף

 02,037  02,037   - 720  01,011  63,200  הכל נכסים-סך
 התחייבויות

 61.  61.   -  - 60  233  פקדונות הציבור בגין  ניירות ערך שנשאלו      
 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 062  062   - 062   -  - חוזי ריבית שקל מדד      
 6,4.2  6,4.2   -  - 6,4.2   - חוזי ריבית אחרים

 0,6.0  0,6.0   - 024  0,143  21  חוזי מטבע חוץ
 664  664   -  -  - 664  חוזים בגין מניות

 0  0   -  -  - 0  חוזי סחורות ואחרים
 4,133  4,133   - 631  0,264  6,2  הכל התחייבויות בגין מכשירים נגזרים-סך

 .6  .6   -  - .6   - אחר
 20  20   -  -  - 20  התחייבות בגין פעילות בשוק המעוף

 ,00  ,00   -  -  - ,00  מכירות בחסר של ניירות ערך
 2,023  2,023   - 202  0,226  0,020  הכל ההתחייבויות-סך
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 (המשך)יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים . 34

 (המשך)מאוחד  -פריטים הנמדדים בשווי הוגן . ב
 (המשך)פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה . 0

 
 מבוקר

 
 6302בדצמבר  00

 
 -מדידות שווי הוגן המשתמשות ב

   

 

מחירים 
מצוטטים בשוק 

 (0רמה )פעיל 

נתונים נצפים 
משמעותיים 

 (6רמה )אחרים 

נתונים לא נצפים 
משמעותיים 

 (0רמה )
השפעת הסכמי 

 קיזוז
הכל שווי -סך

 יתרה מאזנית הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נכסים
 ניירות ערך זמינים למכירה      
 02,040  02,040   -  - 0,034  .04,04  של ממשלת ישראל      

 306  306   -  - 001  2,6  של ממשלות זרות
 623  623   -  - ,4  660  של מוסדות פיננסיים בישראל

 22,,0  22,,0   -  - 06,,0  04  של מוסדות פיננסיים זרים
 263 -  -   .,263  .,263,.   - (NBP)או מגובי משכנתאות ( CBP)מגובי נכסים 

 426  426   -  - 664  ,66  של אחרים בישראל
 0,012  0,012   -  - 0,603  22  של אחרים זרים

 430  430   -  -  - 430  מניות
  06,022  02,220 למכירההכל ניירות ערך זמינים -סך

  
67,022  67,022  

 ניירות ערך למסחר
 ,6,11  ,6,11   -  - 2,  0,360  של ממשלת ישראל      

 02,  02,   -  -  - 02,  של ממשלות זרות
  -  -  -  -  -  - של מוסדות פיננסיים בישראל

 0  0   -  - 0   - של מוסדות פיננסיים זרים
 20 -  -   20  20   - (NBP)או מגובי משכנתאות ( CBP)מגובי נכסים 

 01  01   -  - 3  60  של אחרים בישראל
 61  61   -  - 61   - של אחרים זרים

 .  .   -  - 0  2  מניות
  022  6,272 הכל ניירות ערך למסחר-סך

  
6,226  6,226  

 0,6,6  0,6,6   -  - 6  0,6,1  אשראי לציבור בגין ניירות ערך שהושאלו
 נכסים בגין מכשירים נגזרים

 ,02  ,02   - ,02   -  - חוזי ריבית שקל מדד      
 13,,0  13,,0   - 024  0,222   - חוזי ריבית אחרים

 3.6  3.6   - 033  221  60  חוזי מטבע חוץ
 623  623   -  - 01  663  חוזים בגין מניות

  -  -  -  -  -  - חוזי סחורות ואחרים
 ,0,61  ,0,61   - 60.  6,602  626  הכל נכסים בגין מכשירים נגזרים-סך

 ,6  ,6   -  - ,6   - אחר
 23  23   -  -  - 23  נכסים בגין פעילות בשוק המעוף

  260  01,707  63,012 הכל נכסים-סך
 

02,232  02,232  
 התחייבויות

 31,  31,   -  - 62  22,  שנשאלו פקדונות הציבור בגין  ניירות ערך      
 ALM -  -   042 -   042  042פקדונות 

 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
 043  043   - 043   -  - חוזי ריבית שקל מדד      

 6,062  6,062   -  - 6,062   - חוזי ריבית אחרים
 3.6  3.6   - 023  1,.  60  חוזי מטבע חוץ

 663  663   -  -  - 663  מניותחוזים בגין 
  -  -  -  -  -  - חוזי סחורות ואחרים

 0,4.2  0,4.2   - ,00  6,312  626  הכל התחייבויות בגין מכשירים נגזרים-סך
 00  00   -  - 00   - אחר

 23  23   -  -  - 23  התחייבות בגין פעילות בשוק המעוף
 0.3  0.3   -  -  - 0.3  מכירות בחסר של ניירות ערך

 1,270  1,270   - 220  6,220  0,022  הכל ההתחייבויות-סך
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 (המשך)יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים . 34

 (המשך)מאוחד  -פריטים הנמדדים בשווי הוגן . ב

 פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס שאינו חוזר ונשנה. 6

 
 בלתי מבוקר

 
 6302בספטמבר  03

 
 0רמה  6רמה  0רמה 

סך  הכל שווי 
 הוגן

רווחים 
( הפסדים)

לשלושת 
החודשים 

-שהסתיימו ב
בספטמבר  03

6302 

רווחים 
( הפסדים)

לתשעת 
החודשים 

-שהסתיימו ב
בספטמבר  03

6302 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 (20) (,0) 0,240  0,240   -  - אשראי פגום שגבייתו מותנית בביטחון
  -  - 02  02   -  - אחרים

       

 
 בלתי מבוקר

 
 6302בספטמבר  03

 
 0רמה  6רמה  0רמה 

סך  הכל שווי 
 הוגן

רווחים 
( הפסדים)

לשלושת 
החודשים 

-שהסתיימו ב
בספטמבר  03

6302 

רווחים 
( הפסדים)

לתשעת 
החודשים 

-שהסתיימו ב
בספטמבר  03

6302 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 (063) (002) 6,102  6,102   -  - בביטחוןאשראי פגום שגבייתו מותנית 
 02  02   -  - אחרים

 
-  

       

 
 מבוקר

 
 6302בדצמבר  00

 
 0רמה  6רמה  0רמה 

סך  הכל שווי 
 הוגן

 

רווחים 
( הפסדים)

לשנה 
שהסתיימה 

בדצמבר  00-ב
6302 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 01,,0  01,,0   -  - אשראי פגום שגבייתו מותנית בביטחון
 

(662) 
 02  02   -  - אחרים

 
-  
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 (המשך)יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים . 34

 מאוחד - 0שינויים בפריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה שנכללו ברמה . ג

 :6302 בספטמבר 03לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום . 0

 
 בלתי מבוקר

 

הוגן שווי 
ליום 

03.2.6302 

הכל -סך
רווחים 

( הפסדים)
שמומשו 

ושטרם 
מומשו 
שנכללו 

בדוח רווח 
 סילוקים רכישות הנפקות והפסד

העברות 
 0מתוך רמה 

העברות אל 
 0רמה 

שווי הוגן 
ליום 

03.2.6302 

רווחים 
( הפסדים)

שטרם 
מומשו בגין 

מכשירים 
המוחזקים 

ליום 
03.2.6302 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נטו, בגין מכשירים נגזרים( התחייבויות)נכסים 
 ⁽¹⁾6  ⁽²⁾ -  -  - .   -  - ⁽¹⁾(6) (2) מדד-חוזי ריבית שקל

 ⁽¹⁾(20) 622  (6) (0) 0   -  - ⁽¹⁾(20) 003  חוזי ריבית אחרים
 ⁽¹⁾(,02) ,24  (3) (0) .2  (01)  - ⁽¹⁾(020) 2,2  חוזי מטבע חוץ

 (632) 701  (00) (1) 22  (03)  - (632) 0,333  הכל-סך
 התחייבויות

 ALM (062) (6) -  -   00 -  -  (002) (6)פקדונות          
 

 :6302בספטמבר  03לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום . 6

 
 בלתי מבוקר

 

שווי הוגן 
ליום 

03.2.6302 

הכל -סך
רווחים 

( הפסדים)
שמומשו 

ושטרם 
מומשו 
שנכללו 

בדוח רווח 
 סילוקים  רכישות הנפקות והפסד

העברות 
 0מתוך רמה 

העברות אל 
 0רמה 

שווי הוגן 
ליום 

03.2.6302 

רווחים 
( הפסדים)

שטרם 
מומשו בגין 

מכשירים 
המוחזקים 

ליום 
03.2.6302 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נטו, בגין מכשירים נגזרים(  התחייבויות)נכסים 
 ⁽¹⁾(00) (00)  -  - (60)  -  - ⁽¹⁾00  (0) מדד-חוזי ריבית שקל

 ⁽¹⁾004  030  (,0) (,) (04)  -  - ⁽¹⁾001  060  חוזי ריבית אחרים
 ⁽¹⁾,0  0,0   - 0  (3.) (.) ⁽²⁾ - ⁽¹⁾44  466  חוזי מטבע חוץ

 010  220  (07) (2) (002) (2)  - 022  211  הכל-סך
 התחייבויות

 ALM (000) (6) -  -   01 -  -  (062) (6)פקדונות          
 :הערות

 ".הכנסות מימון שאינן מריבית"נכללו בדוח רווח והפסד בסעיף  (0)
 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ (6)
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 (המשך)יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים . 34

 (המשך)מאוחד  - 0שינויים בפריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה שנכללו ברמה . ג

 :6302בספטמבר  03חודשים שהסתיימו ביום  לתשעה. 0

 
 בלתי מבוקר

 

שווי הוגן 
ליום 

00.06.6302 

הכל -סך
רווחים 

( הפסדים)
שמומשו 

ושטרם 
מומשו 
שנכללו 

בדוח רווח 
 סילוקים רכישות הנפקות והפסד

העברות 
 0מתוך רמה 

העברות אל 
 0רמה 

שווי הוגן 
ליום 

03.2.6302 

רווחים 
( הפסדים)

שטרם 
מומשו בגין 

מכשירים 
המוחזקים 

ליום 
03.2.6302 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נטו, בגין מכשירים נגזרים( התחייבויות)נכסים 
 ⁽¹⁾(00) ⁽²⁾ -  -  - (4)  -  - ⁽¹⁾(02) 03  מדד-חוזי ריבית שקל

 ⁽¹⁾030  622  ,  (3) (1,)  -  - ⁽¹⁾030  024  חוזי ריבית אחרים
 ⁽¹⁾446  ,24  (,) (04) 00  (060)  - ⁽¹⁾426  601  חוזי מטבע חוץ

 261  701   - (10) (20) (060)  - 203  130  הכל-סך
 התחייבויות

 (,) ALM (042) (,) (0,) -   22 -  -  (002)פקדונות          
 :הערות

 ".הכנסות מימון שאינן מריבית"נכללו בדוח רווח והפסד בסעיף  (0)
 .ח"מיליון ש 0-מסכום נמוך  (6)

 :6302בספטמבר  03חודשים שהסתיימו ביום לתשעה . 1

 
 בלתי מבוקר

 

שווי הוגן 
ליום 

00.06.6301 

הכל -סך
רווחים 

( הפסדים)
שמומשו 

ושטרם 
מומשו 
שנכללו 

בדוח רווח 
 סילוקים  רכישות הנפקות והפסד

העברות 
 0מתוך רמה 

העברות אל 
 0רמה 

שווי הוגן 
ליום 

03.2.6302 

רווחים 
( הפסדים)

שטרם 
מומשו בגין 

מכשירים 
המוחזקים 

ליום 
03.2.6302 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נטו, בגין מכשירים נגזרים( התחייבויות)נכסים 
 ⁽¹⁾.  (00)  -  - (,)  -  - ⁽¹⁾04  (03) מדד-חוזי ריבית שקל

 ⁽¹⁾044  030  (03) (60) (.2)  -  - ⁽¹⁾042  042  חוזי ריבית אחרים
 ⁽¹⁾000  0,0  (6) (0) (,20) (,.) ⁽²⁾ - ⁽¹⁾400  220  חוזי מטבע חוץ

 126  220  (60) (66) (270) (27)  - 223  222  הכל-סך
 התחייבויות

 ALM -  (6) (044) -   60 -  -  (062) (6)פקדונות          
 :הערות

 ".מריביתהכנסות מימון שאינן "נכללו בדוח רווח והפסד בסעיף  (0)
 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ (6)
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 (המשך)יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים . 34

 (המשך)מאוחד  - 0שינויים בפריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה שנכללו ברמה . ג

 :6302בדצמבר  00לשנה שהסתיימה ביום . 2

 
 מבוקר

 

שווי הוגן 
ליום 

00.06.6301 

הכל -סך
רווחים 

( הפסדים)
שמומשו 

ושטרם 
מומשו 
שנכללו 

בדוח רווח 
 סילוקים  רכישות הנפקות והפסד

העברות 
 0מתוך רמה 

העברות אל 
 0רמה 

שווי הוגן 
ליום 

00.06.6302 

רווחים 
( הפסדים)

שטרם 
מומשו בגין 

מכשירים 
המוחזקים 

ליום 
00.06.6302 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נטו, בגין מכשירים נגזרים( התחייבויות)נכסים 
 ⁽¹⁾06  03   -  - 2   -  - ⁽¹⁾00  (03) מדד-חוזי ריבית שקל

 ⁽¹⁾,.  024  64  (06) (6.)  -  - ⁽¹⁾23  042  חוזי ריבית אחרים
 ⁽¹⁾600  601  (0) ⁽²⁾ - (,20) (42) ⁽²⁾ - ⁽¹⁾040  220  חוזי מטבע חוץ

 060  130  60  (06) (272) (12)  - 112  222  הכל-סך
 התחייבויות

 ALM -  (.) (41,) -   .1 -  -  (042) (2)פקדונות          
 :הערות

 ".הכנסות מימון שאינן מריבית"נכללו בדוח רווח והפסד בסעיף  (0)
 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ (6)

 

העברות בין רמות בהיררכיות השווי ההוגן  . ד

 לפיה, הבנקים על הפיקוח של הבהרה בשל, ממנה או 0 רמה אל מהותיות לא העברות התבצעו 6102של שנת  הראשוניםתשעת החודשים ב

 .0 ברמה יכללו נצפים שאינם נתונים בסיס על נקבע אשראיה סיכון בהם נגזרים מכשירים
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 (המשך)יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים . 34

נתונים לא ניצפים משמעותיים וטכניקות הערכה המשמשים במדידת שווי הוגן של פריטים מידע נוסף בדבר . ה
 0שסווגו לרמה 

 0מידע כמותי לגבי מדידת שווי הוגן ברמה . 0

 
 בלתי מבוקר

 

שווי הוגן ליום 
 (ממוצע משוקלל)טווח  נתונים לא נצפים טכניקות הערכה 03.2.6302

 
 ח"במיליוני ש

  
 באחוזים

פריטים הנמדדים בשווי הוגן . א
 על בסיס שאינו חוזר ונשנה

אשראי פגום שגבייתו מותנית     
 0,240  בביטחון

, היוון תזרימי מזומנים
 ן"נתונים משוק הנדל, שיעורי היוון הערכות שווי ושמאות

 ן"נתונים משוק הנדל, שווי החברה הערכת שווי על ידי מומחה 02  אחר 
בשווי הוגן פריטים הנמדדים . ב 

 על בסיס חוזר ונשנה
בגין ( התחייבויות)נכסים     

 נטו, מכשירים נגזרים
 (-1.16%)  0%,.0עד    -1.30%-מ עקום ריבית במגזר צמוד מדד היוון תזרימי מזומנים ⁽¹⁾ - מדד-חוזי ריבית שקל    

   

סיכון אשראי צדדים נגדיים 
(AVC) (1.41%)    0.10%עד      1.11%-מ 

 היוון תזרימי מזומנים 622  חוזי ריבית אחרים
סיכון אשראי צדדים נגדיים 

(AVC) (1.02%)    %,2.1עד      1.11%-מ 
 (-1.42%)  0.31%עד    -1.30%-מ עקום ריבית במגזר צמוד מדד היוון תזרימי מזומנים ,24  חוזי מטבע חוץ

  

, היוון תזרימי מזומנים
 מודלים לתמחור אופציות

אשראי צדדים נגדיים סיכון 
(AVC) (1.12%)    2.23%עד      1.11%-מ 

 התחייבויות
 סיכון אשראי של נכס הבסיס היוון תזרימי מזומנים ALM  002פקדונות     

      

 
 בלתי מבוקר

 

שווי הוגן ליום 
 (ממוצע משוקלל)טווח  נתונים לא נצפים טכניקות הערכה 03.2.6302

 
 ח"במיליוני ש

  
 באחוזים

פריטים הנמדדים בשווי הוגן . א
 על בסיס שאינו חוזר ונשנה

אשראי פגום שגבייתו מותנית     
 6,102  בביטחון

, היוון תזרימי מזומנים
 ן"נתונים משוק הנדל, שיעורי היוון הערכות שווי ושמאות

 ן"נתונים משוק הנדל, שווי החברה הערכת שווי על ידי מומחה 02  אחר 
פריטים הנמדדים בשווי הוגן . ב 

 על בסיס חוזר ונשנה
בגין ( התחייבויות)נכסים     

 נטו, מכשירים נגזרים
 (1.03%)    0.06%עד      1.11%-מ (AVC)סיכון אשראי צדדים נגדיים  היוון תזרימי מזומנים 030  חוזי ריבית אחרים    

 (-3%,.1)  1.12%עד    -0%..0-מ אינפלציה עד שנהציפיות  היוון תזרימי מזומנים 0,0  חוזי מטבע חוץ

  

, היוון תזרימי מזומנים
 (1.02%)    6%..0עד      1.11%-מ (AVC)סיכון אשראי צדדים נגדיים  מודלים לתמחור אופציות

 התחייבויות
 סיכון אשראי של נכס הבסיס היוון תזרימי מזומנים ALM  062פקדונות     

מכשירים התחייבויות בגין  
 נטו, נגזרים

 (-2%,.1)  1.12%עד    -0%..0-מ ציפיות אינפלציה עד שנה היוון תזרימי מזומנים 00  מדד-חוזי ריבית שקל    

   
 (%,1.2)   2.03%עד      1.11%-מ (AVC)סיכון אשראי צדדים נגדיים 
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 (המשך)יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים . 34

בדבר נתונים לא ניצפים משמעותיים וטכניקות הערכה המשמשים במדידת שווי הוגן של פריטים  מידע נוסף. ה
 (המשך) 0שסווגו לרמה 

 (המשך) 0מידע כמותי לגבי מדידת שווי הוגן ברמה . 0

 
 מבוקר

 

שווי הוגן 
ליום 

 (ממוצע משוקלל)טווח  נתונים לא נצפים טכניקות הערכה 00.06.6302

 
 ח"במיליוני ש

  
 באחוזים

פריטים הנמדדים בשווי הוגן . א
 על בסיס שאינו חוזר ונשנה

אשראי פגום שגבייתו מותנית     
 01,,0 בביטחון

, היוון תזרימי מזומנים
 ן"נתונים משוק הנדל, שיעורי היוון הערכות שווי ושמאות

 ן"נתונים משוק הנדל, שווי החברה הערכת שווי על ידי מומחה 02 אחר 
פריטים הנמדדים בשווי הוגן . ב 

 על בסיס חוזר ונשנה
, נכסים בגין מכשירים נגזרים    

 נטו
 (-%,6.1)   1.00%עד     -4%..4-מ ציפיות אינפלציה עד שנה היוון תזרימי מזומנים 03 מדד-חוזי ריבית שקל    

   
 (%,1.2)     20%..עד       1.11%-מ (AVC)סיכון אשראי צדדים נגדיים 

 (1.61%)   06.42%עד       1.11%-מ (AVC)סיכון אשראי צדדים נגדיים  היוון תזרימי מזומנים 024 חוזי ריבית אחרים
 (-%.0.0)    1.00%עד    -4.23%-מ ציפיות אינפלציה עד שנה היוון תזרימי מזומנים 601 חוזי מטבע חוץ

  

, היוון תזרימי מזומנים
 (1.14%)     0%,.0עד       1.11%-מ (AVC)אשראי צדדים נגדיים סיכון  מודלים לתמחור אופציות

 התחייבויות
 סיכון אשראי של נכס הבסיס היוון תזרימי מזומנים ALM 042פקדונות     

 :הערה 
 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ (0)
 

  0 ברמה הוגן שווי מדידת לגבי איכותי מידע. 6

 בגין והתאמות, שנה עד האינפלציה ציפיות הם, נגזרים פיננסיים מכשירים של הוגן שווי במדידת שימשו אשר, המשמעותיים נצפים הלא הנתונים

 .() נגדיים צדדים אשראי סיכון

 האינפלציה שתחזיות ככל(. גדל) קטן ההוגן השווי, למדד צמודה הסכום את לשלם מתחייב והבנק( יורדות) עולות האינפלציה שתחזיות ככל

 (.קטן) גדל ההוגן השווי, למדד צמודה הסכום את לבנק לשלם מחויב לעסקה הנגדי והצד( יורדות) עולות

 ההוגן השווי את מקטינה לכשל בהסתברות עליה. לעסקה הנגדי דהצ של אשראי לכשל ההסתברות את מבטא( ) נגדי צד אשראי סיכון מקדם

 .ולהפך, העסקה של
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 פעילות בתחום כרטיסי אשראי .37

 החזקת אמצעי שליטה בדיינרס .א

 דור:"להלן) מ"בע יםיפיננס אלון דור חברת עם, אחד מצד, ודיינרס כאל התקשרו 6102 בנובמבר 63 ביום .בדיינרס המיעוט זכויות רכישת

 אלון דור של אחזקותיהן מלוא את תרכוש כאל לפיו, בהסכם, שני מצד, "(כחול ריבוע:"להלן) מ"בע ישראל כחול ריבוע אלון וחברת"( אלון

 . בדיינרס( 011%) הזכויות במלוא כאל תחזיק העסקה השלמת שעם כך, "(הנמכרות המניות: "ביחד להלן( )43%) בדיינרס כחול וריבוע

 כחול לריבוע ח"ש מיליון 001 של בסך כוללת תמורה המניות העברת כנגד כאל שילמה זה במועד. העסקה הושלמה 6102 בדצמבר 02 ביום

 .אלון ולדור

  .מתלים בתנאים שהותנתה נוספת לתמורה המוכרים זכאות בדבר מחלוקת נתגלעה הצדדים בין

, 6101 שנת ובתחילת 6113 שנת של השניה במחצית. נוספים ובעניינים הבינלאומי האלקטרוני הסחר סליקת בתחום אירועים (1) .ב

 של לכאורה הפרות בדבר"(  הבינלאומיים הארגונים: "להלן) העולמי מאסטרקארד וארגון אירופה ויזה של טענות בפני כאל עמדה

 אינטרנשיונל כאל, כאל של בת חברה ידי על שנסלקו בעסקאות, הבינלאומי האלקטרוני הסחר סליקת בתחום אלה ארגונים של הכללים

 .חודשים מספר של לתקופה הוגבלה זה בתחום ופעילותה קנסות כאל על הוטלו, זו במסגרת(. כאל ולתוך עם בינתיים שמוזגה)

, שונים צעדים ידה על ננקטו במסגרתה אשר, הבינלאומיים הארגונים בדרישות עמידה לצורך הפחתה תכנית ליישום מיידית פעלה כאל

 .החברה בהנהלת שינויים זה ובכלל

 הבינלאומי האלקטרוני הסחר סליקת פעילות וצמצום עליהם הכספיות הסנקציות העמסת בגין דרישות העלו ומאגדים עסק בתי מספר

 . כבדים נזקים, לטענתם, להם שהסבה, עימם

 המחלקה מטעם הודעה 6104 בדצמבר 0 ביום בכאל התקבלה, המשטרה שניהלה לחקירה בהמשך .המדינה פרקליטות תוהודע (2)

 . הפרקליטות לעיון הועבר, כאל כלפי חשדות נחקרו בו תיק לפיה ,המדינה בפרקליטות הכלכלית

 להגיש שוקלת הפרקליטות לפיה, "חשדות כתבמ" צורף המדינה אליה פרקליטות מטעם הודעה בכאל התקבלה, 6102 באפריל 61 ביום

 . הון והלבנת מחמירות בנסיבות במרמה דבר קבלת של עבירות ביצוע בגין, כאל כנגד אישום כתב

 מורה הוא, הל שצורף" החשדות כתבמ"ו כאמור הפרקליטות הודעת נוכח כי, לכאל הבנקים על המפקח הודיע 6102 באפריל 61 ביום

 .כאל של הפיננסי מצבה על ווהשלכותי תוצאותיו התבהרות, ההליך לסיום עד דיבידנדים לחלק שלא לכאל

 . אחרים עם ביחד כאל מעורבת, התביעה לטענת, בהן פרשות שתי מפרט החשדות כתבמ

 בתקופה כאל ל"כמנכ שכיהן מי באמצעות כאל, "(הרלבנטית התקופה" :להלן) 6113 עד 6112 השנים במהלך כי נטען הראשונה בפרשה

 לקידוד ביחס במרמה פעלו, אחרים עם ביחד, "(המנהלים: "ולחוד ביחד להלן) הרלבנטית בתקופה אינטרנשיונל כאל ל"ומנכ הרלוונטית

 וביחד המנהלים באמצעות, כאל כי נטען השניה בפרשה. הון הלבנת איסור בחוק לקבוע בניגוד פעלו וכן, כאל שסלקה עסקאות של כוזב

 רווחים והפיקו כספים קיבלו זו ובדרך, כאל באמצעות שסלקו עסק בתי רישומי לפיצול ביחס כוזבים מצגים הציגה, אחרים גורמים עם

 הנטענות לכאורה לעבירות בהקשר לכאל מיוחס הטענה שלפי ,הפעולות מחזור. הון הלבנת איסור בחוק לקבוע בניגוד פעלו וכן, במרמה

 .ח"ש מיליארדי הוא, כלפיה

 .פה בעל שימוע של בדרך ובין בכתב בין אישום כתב מהגשת להימנע בבקשה לפנות הזכותניתנה  לכאל, הפרקליטות בהודעת כאמור

 אוקטוברבחודש  שימוע התקיים, לכך בהמשך. בתיק החקירה חומר מליבת העתק כאל של כוחה בא בידי התקבל 6102 מאי בחודש

6102.  

 ויקבע יוכח לגביהם אשר כספים חילוט על להורות וכן הנטענות העבירות בגין קנסות כאל על להטיל סמכות המשפט לבית ,הדין פי על

 .עבירה כספי שהם

, [משולב נוסח] הפלילי הדין סדר לחוק' ד לפרק 0א לסימן בהתאם, מותנה הסדר נחתם 6102 בנובמבר 0 ביום. פלילי הליך חלף הסדר

 הליך חלף, בהסדר החקירה תיק של לסגירתו יביא זה הסכם. כאל לבין המדינה בפרקליטות הכלכלית המחלקה בין, 03,6-ב"התשמ

 .להלן למפורט בכפוף, פלילי

 כאל ידי על שבוצעה, בינלאומית אלקטרונית סליקה שעניינן פרשיות לשתי הקשורות בעובדות כאל הודתה ההסדר במסגרת

 התייחסה אליהן העובדות כי הובהר בהסדר. 6113 עד .611 בשנים, (6113 בדצמבר כאל לתוך שמוזגה כאל של בת חברה) אינטרנשיונל

 ידי על לכאל שנמסר החשדות מכתב להם ונודעו, ההסדר את שאישרו המשרה נושאי של האישית בידיעתם אינן בהסדר כאל

 . החברה טובת ובראי חלופות שקילת לאחר נעשה כאמור ההסדר אישור. הפרקליטות

 לעניין לרבות, ההסדר על החתימה מיום שנה למשך, בכתב מחייבים פנימיים לנהלים בהתאם לפעול כאל התחייבה ההסדר במסגרת

 והשינויים הנהלים אימוץ כי, בהסכם הצהירה כאל. הודתה בהן העבירות של הישנותן מניעת את שיבטיחו, ובקרה פיקוח מנגנוני

  . ההסדר נחתם בטרם עוד בפועל ידה על בוצעו, בהסכם שפורטו הארגוניים
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 (המשך) פעילות בתחום כרטיסי אשראי .37

, [משולב נוסח] הפלילי הדין סדר בחוק החמישית לתוספת 2 וסעיף( 2()א)ג.2 שבסעיף התנאי מכוח כי הצדדים ידי על הוסכם

 . חילוטו לצורך ח"ש מיליון 2, של סכום תפקיד כאל, 03,6-ב"התשמ

 .כאל נגד התיק את לסגור  הפרקליטות התחייבה ההסדר תנאי אחר תקיים שכאל לכך בכפוף

 קשורה חברה כל או/ו, כאל נגד, מנהלי או אזרחי, אחר הליך כל לרבות, אישום כתב להגיש ולא חקירה לקיים לא התחייבה הפרקליטות

 . בעבר בהן שכיהנו משרה נושאי שני למעט, ובעבר בהווה אלה בחברות משרה נושא כל כנגד או/ו אליה

 אין וכן, אליה קשורה בחברה או בה אחר עובד וכל משרה נושאי לרבות, אחר אדם כל לחייב כדי כאל בהודאת אין כי, בהסדר הובהר

 . הליך בכל ראיה להוות כדי בהודאתה

 42 של בסכום, בספריה שרשומה ההפרשה את, 6102 בספטמבר 01 ליום ביניים הכספיים בדוחות, כאל הגדילה ההסדר חתימת נוכח

 .ח"ש מיליון

 הוגשו אשר, (מרובה) נגזרת כתביעה הגשתה לאישור ובקשה תביעה בבנק התקבלו 6102 במאי . ביום .נגזרת תביעה לאישור בקשה (3)

 תפקיד ובעלי משרה נושאי 02 כנגד נגזרת תביעה של הגשתה לאשר מתבקש המשפט בית. יפו-אביב-בתל המחוזי המשפט לבית

 החברה)" 6113 בדצמבר 00 ביום ונמחקה לכאל מוזגה אשר" מ"בע אינטרנשיונל. ל.א.כ" הנכדה ובחברהבכאל  הרלוונטית בתקופה

 הסליקה לפעילות בקשר, הנטען לפי, לה להיגרם הצפויים ונזקים הנכדה ולחברה לכאל שנגרמו נטענים נזקים בגין, "(הנכדה

 . 6113-6112 בשנים שלהן הבינלאומית

 והמוערכים, הנטענים לנזקים, לטענתו, וגרמו חובותיהם את, היתר בין, הפרו, המשיבים התפקיד ובעלי המשרה נושאי כי טוען המבקש

, פליליים הליכים במסגרת, ח"ש מיליארדי של בהיקפים כספים חילוט של פוטנציאלי לסיכון המבקש טוען כן. ח"ש מליון 011-בכ ידו על

 .המבקש ידי על כנטען הכל, מוערכים שאינם ואחרים מוניטין ולנזקי, יוגשו אם

 0 ליום המשיבים תשובות להגשת המועד נקבע, המשפט בית החלטת פי על. תגובה להגשת ותארכ ו מספרניתנ המבקש בהסכמת

 . .610 בפברואר

 על"( אירופה ויזה: "להלן)   וחברת"( אינק ויזה: "להלן)  חברת הודיעו, 6102 בנובמבר 6 ביום .אירופה ויזה רכישת .ג

 מתמורה וכן מיוחדות בכורה ובמניות במזומן מתשלום תמורכבהעסקה  .אירופה ויזה את אינק ויזה תרכוש פיו על, בהסכם התקשרות

 .עתידית

 0.-כ של בסך, העסקה בגין במזומן המיידית התמורה התקבלה, הרגולטוריים האישורים קבלת שלב שהושלם לאחר, 6102 ביוני 60 ביום

 .במזומן אירו מיליון 2-כ של בסך, נוספת עתידית תמורה להתקבל צפויה, מויזה שהתקבלו להודעות בהתאם .אירו מיליון

 .המכירה בעסקת שנקבעו בתנאים, .אינק ויזה למניות המירות, שנים 06 עד 4 של לתקופות חסומות בכורה מניות קיבלה כאל, בנוסף

 מתבצעת החלוקה. אירופה בויזה" " של מעמד בעלי כולם, הבינלאומי והבנק כאל, הבנק בין מתחלקת העסקה תמורת

 .הצדדים של המוסמכים האורגנים ידי על אושר החלוקה מנגנון .הצדדים שגיבשו מוסכם חלוקה למנגנון בהתאם בעתיד ותתבצע

 .ח"ש מיליון ,.0-כ של בסךנקי  רווח 6102 ביוני 01 ליום הכספיים בדוחות נרשם העסקה השלמת בעקבות

 .לעיל 0 ביאור ראו, וספיםנ לפרטים

 0 מיום החל, בארגון לחברים( ) ההחזרים תכנית תופסק העסקה השלמת בעקבות כי אירופה ויזה הודיעה, 6102 ביולי 2 ביום

 ..610 בינואר 0 מיום החל, ידה על הנגבות הסליקה עמלות תעריפי העלאת על אירופה ויזה הודיעה 6102 ביולי 66 ביום. 6102 באוקטובר

 בחודש הצדדים בין שנחתם קודם הסכם מחליף ההסכם. 6103-6102 לשנים, אירופה ויזה לבין כאל בין הסכם נחתם 6102 ביוני 61 ביום

 .6103 עד 6102 בשנים תמיכה מענקי מויזה לקבל כאל צפויה, להסכם התיקון פי על. 6100 אפריל

 .בעתיד כאל תוצאות על, מאידך התמיכה והסכם, מחד התעריפים והעלאת ההחזרים תכנית הפסקת השפעת את להעריך ניתן לא, זה בשלב
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 מאוחד - למכירה המוחזקים נכסים. 38

 בדצמבר ,0 ביום .למכירה כמוחזקים סווגו( ומאז) 6100 בדצמבר 00 ליום  של וההתחייבויות הנכסים .לטין אמריקהדיסקונט בנק  .א

 .העסקה הושלמה 6102 בנובמבר 0 ביום . פעילות למכירת הסכם נחתם, 6104

 ,הלקוחות מול לפעילות הקשורים, (ומאז) 6102 בספטמבר 01 ליום בנק( סוויס) אידיבי של וההתחייבויות הנכסים .בנק( סוויס) אידיבי .ב

 הושלמה 6102בפברואר  62 ביום .לעיל ,' ב 01ראו ביאור  ,הלקוחות פעילות למכירת הסכם בדבר לפרטים .למכירה כמוחזקים סווגו

 .העסקה

 למכירה כמוחזקים המסווגים והתחייבויות נכסים בדבר נתונים יובאו להלן

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 בדצמבר 00 בספטמבר 03

 
6302 6302 6302 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נכסים המסווגים כמוחזקים למכירה
  - 20.,6   - מזומנים ופקדונות בבנקים   

  - 3..,0   - ניירות ערך
 411  06,   - אשראי לציבור נטו
  - 66   - אשראי לממשלות

 63  66  62  בניינים וציוד
 0  2   - מכשירים נגזריםנכסים בגין 

  - 4   - נכסים אחרים
 106  2,022  62  הכל-סך

 התחייבויות המסווגות כמוחזקות למכירה
 0,2.6  2,222   - פקדונות הציבור   

  - 60   - פקדונות מבנקים
 0  2   - התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

  - 21   - התחייבויות אחרות
 0,222  2,216   - הכל-סך

  - 063   - ערבויות ומסגרות אשראי שלא נוצלו

 המס שיעורי שינוי. 39

-מ חברות מס שיעור הופחת, היתר בין, במסגרתו, 6102-ו"התשע, (602' מס תיקון) הכנסה מס פקודת לתיקון חוק פורסם 6102 בינואר 2 ביום

 .02.3%-ל %,0..0-מ 6102 לשנת הסטטוטורי המס שיעור ירד כאמור המס שיעור הורדת בעקבות. 6102 בינואר 0 מיום בתוקף, 62%-ל 62.2%

 (. הרווח הקטנת) ח"ש מיליון 21 של בסך ,ושל כאל דיסקונט מרכנתיל בנק של, הבנק של הנדחים המסים יתרת את הקטינה המס בשיעור הירידה

 הצמיחה את לעודד במטרה, החברות מס את להפחית כוונה על האוצר משרד הודיע 6102 יולי בחודש .חברות מס שיעורי של נוספת הפחתה

 אישרה 6102 בנובמבר 6 ביום. אחוזים בשני החברות מס יופחת ,610 שנת עד כאשר, .610 משנת החל לתוקף להיכנס עתידה ההחלטה. במשק

 .האמורה ההפחתה זה ובכלל, .610-,610 לשנים הכלכלית התוכנית ואת המדינה תקציב את ראשונה בקריאה הכנסת
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 אופציה וכתבי מניות הנפקת. 21

 מניות 11.,.23,43 הונפקו במסגרתה, 6102 בספטמבר .6 מיום מדף הצעת דוח פי על, לציבור ההנפק הבנק השלים 6102 בספטמבר ,6 ביום

 למימוש יהיה ניתן אופציה כתב כל. ח"ש מיליון 2,1-כ של בסך ברוטו כוללת מיידית בתמורה, (0 סדרה) אופציה כתבי 41,221,111-ו' א רגילות

. .610 במרס 00 ליום עד למימוש ניתנים האופציה כתבי. המדף הצעת בדוח שהוגדרו להתאמות בכפוף, נקוב ערך ח"ש 1.0 בת אחת רגילה למניה

 .ח"ש מיליון 0,0-כ של בסך נוספת תמורה הבנק יקבל, האופציה כתבי כל ימומשו אם

  .ח"ש מיליון 60-כ של בסך נוספת תמורה התקבלה ותמורתם אופציה כתבי ,,4,236,4 מומשו 6102 בנובמבר 04 ליום עד

 הכללית המנהלת ושל הדירקטוריון ר"יו של והעסקה כהונה ותנאי תגמול מדיניות. 23

 לנושאי התגמול מדיניות את לאשר הוחלט, 6102 בנובמבר , ביום שהתקיימה, שנתית כללית באסיפה .בבנק משרה לנושאי תגמול מדיניות

 . החברות לחוק א.62 לסעיף בהתאם, בבנק משרה

 בנקאי בתאגיד התגמול מדיניות בנושא  תקין בנקאי ניהול הוראת, החברות חוק להוראות, היתר בין, כפופה הבנק של התגמול מדיניות

 התרת ואי מיוחד אישור) פיננסיים בתאגידים משרה לנושאי תגמול ולחוק ,לעת מעת שתוקנה כפי ,"( הוראה" או" המפקח הוראת: "להלן)

 את מחליפה התגמול מדיניות. 6102 באפריל 06 ביום פורסם אשר"(. התגמול חוק: "להלן) 6102–ו"תשע, (חריג תגמול בשל מס לצורכי הוצאה

 שלוש של תקופה למשך בתוקפה ותעמוד ,6104 בפברואר .0 ביום הבנק של הכללית באסיפה אושרה אשר, הבנק של הקודמת התגמול מדיניות

 בהוראת שחלו לשינויים בבנק התגמול מדיניות את להתאים נועדה החדשה התגמול מדיניות קביעת. הכללית האסיפה אישור ממועד שנים

 .התגמול חוק ולהוראות המפקח

 :הקודמת התגמול מדיניות לבין שאושרה התגמול מדיניות בין העיקריים השינויים

 . התגמול בחוק הקבועים והמגבלות לכללים לב בשים משרה לנושאי התגמול היקף בדבר מגבלות התווספו- 

 שינויים חלו, זאת במסגרת. התגמול במדיניות הקבועים הכללית למנהלת הכפופים משרה לנושאי המענקים תכנית בתנאי שינויים נערכו- 

 .כאמור משרה לנושאי השנתי המענק בתקרות הפחתה וחלה השנתי המענק במרכיבי, מענקים לתשלום הסף בתנאי

 עד מדידים קריטריונים בסיס על שלא הכללית למנהלת הכפוף משרה לנושא מענק לאשר והדירקטוריון התגמול לוועדת סמכות התווספה- 

 . התגמול במדיניות שקבוע דעת בשיקול מענקים לתקציב ובכפוף כאמור משרה לנושא חודשיות משכורות 0 של תקרה

, התגמול ועדת באישור צורך ללא, לה הכפופים המשרה נושאי כהונת בתנאי מהותיים לא שינויים לאשר הכללית למנהלת סמכות התווספה- 

 . 6111-ס"התש, (עניין בעלי עם בעסקאות הקלות) החברות לתקנות בהתאם

 בהתאם, התגמול במדיניות הקבועים קריטריונים של בהתקיימם השבה בר יהיה וישולם שיוענק משתנה תגמול לפיהן הוראות נקבעו- 

 . בהוראה לקבוע

 עולה אינו שהיקפו, משתנה תגמול ולדחות לפרוס חובה אין כי ונקבע, מענקים ושל משתנים פרישה תנאי של והפריסה הדחייה מנגנון עודכן- 

 מחצית כי החובה בוטלה, כן כמו. התגמול תקרת בעניין התגמול חוק בדרישות עומד התגמול כאשר, הקבוע השנתי מהתגמול 41% על

 .הוני תגמול של בצורה תוענק קלנדרית שנה בגין המשתנה מהתגמול

 .בבנק המשרה לנושאי 00 משכורת להעניק אפשרות התווספה- 

 .התגמול במדיניות הקבועות התגמול היקף על למגבלות בכפוף, משרה לנושאי הוני תגמול להעניק אפשרות בדבר הוראות התווספו- 

, הדירקטוריון ר"יו של וההעסקה הכהונה תנאי את לאשר הוחלט האמורה הכללית באסיפה. הדירקטוריון ר"יו של וההעסקה הכהונה תנאי

 .הבנק דירקטוריון ר"כיו ר"היו כהונת תקופת לתום ועד 6102 באוקטובר 06 מיום החל

 ר"כיו מכהן ר"היו עוד כל, 6104 באוקטובר 6 ביום הבנק של הכללית האסיפה ידי על אושרו הדירקטוריון ר"יו של הקודמים ההעסקה תנאי

 בזכויות לפגוע כדי החדשים ההעסקה בתנאי אין. הקודמים ההעסקה בתנאי התאמות לבצע הבנק נדרש, התגמול חוק בעקבות. הבנק דירקטוריון

 .6102 באוקטובר 06 ליום עד ר"ליו שנצברו

 בהתאם. התגמול ממדיניות חלק והינם,  ולהוראה החברות חוק, הבנק של התגמול מדיניות, התגמול לחוק בהתאם גובשו ההעסקה תנאי

 במגבלות לעמוד מנת על, ר"היו של התגמול בהיקף הפחתה כוללים שאושרו התגמול תנאי. בלבד קבוע לתגמול ר"היו זכאי המפקח להוראת

 . התגמול בחוק שנקבעו
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 (המשך) הכללית המנהלת ושל הדירקטוריון ר"יו של והעסקה כהונה ותנאי תגמול מדיניות. 23

, הכללית המנהלת של וההעסקה הכהונה תנאי את לאשר הוחלט, האמורה הכללית באסיפה. הכללית המנהלת של והעסקה כהונה תנאי

 .6102 באוקטובר 06 מיום החל שנים חמש של לתקופה

. שנים 2 של לתקופה, 6104 בפברואר 04 ביום הבנק של הכללית האסיפה ידי על אושרו הכללית המנהלת של הקודמים וההעסקה הכהונה תנאי

 לפגוע כדי החדשים ההעסקה בתנאי אין. הכללית המנהלת של הקודמים ההעסקה בתנאי התאמות לבצע הבנק נדרש, התגמול חוק בעקבות

 (. 6102 שנת בגין משתנה תגמול לרבות) 6102 באוקטובר 06 ליום עד הכללית למנהלת שנצברו בזכויות

 לאור. התגמול ממדיניות חלק והינם,  ולהוראה החברות חוק, הבנק של התגמול מדיניות, התגמול לחוק בהתאם גובשו ההעסקה תנאי

 .הכללית המנהלת של התגמול בהיקף הפחתה כוללים שאושרו התגמול תנאי, התגמול בחוק שנקבעו המגבלות

 בכורה מניות לבעלי דיבידנד. 22

 מניות 2% 41,111 של לבעלים, 2% של בשיעור 6102 לשנת דיבידנד לאשר הוחלט, 6102 בנובמבר , ביום שהתקיימה, שנתית כללית באסיפה

 .6102 בדצמבר 00 ביום משולם להיות צפוי והוא, ט"ליש 64,111 הינו הדיבידנד סכום. אחת כל. נ.ע ח"ש 1.11214 בנות צוברות בכורה
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 לוחות רשימת -נוספים  ופרטים תאגידי ממשל
 

 עמוד
 216רוג שונות לבנק ולחלק מחברות הבתפרטים בדבר הדירוג שקבעו סוכנויות די

 217(ח"במט המונפק ח"לאג ארוך טווח)נתוני הדירוג הבינלאומי של מדינת ישראל 

 217 המשכנתאות בשוק התפתחות

 218 מגורים דירת ובמשכון מגורים דירת לרכישת שמוחזרו והלוואות שניתנו חדשות הלוואות ביצועי על נתונים

 224נתונים כמותיים על פעילות כאל

 226 6102-ו 6102 השנים של המחצית הראשונה במהלך שנרשמו נבחרים מניות במדדי השינויים

 227 הממשלתיות החוב איגרות תשואות

 227 נבחרים מטבעות מול בדולר השינויים

 227 במדדי סחורות נבחרים השינויים

 228 ל"חו מול המשק בהשקעות שנרשמו השינויים

 229 6102-ו 6102 שניםתשעת החודשים הראשונים של ה במהלך נבחרים מניות במדדי שנרשמו השינויים

 229 6102-ו 6102 שניםתשעת החודשים הראשונים של ה במהלך נבחרים ח"אג במדדי שינויים

 230 הציבור שבידי הנכסים תיק התפלגות
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 וביקורת תאגידי ממשל  

 הדירקטוריון וההנהלה

 בדירקטוריוןשינויים 

 ומינויים ארגוניים שינויים

 ישיבות הדירקטוריון וועדותיו

 הביקורת הפנימית בקבוצה
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222 

 ניהול קבוצתי

 מעורבות ותרומה לקהילה

 עובדי דיסקונט למען הקהילה - למעןפרוייקט 
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 אמנות

חסויות

  

 לבנקאות ונוסטלגיה תל אביביתפרטי מוזיאון  - הרצלילינבלום



 ביקורת ופרטים נוספים בנוגע לעסקי התאגיד הבנקאי ואופן ניהולם, תאגידי ממשל 2134רבעון שלישי דוח 
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 ואופן הבנקאי התאגיד לעסקי בנוגע נוספים פרטים  

 ניהולם

 תרשים מבנה האחזקות של בנק דיסקונט
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 רכוש קבוע ומתקנים 

 לאנשים עם מוגבלות נגישות

  האנושי ההון



 ביקורת ופרטים נוספים בנוגע לעסקי התאגיד הבנקאי ואופן ניהולם, תאגידי ממשל 2134רבעון שלישי דוח 
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 בתאגיד בנקאימדיניות תגמול 

 הבנק וחברות בת מסוימותדירוג התחייבויות 

 רוג שונות לבנק ולחלק מחברות הבתפרטים בדבר הדירוג שקבעו סוכנויות די

 אופק הדירוג הדירוג מושא הדירוג שם המדרג
 /תאריך הדירוג
 אישרור הדירוג

 בנק דיסקונט
, Ma'alotsrrooP & dradSaoS  (כולל פקדונות)דירוג מנפיק AA il 6102בדצמבר  60 יציב 

 6102בדצמבר  60 יציב AA- il (0)כתבי התחייבויות נדחים 

 6102בדצמבר  60 יציב A il+ (0סדרה )הון משני עליון  

 6102בדצמבר  60 יציב A il- (’סדרה א)הון ראשוני מורכב  

 6102באוקטובר  06 חיובי 2Aa פקדונות לזמן ארוך מידרוג
 6102באוקטובר  s  06-1 פקדונות לזמן קצר 
 6102באוקטובר  06חיובי 3Aa (0)כתבי התחייבויות נדחים 
 6102באוקטובר  06חיובי -2A (0הון רובד )שטרי הון נדחים  

 6102בדצמבר  60 יציב A-2 דירוג מנפיק טווח קצר S&Pסוכנות הדירוג הבינלאומית 

 6102בדצמבר  60 יציב BBB דירוג מנפיק טווח ארוך 

Moody'sסוכנות הדירוג הבינלאומית 
 6102ביוני  0 יציב Baa1 ח לטווח ארוך”פקדונות מט 

 Counterparties Risk 
Assessments 

3-A  0  6102ביוני 

 (6)בנק מרכנתיל דיסקונט

, Ma'alotsrrooP & dradSaoS  (כולל פקדונות)דירוג מנפיק AA il 6102בדצמבר  60 יציב  
 6102בדצמבר  60 יציב A-A il נדחיםכתבי התחייבויות  

 אי די בי ניו יורק

Kroll Bond Rating Agency פקדונות -A 6102בספטמבר  60 יציב 
 :הערות

 .שהונפקו על ידי מנפיקים( תחתון 6הון רובד )הדירוג מתייחס גם לכתבי התחייבות נדחים  (0)
 .דיסקונט מרכנתיל בנק דירוג לבין הבנק דירוג בין ערכית חד זיקה יוצרת זו קביעה. דיסקונט בקבוצת" ליבה חברת"כ הוגדר דיסקונט מרכנתיל בנק (6)
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 (ח"במט המונפק ח"לאג ארוך טווח)נתוני הדירוג הבינלאומי של מדינת ישראל 

 *אופק הדירוג *טווח ארוך -מטבע חוץ  שם המדרג
 יציב Moody's 1-Aסוכנות הדירוג הבינלאומית 
 יציב S&P +Aסוכנות הדירוג הבינלאומית 
 יציב Fitch +Aסוכנות הדירוג הבינלאומית 

 .האוצר במשרד הכללי החשב מאתר הנתונים* 

 נוספים פרטים - פיקוחייםפעילות הקבוצה לפי מגזרי פעילות 

נוספים פרטים - (פעילות בישראל) משקי ביתמגזר 

 

 המשכנתאות בשוק התפתחות

 

לתשעת החודשים 
 03שהסתיימו ביום 

 בספטמבר
 

 
6302 6302 

 

 
 במיליוני שקלים חדשים

שינוי 
 באחוזים

 (2.6) 43,6.6  04.,42  לא כולל מיחזורים פנימיים, סך האשראי לדיור שניתן על ידי הבנקים
 61.0  23  0,  אשראי מכספי מדינה
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 מגורים דירת ובמשכון מגורים דירת לרכישת שמוחזרו והלוואות שניתנו חדשות הלוואות ביצועי על נתונים

 

לתשעת החודשים שהסתיימו 
 בספטמבר 03ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 00ביום 
 בדצמבר

 
6302 6302 

 
6302 

 
 ח"במיליוני ש

שינוי 
 באחוזים

במיליוני 
 ח"ש

 .4,22  2.,2  0,060  2,211  ⁽¹⁾מכספי בנק
 2   - 4  2  ⁽²⁾מכספי האוצר

 4,226  2.,2  .0,06  2,212  הכל הלוואות חדשות-סך
 0,601  (..,2) 332  400  הלוואות שמוחזרו

 2,226  02  1,066  2,302  הכל ביצועים-סך
 :הערות

ח "מיליון ש 004לעומת , 6102ח בתשעת החודשים הראשונים של שנת "מיליון ש 33של  כולל ביצועי הלוואות חדשות שניתנו במשכון דירת מגורים  בסך (0)
 .6102ח בשנת "מיליון ש 044-ו 6102בתשעת החודשים הראשונים של שנת 

 6ולעומת  6102שנת ח בתשעת החודשים של "מיליון ש 6לעומת  6102ח בתשעת החודשים הראשונים של שנת "מיליון ש 0.2כולל הלוואות עומדות בסך של  (6)
 .6102ח בשנת "מיליון ש

ותקינה חקיקה מגבלות

 נוספים פרטים - (פעילות בישראל)מגזר בנקאות פרטית 

 

 נוספים פרטים - (פעילות בישראל)מגזר עסקים קטנים וזעירים 
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 נוספים פרטים - (פעילות בישראל)מגזר עסקים בינוניים 

 נוספים פרטים - (פעילות בישראל)מגזר עסקים גדולים 
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.הנתונים העדכניים ביותר שהיו זמינים במועד הבאת הדוח לבית הדפוס



 ביקורת ופרטים נוספים בנוגע לעסקי התאגיד הבנקאי ואופן ניהולם, תאגידי ממשל 2134רבעון שלישי דוח 

222 

הפעילות של בשווקים התפתחויות

  הפעילות על החלים מיוחדים ואילוצים תקינה, חקיקה מגבלות
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 נוספים פרטים - (פעילות בישראל)מגזר גופים מוסדיים 
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 נוספים פרטים - (פעילות בישראל)מגזר ניהול פיננסי 

 המגזר תת על החלים מיוחדים ואילוצים תקינה, חקיקה מגבלות

 ובחברות סיכון הון בקרנות, פרטיות השקעה בקרנות הקבוצה השקעות

המגזר בתת התפתחויות

 נוספים פרטים - ל"פעילות בחו
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 פעילות בתחום כרטיסי האשראי

 מידע כללי על הפעילות

 נתונים כמותיים על פעילות כאל

 
 6302בדצמבר  00 6302בספטמבר  03

 

הכל -סך
 כרטיסים

: מזה
כרטיסים 

 פעילים
הכל -סך

 כרטיסים

: מזה
כרטיסים 

 פעילים

 
 באלפים

 .0,64  0,424  0,016  ,0,20  כרטיסים בנקאיים
 202  2.,  244  .31  כרטיסים חוץ בנקאיים

 0,720  6,003  0,212  6,162  הכל-סך

 מחזור עסקאות     
  

  

לתשעת 
החודשים 

שהסתיימו 
 03ביום 

בספטמבר 
6302 

לתשעת 
החודשים 

שהסתיימו 
 03ביום 

בספטמבר 
6302 

לשנה 
שהסתיימה 

 00ביום 
בדצמבר 

6302 

  
 במיליוני שקלים חדשים

 כרטיסים בנקאיים
 

 40,423  0,,422  20,,02 
 כרטיסים חוץ בנקאיים

 
 06,0.3  01,320  04,,10 

 הכל-סך
 

 20,217  12,167  22,207 
 :הערות

 .ובאחריותם שבהסדר הבנקים עם במשותף המונפק אשראי כרטיס -" בנקאי כרטיס" (0)
 .הבנקים עם במשותף שלא, כאל ידי על המונפק אשראי כרטיס -" בנקאי-חוץ כרטיס" (6)
 .חסום שאינו, בתוקף אשראי כרטיס -" תקף כרטיס" (0)
 לקוחותיהם זוכו או הבנקים זוכו בהם הזיכויים בניכוי, נדחה בתשלום עסקאות בגין וחיובים הכרטיס באמצעות שבוצעו עסקאות כולל -" עסקאות מחזור" (4)

 בנק ממכשירי מזומנים משיכת כולל אינו העסקאות מחזור. כאל עבור או הבנקים עבור שנגבו ועמלות תקופה אותה במשך האשראי בכרטיסי השימוש בגין
 .בישראל אוטומטיים

 .האחרון ברבעון אחת פעולה לפחות שביצע אשראי כרטיס -" פעיל כרטיס" (2)

 סדרהאתקינה ו, חקיקה

  הסליקה תחום באסדרת העוסקות תקין בנקאי ניהול הוראות
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 התפתחויות בפעילות

 אגף הדיגיטל

 דיגיטל אגף הקמת

 ישירים ערוצים
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 וחדשנות פינטק יחידת הקמת

תשעת החודשים בקווי התפתחות עיקריים בארץ ובעולם 

 2134של שנת  הראשונים

העולםהתפתחויות בכלכלת 

 6302-ו 6302 השנים של המחצית הראשונה במהלך שנרשמו נבחרים מניות במדדי השינויים

 

שינוי במהלך תשעת 
החודשים הראשונים של 

 שנת
 6302 6302 מדד
211 S&P  2.0% (2..%) 

DCD (6.6%) (0.2%) 
NPAI MM gocgo NagI ts  00.,% (0..6%) 
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 הממשלתיות החוב איגרות תשואות

 00.06.6302 03.32.6302 שנים 03 -ח ל"תשואה אג
 6.0%  0.2%  ב"ארה

 1.20%  (1.06%) גרמניה

 נבחרים מטבעות מול בדולר השינויים

 

שינוי במהלך תשעת 
החודשים הראשונים של 

 שנת
 6302 6302 שער חליפין

 (2%..) 0.4%  אירו
 1.0%  2%.,0  יין יפני

 (6.3%) (06.1%) פאונד בריטי

 במדדי סחורות נבחרים השינויים

 

שינוי במהלך תשעת 
החודשים הראשונים של 

 שנת

 
6302 6302 

 APAI  02.3% (04.1%) -מדד הסחורות 
 00.2% (02.2%)  (BOMMT)מחיר הנפט 
 01.6% (02.0%)  (ITI)מחיר הנפט 

 (2.1%) 64.0%  זהב

התפתחויות עיקריות במשק הישראלי
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 ל"חו מול המשק בהשקעות שנרשמו השינויים

 שינוי 6302 6302 השקעות תושבי חוץ בישראל

 
 מיליוני דולרים

 60% 2,221 ,32,. הכל השקעות ישירות באמצעות הבנקים-סך 
 (42%) 0,012 210 הכל השקעות פיננסיות-סך

 (0.0) 034 מ"ממשלתי ומקח "אג: מזה
 (0%.) 0,423  ,46 מניות 

 שינוי 6302 6302 ל"השקעות תושבי ישראל בחו    

 
 מיליוני דולרים

 614% ,0, ,6,24 הכל השקעות ישירות באמצעות הבנקים-סך 
 (30%) 462,, 60. הכל השקעות פיננסיות-סך
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 6302-ו 6302 שניםתשעת החודשים הראשונים של ה במהלך נבחרים מניות במדדי שנרשמו השינויים

 

שינוי במהלך תשעת 
החודשים הראשונים של 

 שנת
 6302 6302 מדד

 %,.00  6.6%  המניות הכללי
 %,.0  (2.2%) 62א "ת
 1.3%  (4.1%) 011א "ת
 %,.3  2.1%  א בנקים"ת
 (1.0%) 2%.,  א בלוטק"ת

 3%..  66.4%  02ן "נדל

 6302-ו 6302 שניםתשעת החודשים הראשונים של ה במהלך נבחרים ח"אג במדדי שינויים

 

תשעת שינוי במהלך 
החודשים הראשונים של 

 שנת
 6302 6302 מדד
 0.2%  %..6  ח כללי"אג
 0.4%  6.0%  ח ממשלתי כללי"אג
 6.4%  6.0%  ח ממשלתי שקלי"אג
 (1.0%) 6.4%  ח ממשלתי צמוד"אג
 0.2%  0.2%  ח קונצרני כללי"אג
 1.2%  %..0  ח קונצרני צמוד"אג

 %,.6  6.2%  תל בונד שקלי
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 הציבור שבידי הנכסים תיק התפלגות

 
00.37.6302 03.32.6302 

 60.2%  66.4%  מניות
 04.2%  02.4%  נכסים לא צמודים

 63.0%  63.3%  נכסים צמודים למדד
 %..06  06.0%  ח"נכסים צמודים למט

2134 נובמבר - אוקטוברהתפתחויות כלכליות עיקריות בחודשים 
3
   

 

.6102בנובמבר  00 ליום ועד 6102באוקטובר  1 מיום לתקופה מתייחסים הנתונים כל
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  חקיקה ופיקוח

 ופיננסיים בנקאיים בשירותים התחרותיות להגברת חקיקה
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 איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור
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 הגבלים עסקיים

  ההון שוק בתחום ותקינה חקיקה תיקוני
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 נושאי חקיקה שונים
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 הבנקים על המפקח הוראות
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 הליכים משפטיים

 הליכים משפטיים נוספים
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 2134של שנת  לישיהשברבעון הליכים משפטיים מהותיים שהסתיימו 

 הליכים של רשויות
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 לוחות רשימת -נספחים 
 

 עמוד
 246 ריבית והוצאות בהכנסות השינויים וניתוחעל בסיס מאוחד  ריבית והוצאות הכנסות שיעורי - 0' נספח מס

 254 משק ענפי של בחתך, למכירה הזמין בתיק החוב איגרות התפלגות בדבר פרטים

 257 איגרות חוב בענף שירותים פיננסיים בתיק הזמין למכירהפירוט ( 0)

 258 בנקאיות בתיק הזמין למכירהפירוט לפי אזורים גיאוגרפיים של ההשקעה באיגרות חוב של בנקים וחברות החזקה ( 6)

 259 משקענפילפילציבורהכוללהאשראיסיכוןבחתך, הכספיים דוחותלתמצית ה 00 בביאור אחרים"ת לעמודפירוט( 0)

 255 משק ענפי של בחתך, לפדיון המוחזקות החוב איגרות התפלגות אודות פרטים

 256 משק ענפי של בחתך, למסחר בתיק חוב איגרות התפלגות אודות פרטים

 257 פירוט בחתך דירוגים של יתרות מאזניות של נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים בעסקאות שהצד הנגדי בהן הוא בנקים( 0)

 258 בנקיםהואבהןהנגדישהצדבעסקאותנגזריםמכשיריםבגיןמאזניחוץאשראיסיכוןשלדירוגיםבחתךפירוט( 6)

 259 משקענפילפילציבורהכוללהאשראיסיכוןבחתך, הכספיים דוחותלתמצית ה 00 בביאור אחרים"ת לעמודפירוט( 0)

 260 הערך ניירות תיק לכלל בהתייחס ממשלות של בחתך נתונים
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 השינויים וניתוחעל בסיס מאוחד  ריבית והוצאות הכנסות שיעורי - 3' נספח מס

  ריבית והוצאות בהכנסות

 נכסים - ריבית ושיעורי ממוצעות יתרות -' א חלק

 
 בספטמבר 03-לשלושת החודשים שהסתיימו ב

 
6302 6302 

 

יתרה 
 ⁽²⁾ממוצעת

הכנסות 
 ריבית

שיעור 
 הכנסה

יתרה 
 ⁽²⁾ממוצעת

הכנסות 
 ריבית

שיעור 
 הכנסה

 
 באחוזים במיליוני שקלים חדשים באחוזים במיליוני שקלים חדשים

 :ריבית נכסים נושאי
 ⁽³⁾:אשראי לציבור      
 4.04  0,100  60,,32  ,4.6  0,046  040,,01  בישראל        

 .0.2  0,2  61,221  6..0  034  60,040  מחוץ לישראל  
 1.66  *0,602  002,020  1.02  *0,002  062,171  הכל אשראי לציבור-סך

 :אשראי לממשלה
 2.01  2  0,2  0.01  2  220  בישראל        

 01.22  0  03   - ⁽¹¹⁾ - ,  מחוץ לישראל  
 2.27  2  161  0.32  2  220  הכל אשראי לממשלה-סך

 :פקדונות בבנקים
 1.64  6  0,046  1.02  0  ,0,40  בישראל        

 6,.1  4  .0,32  0.66  6  221  מחוץ לישראל  
 3.12  2  2,622  3.12  2  1,327  הכל פקדונות בבנקים-סך

 :פקדונות בבנקים מרכזיים
 1.13  4  ,22,,0  1.13  0  04,141  בישראל        

 1.42  6  02.,0  1.24  6  0,626  מחוץ לישראל  
 3.06  2  63,030  3.00  2  02,626  הכל פקדונות בבנקים מרכזיים-סך

 :ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר
  - ⁽¹¹⁾ - 0,2   - ⁽¹¹⁾ - 040  בישראל        

הכל ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר -סך
  -  - 072   -  - 010  חוזר

 ⁽⁴⁾:איגרות חוב מוחזקות לפדיון וזמינות למכירה
 0.02  ,.  60,034  0.22  33  64,124  בישראל        

 6.46  ,.  00,111  6.60  23  01,221  מחוץ לישראל  
 0.21  022  02,021  0.70  027  01,231  הכל איגרות חוב מוחזקות לפדיון וזמינות למכירה-סך

 ⁽⁴⁾:איגרות חוב למסחר
 1.46  6  0,361  .1.2  2  ..6,3  בישראל        

 1.44  0  302   - ⁽¹¹⁾ - ,2  מחוץ לישראל  
 3.16  0  6,702  3.22  2  0,302  הכל איגרות חוב למסחר-סך

 :נכסים אחרים
 6.32  2  2,4  ,,.6  2  16.  מחוץ לישראל        

 6.22  2  271  6.77  2  236  הכל נכסים אחרים-סך
 0.32  0,130  070,127  0.62  0,202  077,622  כל נכסים נושאי ריבית-סך

 2,000  חייבים בגין פעילות בכרטיס אשראי
  

 2,343 
 41,,02  ⁽⁵⁾נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית  

  
 04,2.4 

 603,626  כל הנכסים-סך  
  

 631,060 
סך הנכסים נושאי ריבית המיוחסים לפעילויות מחוץ : מזה  

 ,,.6  ..6  0,,,,0  ,0.1  626  04,4.0  לישראל
 עמלות שנכללו בהכנסות ריבית מאשראי לציבור* 

 
 .0 

  
 ,1 

 .643' הערות לטבלה ראו בעמ 
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 השינויים וניתוחעל בסיס מאוחד  ריבית והוצאות הכנסות שיעורי - 3' נספח מס

 (המשך) ריבית והוצאות בהכנסות

  והון התחייבויות - ריבית ושיעורי ממוצעות יתרות -' ב חלק

 
 בספטמבר 03-לשלושת החודשים שהסתיימו ב

 
6302 6302 

 

יתרה 
 ⁽²⁾ממוצעת

הוצאות 
 ריבית

שיעור 
 ההוצאה

יתרה 
 ⁽²⁾ממוצעת

הוצאות 
 ריבית

שיעור 
 ההוצאה

 
 באחוזים במיליוני שקלים חדשים באחוזים במיליוני שקלים חדשים

 :התחייבויות נושאות ריבית
 :פקדונות הציבור      
 1.16  0  64,021  1.10  0  .01,00  לפי דרישה -בישראל         

 1.23  .01  60.,6.  1.26  .00  2,123.  קצובלזמן  -בישראל   
 3.12  037  22,370  3.12  007  032,022    הכל פקדונות הציבור בישראל-סך
 1.44  02  ,0.,00  .1.4  02  ..00,2  לפי דרישה -מחוץ לישראל   
 1..1  ⁽¹¹⁾,0  ⁽¹¹⁾01,6.4  1.32  ,0  232,.  לזמן קצוב -מחוץ לישראל   

 3.22  00  60,226  3.21  01  60,026    פקדונות הציבור מחוץ ישראלהכל -סך
 3.12  010  060,320  3.17  026  062,217  הכל פקדונות הציבור-סך

 :פקדונות הממשלה
 0.13  6  626  4..0  0  606  בישראל        

  - ⁽¹¹⁽⁾¹¹⁾ - ⁽¹¹⁾21   - ⁽¹¹⁾ - 22  מחוץ לישראל  
 6.22  6  006  0.02  0  622  הממשלההכל פקדונות -סך

 :פקדונות מבנקים
 1.64  6  0,002  1.40  0  6,324  בישראל        

 6.02  2  22,  0.24  2  .0,01  מחוץ לישראל  
 3.22  2  1,023  3.22  7  1,620  הכל פקדונות מבנקים-סך

 :ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר
 0.33  .0  ,2.,0  4.12  02  0,212  מחוץ לישראל        

הכל ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש -סך
 0.22  02  0,227  1.32  02  0,232  חוזר

 :איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים
 2.10  042  3,310  2.64  004  0,.,,  בישראל        

 2.30  012  2,230  2.61  001  7,270  התחייבות נדחיםהכל איגרות חוב וכתבי -סך
 :התחייבויות אחרות

 2.00  ⁽⁹⁾0  .2  .4.4  ⁽⁹⁾0  30  בישראל        
 2.00  0  22  1.12  0  20  הכל התחייבויות אחרות-סך
 3.22  001  002,620  3.20  006  010,222  כל ההתחייבויות נושאות ריבית-סך

 02,061  שאינם נושאים ריבית פקדונות הציבור
  

 02,221 
 ,0,,2  זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי  

  
 2,2,0 

 3,214  ⁽⁶⁾התחייבויות אחרות שאינן נושאות ריבית  
  

 ,,4,0 
 022,007  כל ההתחייבויות-סך  

  
 023,202 

 00,201  כל האמצעים ההוניים-סך  
  

 00,632 
 603,626  והאמצעים ההונייםכל ההתחייבויות -סך  

  
 631,060 

 פער הריבית  
 

 0,072  6.01 
 

 0,322  6.00 
 ⁽⁷⁾:תשואה נטו על נכסים נושאי ריבית

 6.40  22,  .044,20  6.20  0,111  ,6,,020  בישראל        
 6.13  616  0,,,,0  6.03  .,0  04,4.0  מחוץ לישראל  

 6.02  0,322  070,127  6.22  0,072  077,622  נושאי ריביתהכל תשואה נטו על נכסים -סך
סך ההתחייבויות נושאות ריבית המיוחסות לפעילות מחוץ : מזה

 0.12  2.  222,,6  0.02  2.  62,021  לישראל
 .643' הערות לטבלה ראו בעמ
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 השינויים וניתוחעל בסיס מאוחד  ריבית והוצאות הכנסות שיעורי - 3' נספח מס

 (המשך) ריבית והוצאות בהכנסות

 המיוחסים ריבית נושאי והתחייבויות נכסים על נוסף מידע - ריבית ושיעורי ממוצעות יתרות -' ג חלק

 בישראל לפעילות

 
 בספטמבר 03-לשלושת החודשים שהסתיימו ב

 
6302 6302 

 

יתרה 
 ⁽²⁾ממוצעת

הכנסות 
( הוצאות)

 ריבית

שיעור 
הכנסה 

 (הוצאה)
יתרה 

 ⁽²⁾ממוצעת

הכנסות 
( הוצאות)

 ריבית

שיעור 
הכנסה 

 (הוצאה)

 
 באחוזים במיליוני שקלים חדשים באחוזים במיליוני שקלים חדשים

 :מטבע ישראלי לא צמוד
 0.13  41,  013,316  0.62  344  00.,.00  סך נכסים נושאי ריבית      

 (1.02) (6.) (1,666,) (1.01) (22) (.22,,,) סך התחייבויות נושאות ריבית
 פער הריבית

 
 727  6.22 

 
 227  6.20 

 :מטבע ישראלי צמוד למדד       
 4.03  .61  03,0,1  .4.6  600  61,130  סך נכסים נושאי ריבית      

 (4.22) (023) (.4.,04) (,2.0) (020) (06,021) סך התחייבויות נושאות ריבית
 פער הריבית

 
 17 (0.00) 

 
 07 (3.62) 

 (:לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ)מטבע חוץ 
 6.11  ..  02,202  .6.2  016  02,112  סך נכסים נושאי ריבית      

 (1.42) (,0) (.02,22) (,1.2) (,6) (02,263) סך התחייבויות נושאות ריבית
 פער הריבית

 
 21  0.72 

 
 22  0.21 

 :סך פעילות בישראל       
 0.02  0,064  .044,20  0.00  .0,62  ,6,,020  סך נכסים נושאי ריבית      

 (1.34) (623) (001,262) (,,.1) (.62) (442,.00) סך התחייבויות נושאות ריבית
 פער הריבית

 
 0,333  6.10 

 
 722  6.60 

 .הבא' הערות לטבלה ראו בעמ
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 השינויים וניתוחעל בסיס מאוחד  ריבית והוצאות הכנסות שיעורי - 3' נספח מס

 (המשך) ריבית והוצאות בהכנסות

 ריבית והוצאות בהכנסות השינויים ניתוח -' ד חלק

 
 בספטמבר 03-לשלושת החודשים שהסתיימו ב

 
 6302לעומת  6302

 
 ⁽⁸⁾בגלל שינוי( קיטון)גידול 

 
 

 שינוי נטו מחיר כמות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 :נכסים נושאי ריבית
 :אשראי לציבור   
 013  (06) 060  בישראל     

 ,  0  2  מחוץ לישראל  
 002  (2) 062  הכל אשראי לציבור-סך

 :נכסים נושאי ריבית אחרים
 64  01  (2) בישראל     

 (60) 0  (62) מחוץ לישראל  
 0  00  (06) הכל נכסים נושאי ריבית אחרים-סך
 007  61  21  כל הכנסות הריבית-סך
 :התחייבויות נושאות ריבית    

 :פקדונות הציבור   
 01  0  3  בישראל     

 0  2  (2) מחוץ לישראל  
 00  2  1  הכל פקדונות הציבור-סך

 :התחייבויות נושאות ריבית אחרות
 (06) 2  (.0) בישראל     

 (0) (4) 0  מחוץ לישראל  
 (00) 0  (01) אחרות הכל התחייבויות נושאות ריבית-סך
 (6) 7  (03) כל הוצאות הריבית-סך

 063  02  031  נטו, הכנסות ריבית
 :הערות

 .הנתונים מובאים לאחר השפעת מכשירים נגזרים מגדרים (0)
 .יומייםפרט למגזר מטבע ישראלי לא צמוד בו מחושבת היתרה הממוצעת על בסיס נתונים , על בסיס יתרות פתיחה חודשיות (6)
 .לרבות חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית. לפני ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות להפסדי אשראי (0)
שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן ( הפסדים)היתרה הממוצעת של רווחים ( נוספה)ח זמינות למכירה נוכתה "ח למסחר ושל אג"מהיתרה הממוצעת של אג (4)

התאמות בגין הצגת "ח זמינות למכירה הכלולים בהון העצמי במסגרת רווח כולל אחר מצטבר בסעיף "בגין אג( הפסדים)ח למסחר וכן של רווחים "של אג
 .בהתאמה, ח"מיליון ש 000-ח ו"מיליון ש( 0)בסך של  - 6102; בהתאמה, ח"מיליון ש 063-ח ו"מיליון ש 01בסך של " ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן

 .נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית ובניכוי הפרשה להפסדי אשראי, לרבות מכשירים נגזרים (2)
 .לרבות מכשירים נגזרים (2)
 .הכנסות ריבית נטו לחלק לסך הנכסים נושאי הריבית -תשואה נטו  (.)
השפעת המחיר חושבה על ידי הכפלת היתרה הממוצעת . בין התקופותהשפעת הכמות חושבה על ידי הכפלת פער הריבית בשינוי ביתרה הממוצעת  (,)

 .בתקופה המקבילה אשתקד בשינוי בפער הריבית בין התקופות
 .הכנסות ריבית מנכסים אחרים והוצאות ריבית מהתחייבויות אחרות כוללות הכנסות והוצאות ריבית מס הכנסה בהתאמה (3)
 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ (01)
 .'ח 0ראו ביאור  -סווג מחדש  (00)
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 השינויים וניתוחעל בסיס מאוחד  ריבית והוצאות הכנסות שיעורי - 3' נספח מס

 (המשך) ריבית והוצאות בהכנסות

 נכסים - ריבית ושיעורי ממוצעות יתרות -' ה חלק

 
 בספטמבר 03-לתשעת החודשים שהסתיימו ב

 
6302 6302 

 

יתרה 
 ⁽²⁾ממוצעת

הכנסות 
 ריבית

שיעור 
 ההכנסה

יתרה 
 ⁽²⁾ממוצעת

הכנסות 
 ריבית

שיעור 
 ההכנסה

 

במיליוני שקלים 
 באחוזים חדשים

במיליוני שקלים 
 באחוזים חדשים

 :נכסים נושאי ריבית
 ⁽³⁾:אשראי לציבור      
 4.00  6,362  34,322  4.14  0,020  0.,,014  בישראל        

 0.22  2.0  ,60,42  0.22  2.4  60,110  מחוץ לישראל  
 1.36  *0,122  002,160  0.27  *0,202  062,721  הכל אשראי לציבור-סך

 :אשראי לממשלה
 0.06  00  262  0.06  00  .22  בישראל        

 2.62  6  40   - ⁽¹¹⁾ - 06  מחוץ לישראל  
 0.21  02  227  0.32  00  222  הכל אשראי לממשלה-סך

 :בבנקיםפקדונות 
 1.62  .  ,0,22  1.00  ,  ,0,62  בישראל        

 4,.1  04  6,602  .0.0  2  2,2  מחוץ לישראל  
 3.17  60  2,220  3.12  01  0,211  הכל פקדונות בבנקים-סך

 :פקדונות בבנקים מרכזיים
 1.04  60  02.,61  1.13  06  ,02,30  בישראל        

 1.01  4  10,,0  1.42  2  0,421  מחוץ לישראל  
 3.02  62  66,202  3.06  02  07,027  הכל פקדונות בבנקים מרכזיים-סך

 :ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר
  - ⁽¹¹⁾ - 263   - ⁽¹¹⁾ - 630  בישראל        

  -  - 262   -  - 620  הכל ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר-סך
 ⁽⁴⁾:איגרות חוב מוחזקות לפדיון וזמינות למכירה

 0.01  600  11,,60  0.02  602  60,626  בישראל        
 6.02  602  00,0.1  6.06  031  01,304  מחוץ לישראל  

 0.20  112  02,023  0.22  162  01,072  הכל איגרות חוב מוחזקות לפדיון וזמינות למכירה-סך
 ⁽⁴⁾:איגרות חוב למסחר

 1.63  4  ,6,,0  ,1.0  3  0,610  בישראל        
 ,1.6  0  4.4  1.24  0  642  מחוץ לישראל  

 3.62  2  6,036  3.02  03  0,112  הכל איגרות חוב למסחר-סך
 :נכסים אחרים

  - ⁽⁹⁾,   -  - ⁽⁹⁾,   - בישראל        
 0..6  04  231  2,.6  02  16.  מחוץ לישראל  

 1.62  66  223  1.02  60  236  הכל נכסים אחרים-סך
 6.20  1,300  071,301  0.30  1,602  072,070  כל נכסים נושאי ריבית-סך

 2,120  חייבים בגין פעילות בכרטיס אשראי
  

 2,.30 
 02,0.4  ⁽⁵⁾נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית  

  
 02,001 

 637,707  הנכסיםכל -סך  
  

 632,002 
 0,.6  46,  41,1,0  0.16  30.  02,100  סך הנכסים נושאי ריבית המיוחסים לפעילויות מחוץ לישראל: מזה  

 עמלות שנכללו בהכנסות ריבית מאשראי לציבור* 
 

601 
  

626 
 .620' הערות לטבלה ראו בעמ 
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 השינויים וניתוחעל בסיס מאוחד  ריבית והוצאות הכנסות שיעורי - 3' נספח מס

 (המשך) ריבית והוצאות בהכנסות

  והון התחייבויות - ריבית ושיעורי ממוצעות יתרות -' ו חלק

 
 בספטמבר 03-לתשעת החודשים שהסתיימו ב

 
6302 6302 

 

יתרה 
 ⁽²⁾ממוצעת

הוצאות 
 ריבית

שיעור 
 ההוצאה

יתרה 
 ⁽²⁾ממוצעת

הוצאות 
 ריבית

שיעור 
 ההוצאה

 

במיליוני שקלים 
 באחוזים חדשים

במיליוני שקלים 
 באחוזים חדשים

 :התחייבויות נושאות ריבית
 :פקדונות הציבור      
 1.16  0  ,66,02  1.10  0  63,622  לפי דרישה -בישראל         

 1.44  626  2,213.  ,1.4  ,62  ..2,0.  לזמן קצוב -בישראל   
 3.01  622  27,222  3.02  620  031,116    בישראלהכל פקדונות הציבור -סך
 1.42  43  04,016  ,1.4  ,4  00,020  לפי דרישה -מחוץ לישראל   
 ,1.2  ⁽¹¹⁾26  ⁽¹¹⁾01,0,1  ,1.3  ,2  303,.  לזמן קצוב -מחוץ לישראל   

 3.22  030  61,176  3.22  032  60,626    הכל פקדונות הציבור מחוץ ישראל-סך
 3.07  022  060,112  3.13  022  062,201  הכל פקדונות הציבור-סך

 :פקדונות הממשלה
 0.42  0  6.2  0.06  6  ,60  בישראל        

  - ⁽¹¹⁽⁾¹¹⁾ - ⁽¹¹⁾22   - ⁽¹¹⁾ - 40  מחוץ לישראל  
 0.02  0  016  3.22  6  622  הכל פקדונות הממשלה-סך

 :פקדונות מבנקים
 1.00  3  0,2.0  1.02  ,  6,334  בישראל        

 0.24  02  0,660  0.22  00  0,060  מחוץ לישראל  
 3.22  61  1,726  3.27  60  1,002  הכל פקדונות מבנקים-סך

 :ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר
 2,.0  000  ,4,,0  0.33  001  0,232  מחוץ לישראל        

 0.72  000  0,717  0.22  003  0,222  הכל ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר-סך
 :איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

 4.23  024  .01,00  2,.4  062  .3,10  בישראל        
 1.22  021  03,002  1.72  062  2,302  הכל איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים-סך

 :התחייבויות אחרות
 2.61  ⁽⁹⁾0  22  ,2.0  ⁽⁹⁾4  .,  בישראל        

 2.63  0  22  2.07  1  72  הכל התחייבויות אחרות-סך
 3.73  720  016,200  3.27  713  016,237  כל ההתחייבויות נושאות ריבית-סך

 4,.,02  פקדונות הציבור שאינם נושאים ריבית
  

 04,,16 
 2,206  זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי  

  
 2,030 

 362,,  ⁽⁶⁾התחייבויות אחרות שאינן נושאות ריבית  
  

 3,0.0 
 022,603  כל ההתחייבויות-סך  

  
 020,670 

 00,277  כל האמצעים ההוניים-סך  
  

 06,702 
 637,707  כל ההתחייבויות והאמצעים ההוניים-סך  

  
 632,002 

 הריביתפער   
 

 0,022  6.62 
 

 0,076  6.00 
 ⁽⁷⁾:תשואה נטו על נכסים נושאי ריבית

 6.03  .6,22  040,300  6.43  .0,,6  026,026  בישראל        
 6.12  202  41,1,0  6.04  226  02,100  מחוץ לישראל  

 6.00  0,076  071,301  6.10  0,022  072,070  הכל תשואה נטו על נכסים נושאי ריבית-סך
 0.16  .66  .63,20  .0.0  663  62,001  סך ההתחייבויות נושאות ריבית המיוחסות לפעילות מחוץ לישראל: מזה

 .620' הערות לטבלה ראו בעמ
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 השינויים וניתוחעל בסיס מאוחד  ריבית והוצאות הכנסות שיעורי - 3' נספח מס

 (המשך) ריבית והוצאות בהכנסות

 המיוחסים ריבית נושאי והתחייבויות נכסים על נוסף מידע - ריבית ושיעורי ממוצעות יתרות -' ז חלק

 בישראל לפעילות

 
 בספטמבר 03-לתשעת החודשים שהסתיימו ב

 
6302 6302 

 

יתרה 
 ⁽²⁾ממוצעת

הכנסות 
( הוצאות)

 ריבית

שיעור 
ההכנסה 

 (ההוצאה)
יתרה 

 ⁽²⁾ממוצעת

הכנסות 
( הוצאות)

 ריבית

שיעור 
 ההכנסה

 (ההוצאה)

 

במיליוני שקלים 
 באחוזים חדשים

במיליוני שקלים 
 באחוזים חדשים

 :מטבע ישראלי לא צמוד
 .0.1  .,6,4  ,21,,01  0.06  62.,6  40.,002  סך כל הנכסים נושאי ריבית      

 (1.03) (604) (1,121,) (1.01) (033) (2.2,.,) סך כל ההתחייבויות נושאות ריבית
 פער הריבית

 
 6,262  6.76 

 
 6,620  6.27 

 :מטבע ישראלי צמוד למדד
 0.12  420  34,,03  3,.6  460  03,2,0  סך כל הנכסים נושאי ריבית      

 (6.30) (.00) (.,02,4) (0.21) (002) (,4,,06) סך כל ההתחייבויות נושאות ריבית
 פער הריבית

 
 72 (3.20) 

 
 002  3.01 

 (:ישראלי צמוד למטבע חוץלרבות מטבע )מטבע חוץ 
 6.02  620  02,263  6.21  011  ,02,16  סך כל הנכסים נושאי ריבית      

 (1.41) (20) (223,.0) (1.26) (2.) (02,622) סך כל ההתחייבויות נושאות ריבית
 פער הריבית

 
 661  0.77 

 
 027  0.22 

 :סך כל הפעילות בישראל
 .6.3  0,030  040,300  0.10  ,0,44  026,026  ריביתסך כל הנכסים נושאי       

 (4..1) (264) (000,132) (1..1) (200) (,..,002) סך כל ההתחייבויות נושאות ריבית
 פער הריבית

 
 6,702  6.00 

 
 6,222  6.60 

 .הבא' הערות לטבלה ראו בעמ
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 השינויים וניתוחעל בסיס מאוחד  ריבית והוצאות הכנסות שיעורי - 3' נספח מס

 (המשך) ריבית והוצאות בהכנסות

 ריבית והוצאות בהכנסות השינויים ניתוח -' ח חלק

 

 03-לתשעת החודשים שהסתיימו ב
 בספטמבר

 
 6302לעומת  6302

 
 ⁽⁸⁾בגלל שינוי( קיטון)גידול 

 
 

 שינוי נטו מחיר כמות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 :נכסים נושאי ריבית
 :לציבוראשראי    
 ,60  (20) 633  בישראל     

 0  02  (00) מחוץ לישראל  
 610  (12) 672  הכל אשראי לציבור-סך

 :נכסים נושאי ריבית אחרים
 03  ,6  (3) בישראל     

 (24) .0  (0.) מחוץ לישראל  
 (02) 12  (73) הכל נכסים נושאי ריבית אחרים-סך
 632   - 632  כל הכנסות הריבית-סך
 :התחייבויות נושאות ריבית    

 :פקדונות הציבור   
 02  6  04  בישראל     

 2  60  (02) מחוץ לישראל  
 60  60  (6)   הכל פקדונות הציבור-סך

 :התחייבויות נושאות ריבית אחרות
 (63) 61  (43) בישראל     

 (0) 4  (.) מחוץ לישראל  
 (06) 61  (22) ריבית אחרותהכל התחייבויות נושאות -סך
 (00) 12  (27) כל הוצאות הריבית-סך

 602  (12) 621  נטו, הכנסות ריבית
 :הערות

 .הנתונים מובאים לאחר השפעת מכשירים נגזרים מגדרים (0)
 .נתונים יומייםפרט למגזר מטבע ישראלי לא צמוד בו מחושבת היתרה הממוצעת על בסיס , על בסיס יתרות פתיחה חודשיות (6)
 .לרבות חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית. לפני ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות להפסדי אשראי (0)
 שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן( הפסדים)היתרה הממוצעת של רווחים ( נוספה)ח זמינות למכירה נוכתה "ח למסחר ושל אג"מהיתרה הממוצעת של אג (4)

התאמות בגין הצגת "ח זמינות למכירה הכלולים בהון העצמי במסגרת רווח כולל אחר מצטבר בסעיף "בגין אג( הפסדים)ח למסחר וכן של רווחים "של אג
 .ח בהתאמה"ן שמיליו 4.4-ח ו"מיליון ש 2בסך של  - 6102; בהתאמה, ח"מיליון ש 6,3-ח ו"מיליון ש 2בסך של " ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן

 .נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית ובניכוי הפרשה להפסדי אשראי, לרבות מכשירים נגזרים (2)
 .לרבות מכשירים נגזרים (2)
 .הכנסות ריבית נטו לחלק לסך הנכסים נושאי הריבית -תשואה נטו  (.)
השפעת המחיר חושבה על ידי הכפלת היתרה הממוצעת . הממוצעת בין התקופותהשפעת הכמות חושבה על ידי הכפלת פער הריבית בשינוי ביתרה  (,)

 .בתקופה המקבילה אשתקד בשינוי בפער הריבית בין התקופות
 .הכנסות ריבית מנכסים אחרים והוצאות ריבית מהתחייבויות אחרות כוללות הכנסות והוצאות ריבית מס הכנסה בהתאמה (3)
 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ (01)
 .'ח 0ראו ביאור  -סווג מחדש  (00)
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תיק ניירות ערך -פירוטים נוספים  - 2' נספח מס

 משק ענפי של בחתך, למכירה הזמין בתיק החוב איגרות התפלגות בדבר פרטים

 
 6302בספטמבר  03

   
 רווח כולל אחר מצטבר

 

עלות 
 הפסדים רווחים שווי הוגן מופחתת 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 איגרות חוב לא ממשלתיות
 2  02  6,641  6,601  ענפים שונים    

 00  2,  ,64,,  032,,  ⁽¹⁾שרותים פיננסיים
 07  063  03,177  03,132  הכל איגרות חוב לא ממשלתיות-סך

 איגרות חוב ממשלתיות 
 * - 0  002  000  ארצות הבריתממשלת     

 ,  662  .02,16  01,,02  ממשלת ישראל
 6  0  622  622  ממשלות אחרות

 03  662  02,207  02,022  הכל איגרות חוב ממשלתיות -סך
 17  012  62,032  62,732  הכל איגרות חוב בתיק הזמין למכירה-סך
 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ* 

 איגרות חוב בענף שירותים פיננסיים בתיק הזמין למכירהפירוט ( 0)

 
 6302בספטמבר  03

   
 רווח כולל אחר מצטבר

 

עלות 
 הפסדים רווחים שווי הוגן מופחתת

 
 במיליוני שקלים חדשים

 61  3  0,1,0  0,134  ⁽²⁾בנקים וחברות החזקה בנקאיות
 * - 6  20  20  ביטוח וגמל

Acggc  Na   2,0.0  2,602  21  . 
Ag ooc  Nai  242  220  .  6 
Aaggc  Na   342  321  0.  0 

 0  * - 0,2  0,2  אחרים
 00  72  7,617  7,022  הכל שירותים פיננסיים-סך
 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ* 

 בנקאיות בתיק הזמין למכירהפירוט לפי אזורים גיאוגרפיים של ההשקעה באיגרות חוב של בנקים וחברות החזקה ( 6)

 61  2  23.  0..  ⁽³⁾מערב אירופה
  - 0  064  060  אוסטרליה

 63  2  0,370  0,321  הכל בנקים וחברות החזקה בנקאיות-סך
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(המשך) תיק ניירות ערך -פירוטים נוספים  - 2' נספח מס

 פירוט בחתך מדינות של ההשקעה באיגרות חוב של בנקים וחברות החזקה בנקאיות בתיק הזמין למכירה במערב אירופה (0)

 2  6  6.0  ..6  בריטניה
 6  0  022  .02  שוויץ

  - 0  46  40  שבדיה
  -  - 003  003  צרפת
  - 6  ,2  22  הולנד

 06   - 30  010  גרמניה
 63  2  222  220  הכל-סך

 משק ענפי של בחתך, לפדיון המוחזקות החוב איגרות התפלגות אודות פרטים

 
 6302בספטמבר  03

 

עלות 
 שווי הוגן מופחתת

רווחים 
שטרם 
הוכרו 

מהתאמות 
 לשווי הוגן

הפסדים 
שטרם הוכרו 

מהתאמות 
 לשווי הוגן

 
 חדשים במיליוני שקלים

 איגרות חוב לא ממשלתיות
  - 32  0,221  ⁽¹⁾0,222  שרותים ציבוריים וקהילתיים    

 .  02  322  322  *שרותים פיננסיים
 2  000  6,202  6,200  הכל איגרות חוב לא ממשלתיות-סך
  - 670  1,322  0,700  הכל איגרות חוב ממשלתיות-סך
 2  021  2,200  2,061  הכל איגרות חוב בתיק לפדיון-סך

 :להלן פירוט איגרות חוב מוחזקות לפדיון בענף שירותים פיננסיים*     
    Acggc  Na   62.  621  2  6 

Ag ooc  Nai  464  460  0  4 
Aaggc  Na   002  00,  6 - ⁽²⁾ 

 0  2  044  003  אחרים
 2  02  222  222  הכל שירותים פיננסיים-סך

 :הערות
ח "מיליון ש 0,3-023שלושת ההשקעות הגדולות ביותר הינן בסכום של , מזה. ב"ח מוניציפליות בארה"רוב רובו של הסכום הינו השקעת אי די בי ניו יורק באג (0)

 .ושל מדינת ניו יורק, של תאגיד המים של עירית ניו יורק, באיגרות חוב של עירית ניו יורק, כל אחת
 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ (6)
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(המשך) תיק ניירות ערך -פירוטים נוספים  - 2' נספח מס

 משק ענפי של בחתך, למסחר בתיק חוב איגרות התפלגות אודות פרטים

 
 6302בספטמבר  03

 
 שווי הוגן עלות מופחתת

רווחים שטרם 
מומשו 

מהתאמות לשווי 
 הוגן

שטרם הפסדים 
מומשו 

מהתאמות לשווי 
 הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 איגרות חוב לא ממשלתיות
 ⁽¹⁾ - 0  01  63  ענפים שונים    

 ⁽¹⁾ - 0  0,  1,  שרותים פיננסיים
 ⁽¹⁾ - 6  000  032  הכל איגרות חוב לא ממשלתיות-סך
 6  03  0,336  6,221  הכל איגרות חוב  ממשלתיות-סך
 6  06  0,000  0,030  איגרות חוב בתיק למסחרהכל -סך

 :הערה
 .ח"מיליון ש 0-סכום נמוך מ( 0)
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  פירוטים נוספים - 1' נספח מס

 פירוט בחתך דירוגים של יתרות מאזניות של נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים בעסקאות שהצד הנגדי בהן הוא בנקים( 0)

 

 03ליום 
 בספטמבר

 00ליום 
 בדצמבר

 
6302 6302 

 

במיליוני שקלים 
 חדשים

 כנגד בנקים זרים  -יתרות מאזניות של נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים 
 CCC  60  0בדירוג   

 CC  6  0+בדירוג 
 CC  62.  013בדירוג 
 ,.  ,CC  00-בדירוג 
 C  21.  214+בדירוג 
 C  031  012בדירוג 
 .C  660  62-בדירוג 
 BBB -   060+בדירוג 
 BBB  03  64-בדירוג 

 60  64  לא מדורגים
 0,207  0,272  הכל כנגד בנקים זרים-סך
 260  072  בנקים ישראליםהכל כנגד -סך
 6,022  6,322  כל היתרות המאזניות של נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים-סך
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 (המשך)ים פירוטים נוספ - 1' נספח מס

 בנקים הוא בהן הנגדי שהצד בעסקאות נגזרים מכשירים בגין מאזני חוץ אשראי סיכון של דירוגים בחתך פירוט( 6) 

 

 03ליום 
 בספטמבר

 00 ליום
 בדצמבר

 
6302 6302 

 

במיליוני שקלים 
 חדשים

 כנגד בנקים זרים  -יתרות חוץ מאזניות של נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים 
 CCC -   01בדירוג   

 CC  6  0+בדירוג 
 CC  2  2בדירוג 
 CC  00  60-בדירוג 
 .C  0,  6+בדירוג 
 C  2  20בדירוג 
 C  6  0-בדירוג 

 002  22  כנגד בנקים זריםהכל -סך
 23  22  הכל כנגד בנקים ישראלים-סך
 632  006  כל היתרות החוץ מאזניות של נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים-סך
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 (המשך)ים פירוטים נוספ - 1' נספח מס

 משק ענפי לפי לציבור הכולל האשראי סיכון בחתך, הכספיים דוחותלתמצית ה 00 בביאור "אחרים"ת לעמוד פירוט( 0)

 
 6302בדצמבר  00ליום  6302בספטמבר  03ליום  6302בספטמבר  03ליום 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 חקלאות
 

 0 
 

 6 
 

-  
 :תעשיה

 06  ציוד חשמלי ואלקטרוני, מכונות      
 

 ,3 
 

 2, 
 40  תעשיה כימית ומוצרי נפט, כרייה 

 
 63 

 
 04 

 ,6  אחר 
 

 04 
 

 6. 
 הכל תעשיה-סך 

 
 010 

 
 026 

 
 013 

 :ן"בינוי ונדל
 02  ן לבניה"רכישת נדל      

 
 00 

 
 02 

 006  ן"אחזקות נדל 
 

 36 
 

 20 
 02  אחר 

 
 00 

 
 06 

 ן"הכל בינוי ונדל-סך 
 

 040 
 

 002 
 

 31 
 חשמל ומים

 
 660 

 
 00, 

 
 31 

 מסחר
 

 006 
 

 .6 
 

 66 
 שרותי הארחה ואוכל, בתי מלון

 
 0 

 
-  

 
-  

 תחבורה ואחסנה
 

 4, 
 

 ,2 
 

 3 
 תקשורת ושירותי מחשב

 
 6. 

 
 ,, 

 
 .2 

 :שירותים פיננסיים
 422  (למעט בנקים)מוסדות כספיים       

 
 442 

 
 636 

 200  לקוחות פרטיים הפעילים בשוק ההון 
 

 6,3 
 

 014 
 4,  מוסדות אחזקה פיננסיים 

 
 2, 

 
 20 

  - שירותי ביטוח וקופות גמל 
 

-  
 

-  
 הכל שירותים פיננסיים-סך 

 
 0,0.6 

 
 ,10 

 
 243 

 שירותים עסקיים ואחרים
 

 4 
 

 02 
 

 2 
 שירותים ציבוריים וקהילתיים

 
 02 

 
 40 

 
 00 

 הלוואות לדיור -אנשים פרטיים 
 

-  
 

-  
 

-  
 אחר -אנשים פרטיים 

 
 02 

 
 03 

 
 60 

 הכל-סך
 

 0,720 
 

 0,220 
 

 0,370 
הפחתת סיכון אשראי בגין מכשירים פיננסיים ובגין 

 בטחון במזומן שהתקבל
 

(422) 
 

(064) 
 

(621) 
 סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים

 
 0,132 

 
 0,662 

 
 760 
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 (המשך)ים פירוטים נוספ - 1' נספח מס

 הערך ניירות תיק לכלל בהתייחס ממשלות של בחתך נתונים

 
 6302בדצמבר  00 6302בספטמבר  03

 
 ⁽¹⁾שווי הוגן הערך במאזן ⁽¹⁾שווי הוגן הערך במאזן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 60,2.0  ,60,02  60,106  63.,66  של ממשלת ישראל
 0,202  0,202  443  443  ב"של ממשלת ארה

 626  626  622  622  של ממשלות אחרות
 60,113  60,062  60,202  60,100  הכל-סך

 :הערה
 .אינם משקפים  בהכרח את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים, נתוני שווי הוגן המבוססים  על שערי בורסה( 0)
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מילון מונחים - 6' נספח מס

לצד הנגדי זכות לרכוש או ( כותב האופציה)חוזה בין שני צדדים במסגרתו מעניק אחד הצדדים   אופציה

 .במועד קבוע מראש או לפניו, תמורת מחיר קבוע מראש, בחוזהזכות למכור נכס שנקבע 

את הקרן , (איגרות החוב)נייר ערך הכולל התחייבות של המנפיק לשלם למחזיק נייר הערך   איגרת חוב

בהתאם )במועדים קבועים או בהתקיים תנאי מסוים , שנקבעה באיגרת החוב בתוספת ריבית

 (.לתנאים שנקבעו באיגרת החוב

 -ארצות פחות מפותחות 

LDC - Least 

Developed Countries 

 .ארצות המסווגות על ידי הבנק העולמי כקבוצת הכנסה נמוכה או בינונית 

 :ומורכבים משני רבדים( הלימות ההון: כגון)רכיבי הון המשמשים בחישוב יחסי יציבות   הון פיקוחי

כהגדרתן )החשבונאי לאחר התאמות פיקוחיות הון ברובד הראשון הכולל את ההון העצמי . א

 (.222בהוראת ניהול בנקאי תקין 

 .והתאמות פיקוחיות אחרות, הון ברובד השני הכולל בעיקר מכשירי חוב הוניים. ב

 חבות

 חוב בהשגחה מיוחדת

 .121כמשמעותם בהוראת ניהול בנקאי תקין ( מאזני וחוץ מאזני)אשראי והתחייבויות למתן אשראי  

, אשר לא יטופלו, שיש לו חולשות פוטנציאליות בגינן נדרשת תשומת לב מיוחדת של ההנהלה חוב

 .תיתכן הרעה בסיכויים לפירעון האשראי או במעמדו של הבנק כנושה

 ".השגחה מיוחדת"או ב" נחות", "פגום"חוב המסווג כ  חוב בעייתי

או יכולת התשלום של החייב וקיימת אפשרות חוב אשר אינו מוגן באופן מספק על ידי בטחונות   חוב נחות

 .אם הליקויים לא יתוקנו, ברורה כי הבנק יספוג בגינו הפסד

במועדים שנקבעו על פי , חוב שהבנק צופה כי לא יוכל לגבות את הסכומים המגיעים מהחייב  חוב פגום

 .הסכם החוב

חוב שגבייתו מותנית 

 בביטחון

מכיוון , בלבד, צפוי ממימוש הבטוחות שהועמדו להבטחתופרעונו , חוב פגום שלהערכת הבנק 

 שלחייב אין מקורות זמינים אחרים לפירעונו

 .לבין סך נכסי הסיכון של הבנק, (ברובד הראשון וברובד השני)היחס שבין סך אמצעי ההון   יחס הלימות הון כולל

יתרת חוב רשומה של 

 חוב

עמלות נדחות נטו או , יה או ניכיון שטרם הופחתופרמ, לרבות ריבית צבורה שהוכרה, יתרת חוב 

 .ובניכוי כל חלק מהחוב שנמחק חשבונאית, עלויות נדחות נטו שנזקפו ליתרת החוב וטרם הופחתו

העוסקת בפיקוח ובקביעת , כללים לניהול הסיכונים של הבנקים שנקבעו על ידי ועדת באזל  כללי באזל

 .סטנדרטים לפיקוח על בנקים בעולם
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(המשך)מילון מונחים  - 6' נספח מס

, כתבי התחייבות שהזכויות המוקנות מכוחם נדחות מפני תביעותיהם של יתר הנושים של הבנק  כתבי התחייבות נדחים

 .למעט כתבי התחייבות אחרים מאותו סוג

מכשירי אשראי חוץ 

 מאזניים

 (.מכשירים נגזריםלא כולל )מכשירי חוב כגון התקשרויות למתן אשראי וערבויות  

 :מכשיר פיננסי או חוזה אחר שמתקיימים בו שלושה מאפיינים במצטבר  מכשיר נגזר

 .בסיס וסכום נקוב הקובעים את סכום הסילוק של המכשיר. א

החשופים , ההשקעה הראשונית נטו הנדרשת קטנה מזו שהיתה נדרשת בסוגי חוזים אחרים. ב

 (.שלא נדרשת כל השקעה או)בצורה דומה לשינויים בגורמי שוק 

 .תנאי דורשים או מתירים סילוק נטו. ג

 מכשיר פיננסי

 

 

 :כדלקמן, המקיים שני תנאים חוזהאו , ראייה לזכות בעלות בתאגיד, מזומן 

או , או מכשיר פיננסי אחר לצד שני, המכשיר מטיל על צד אחד מחויבות חוזית להעביר מזומן. א

 .עם הצד השני בתנאים העלולים להיות לרעת הצד הראשון להחליף מכשירים פיננסיים אחרים

או , המכשיר מעניק לצד השני זכות חוזית לקבל מזומן או מכשיר פיננסי אחר מהצד הראשון. ב

 .להחליף מכשירים פיננסיים אחרים עם הצד הראשון בתנאים העשויים להיות לטובת הצד השני

משך חיים ממוצע 

 (מ"מח)

 .זמן פירעון הקרן ותשלומי הריבית של מכשירים פיננסיים נושאי ריבית הממוצע המשוקלל של 

 OTC (Over theנגזר 

counter) 

ונוצרו במסגרת התקשרות בין שני צדדים , מכשירים נגזרים אשר אינם נסחרים בבורסה רשמית 

 .נגדיים

 -סיכון אשראי צד נגדי 

CVA (Credit 

Valuation 

Adjustment)  

 .לא יעמוד בתנאי העסקה, אם הצג הנגדי לעסקה במכשיר נגזר, שעלול להיגרםהחשיפה להפסד  

על מנת לספק מידע על , שוק בו עסקאות בנכס או בהתחייבות מתקיימות בתדירות ובנפח מספיקים  שוק פעיל

 .תמחור הנכסים וההתחייבויות על בסיס שוטף

 LTV -שיעור המימון 

(Loan to Value Ratio) 

, לבין שווי הנכס המבטיח את החוב, המסגרת המאושרת של החוב בעת העמדת המסגרתהיחס בין  

 ".הלימות ההון"המשמש בחישוב , כפי שאושר על ידי הבנק בעת העמדת המסגרת

ICAAP (Internal 

Capital Adequacy 

Assessment Process) 

, קביעה של יעדי הון, בין היתר, התהליך משלב. תהליך פנימי להערכת הלימות ההון של הבנק 

 .תהליכי תכנון הון ובחינת מצב ההון במגוון תרחישי קיצון



 נספחים לדוח הרבעוני 2134דוח רבעון שלישי 
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 אינדקס - 5' נספח מס

 עמוד המונח עמוד המונח

 286-287, 232-216 מכשירים נגזרים 228, 229 אגף הדיגיטל

, 282-283, 223-222, 12-12 ניירות ערך 72 אומדנים חשבונאיים קריטיים

222 

 72-32, 28 ניהול סיכונים 228, 23 גיוס הון

 , 21-37, 12-27 האשראי לציבור

229-228  ,262-222 

 21-37 סיכון אשראי

סיכוני אשראי בהלוואות  212-227, 12-13 הון והלימות ההון

 לדיור

22-89 

 72, 28 סיכון חוצה גבולות 227-222, 71 הטבות לעובדים

 72-26 נזילות ומימוןסיכון  281-232, 98, 23-22 הכנסות ריבית

 72 סיכון ציות 232-232, 217-211 הליכים משפטיים

 26-21 סיכון שוק 229-222, 71, 23 הפרשה להפסדי אשראי

 72 סיכונים תפעוליים 31 חברות מוחזקות עיקריות

 222, 11 פיקדונות הציבור 261-272 חובות בסיווג בעייתי

 228-223, 221-222 אשראיפעילות כרטיסי  212, 22 יחס המינוף

 222-292 שווי הוגן 212-212, 29, 22 יחס כיסוי הנזילות

 227, 92, 29, 21 התייעלות תוכנית 21-22 יעדים ואסטרטגיה עסקית

, 228-232, 32-17, 22 מגזרי פעילות

221-227 

  

   93-92, 71-72 מדיניות חשבונאית

   89-86 מוסדות פיננסים זרים

   21-22 מימון ממונף
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