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רשימת לוחות -דוח הדירקטוריון וההנהלה 
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 26 מיםיפירוט ההשפעה של רכיבים מסוי , תוךל הוצאות משכורות והוצאות נלוותההתפתחות הרבעונית ש

 28 השקעות והוצאות בגין מערך טכנולוגיות המידע
 28 תמצית דוח על הרווח הכולל
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 29 נטו, לפי מגזרי הצמדההרכב האשראי לציבור, 

 30 פיקוחיים לפי מגזרי פעילות , נטו,לציבור התפתחות היתרות של האשראי
 30 , לפי ענפי משק עיקרייםהכוללהתפתחות סיכון האשראי 

 31 עיקריים משק בענפי הבעייתי האשראי ושיעור הכולל האשראי סיכון
 32 ענפים באותם לציבור האשראי ליתרת ביחס השונים המשק בענפי אשראי הפסדי בגין ההוצאות ושיעור ההוצאות התפלגות

 33 תיק ניירות הערך לפי מגזרי הצמדההרכב 
 33 לפי הסיווג לתיקיםבניירות ערך  הרכב ההשקעות
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 35 פיקוחיים התפתחות היתרות של פקדונות הציבור לפי מגזרי פעילות

 38 2017 בדצמבר 31 ליום הפיקוחי ההון מרכיבי
 40 )פעילות בישראל( משקי בית מגזר אודות עיקריים נתונים
 40 בנקאות פרטית )פעילות בישראל( מגזר אודות עיקריים נתונים
 41 )פעילות בישראל( וזעירים קטנים עסקים מגזר אודות עיקריים נתונים
 42 בינוניים )פעילות בישראל( עסקים מגזר אודות עיקריים נתונים
 42 גדולים )פעילות בישראל( עסקים מגזר אודות עיקריים נתונים
 43 פעילות בישראל(גופים מוסדיים ) מגזר אודות עיקריים נתונים

 43 )פעילות בישראל( יננסיפניהול מגזר קריים אודות נתונים עי
 44 פעילות בחו"ל מגזר אודות עיקריים נתונים

 44 לגות הרווח הנקי לפי מבנה הקבוצההתפ
 45 נתונים עיקריים – אינק. בנקורפ דיסקונט

 46 נתונים עיקריים – דיסקונט מרכנתיל בנק
 47 נתונים עיקריים –כאל 

 48 נתונים עיקריים – יסקונט קפיטלד
 52 מבצעים שאינם ונכסים בעייתי אשראי סיכון

 52 פגומים חובות של ביתרות שינויים
 53 האשראי תיק איכות להערכת המשמשים מסוימים פיננסיים חסיםי

 54 הכולל לפי ענפי משק על בסיס מאוחד אשראיה סיכון
 54 חדמאו – זרות למדינות חשיפות

 62 , על בסיס מאוחדת למוסדות פיננסיים זריםחשיפת אשראי נוכחי
 63 הקבוצה של לדיור ההלוואות תיק של מסויימים סיכון מאפייני

 63 ממוצעים מימון ושיעורי הלוואה סכום
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 עמוד

 64 ללווה האשראי גודל לפילדיור  האשראי יתרות תהתפלגו
 64 בהלוואות לדיור הבעייתי החוב היקף

 64 האשראי ממתן וכשיעור מימון שיעורי לפי בפילוח שניתן לדיור יאשרא ביצועי התפלגות
 65 הצמדה מגזרי לפילדיור  האשראי יתרות התפתחות

 65 מההכנסה ההחזר שיעור לפי בפילוח מגורים למטרת אשראי ביצוע הרכב
 66 לחשבון מקושרים פיננסיים נכסים תיק ובחתך ללקוח קבועות הכנסות בחתך התפלגות

 66 פרעוןהתפלגות בחתך תקופה נותרת ממוצעת ל
 66 התפלגות בחתך גודל האשראי ללווה

 66 התפלגות בחתך חשיפה לשינויים בשיעור הריבית
 67 התפלגות הבטחונות המבטיחים את האשראי

 67 לאנשים פרטיים סיכון אשראי בעייתי התפתחות
 69 ן"ונדל בינוי בענף הבעייתי האשראי ושיעור הכולל האשראי

 69 נף לפי ענפי משק חשיפות הבנק בגין מימון ממו
 72 מאוחד –חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 

 76 מותאם של המכשירים הפיננסיים של הבנק וחברות מאוחדות שלושווי הוגן נטו 
 76 השפעת תרחישים של שינויים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן נטו מותאם של הבנק וחברות מאוחדות שלו

 77 ריכוז חשיפה לריבית
 77 נקודות בסיס בשיעורי הריבית על השווי הכלכלי של הקבוצה 100השפעת שינויים היפותטיים של 

 78 רגישות הון הבנק לשינויים בשערי חליפין
 78במדד רגישות ההון לשינויים

 78 במניות השקעות
 79 במניות פוזיציות בגין ההון דרישת

 81 הכסף בבסיס םילשינוי מקורות
 81 פקדונות הציבור

 81 פקדונות מבנקים
 90 נגזריםנתונים בדבר ההתאמה של הנכסים וההתחייבויות בגין מכשירים 
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 עמוד

 19 רווח נקי ותשואה להון
 19 רווח נקי למניה

 24 הכנסות ריבית, נטו, במגזרים הקמעונאיים
 24 הכנסות ריבית, נטו, במגזרים העסקיים

 27 מאוחד –הכנסות ריבית, נטו 

 27 יחס כיסוי

 27 יחס יעילות

 27 וצאות התפעוליות ביחס לסך כל ההכנסותהה
 31 שראללווים בי –סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק מאוחד 

 31 הוצאות בגין הפסדי אשראי
 36 מאוחר –יבור התפתחות אשראי ופקדונות הצ

 36 מאוחד –התפתחות סך הנכסים 
 37 הלימות ההון

 45 יבורהתפתחות האשראי לציבור ופקדונות הצ –בנקורפ 
 45 רווח נקי ותשואה להון –בנקורפ 

 47 , נטו ופקדונות הציבורהתפתחות האשראי לציבור –מרכנתיל 
 47 רווח נקי ותשואה להון –מרכנתיל 

 48 שואה להוןהתפתחות הרווח הנקי והת –כאל 
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דבר יו"ר הדירקטוריון
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 ואסטרטגיה יעדים, כללית סקירה -' א פרק

 העיקריים הפעילות חומיות תמציתי תאור -קבוצת דיסקונט 

 הפעילות בארץ

 

 הבינלאומיתהפעילות 

 נתח שוק 

, כפי שפורסמו על ידי בנק ישראל, חלקה של קבוצת דיסקונט בחמש הקבוצות 2017בספטמבר  30בהתבסס על נתוני המערכת הבנקאית ליום 

 הבנקאיות הגדולות בישראל היה כלהלן:

 
 2016בדצמבר  31 2017פטמבר בס 30

 
 באחוזים

 15.0  14.9  כל הנכסים-סך
 15.2  15.4  אשראי לציבור, נטו

 15.1  15.0  פקדונות הציבור
 17.4  17.5  הכנסות ריבית, נטו

 18.4  19.3  כל ההכנסות שאינן מריבית-סך
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 הפעולות ותוצאות הכספי המצב על תמציתי כספי מידע

 מאוחד -ציתי ומדדי ביצוע עיקריים לאורך זמן מידע כספי תמ

 
2017 2016 2015 2014 2013 

 
 באחוזים

 מדדי ביצוע עיקריים:
 7.2  4.2  5.8  6.6  8.4  תשואה להון      

 0.4  0.2  0.3  0.4  0.6  תשואה לנכסים
 77.5  78.3  80.6  81.7  84.9  אשראי לציבור, נטו ביחס לפקדונות הציבור

 8.8  9.4  9.5  9.8  10.0   1הון עצמי רובד  יחס
 14.1  14.8  14.3  13.8  13.9  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

 -  -  6.5  6.6  6.8  ⁽¹⁾יחס המינוף
 -  -  128.0  146.5  126.7  ⁽¹⁾יחס כיסוי הנזילות

 78.2  87.1  78.7  72.7  68.5  יחס יעילות
 7.8  4.3  5.8  6.7  8.7  ⁽²⁾תשואה מותאמת לנכסי סיכון
 מדדי איכות אשראי עיקריים:

 1.8  1.7  1.6  1.5  1.4  שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור, מיתרת האשראי לציבור     
 90שיעור יתרת אשראי פגום לציבור בתוספת יתרת אשראי לציבור אשר בפיגור של 

 3.7  2.7  2.6  2.4  1.7  ציבורימים או יותר, מיתרת האשראי ל
 0.4  0.2  0.1  0.3  0.4  שיעור המחיקות נטו בגין אשראי לציבור, מהיתרה הממוצעת של אשראי לציבור

 0.49  0.14  0.15  0.34  0.39  הוצאות בגין הפסדי אשראי ביחס ליתרה הממוצעת של האשראי לציבור
      

 
 במיליוני שקלים חדשים

 קריים מדוח רווח והפסד לשנת הדיווח:נתונים עי
 830  505  750  905  1,259  רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק     

 4,235  4,213  4,223  4,557  4,975  הכנסות ריבית, נטו
 580  164  187  469  574  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 3,356  3,153  3,053  3,439  3,399  הכנסות שאינן מריבית
 2,704  2,586  2,611  2,585  2,717  מזה: עמלות

 5,937  6,414  5,725  5,814  5,735  הוצאות תפעוליות ואחרות
 3,609  4,086  3,396  3,416  3,366  מזה: משכורות והוצאות נילוות

 32  905  719  613  939  רווח כולל המיוחס לבעלי המניות של הבנק
 קי למניה המיוחס לבעלי המניות של הבנק )בשקלים חדשים(:רווח נ      

 0.79  0.48  0.71  0.84  1.09  רווח בסיסי      
 0.79  0.48  0.71  0.84  1.08  (3)רווח מדולל

 נתונים עיקריים מהמאזן לסוף שנת הדיווח:
 200,657  207,185  205,260  219,577  221,221  סך כל הנכסים     

 זה:מ    
 25,319  31,694  28,518  29,311  28,026  מזומנים ופקדונות בבנקים         

 41,325  37,353  38,935  38,818  32,703  ניירות ערך    
 115,859  120,123  127,216  140,760  148,757  אשראי לציבור, נטו    

 188,658  194,196  191,626  204,641  205,153  סך כל ההתחייבויות
 מזה:    

 149,475  153,418  157,875  172,318  175,170  פקדונות הציבור         
 4,213  5,547  3,907  5,342  4,804  פקדונות מבנקים    
 11,664  10,638  9,570  8,498  7,639  איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים    

 11,702  12,599  13,288  14,512  15,594  הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של הבנק
 11,999  12,989  13,634  14,936  16,068  כל ההון העצמי-סך

 נתונים נוספים:
 663  625  706  801  1,010  מחיר המניה     

 10,000  9,785  9,308  8,842  8,641  מספר משרות ממוצע בקבוצה במהלך השנה
 1.4  1.3  1.3  1.2  1.2  יחס עמלות לנכסים

 הערות:
 ( בגין שלושת החודשים שהסתיימו בסוף תקופת הדיווח.2015( היחס מחושב )החל משנת 1)
( תשואה על ההון מחושבת על יתרה ממוצעת של נכסי סיכון בהתאם ליעד ההון המינימלי 2)

 8.00% 8.50% 9.06% 9.15% 9.18% שקבע הבנק לסוף השנה הרלוונטית
 ד' לדוחות הכספיים. 24ראו ביאור  – 2017באפריל  2כתבי אופציה שהיו במחזור עד ליום ( השפעת 3)
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 דיסקונט מניית שערהתפתחות 

 
שיעור שינוי  שער סגירה בסוף יום המסחר

 2017בשנת 
 באחוזים

 
27.2.18 31.12.2017 31.12.2016 

 26.1  801  1,010  1,000  מניית דיסקונט
 24.1  1,578.90  1,959.39  1,965.77  5-מדד ת"א בנקים

 2.7  1,470.78  1,509.78  1,511.06  35-מדד ת"א
 29.7  9.07  11.76  11.64  שווי שוק דיסקונט )במיליארדי ש"ח(

 תיאור תמציתי -מגזרי הפעילות של קבוצת דיסקונט 

 העיקריים הסיכונים של יתמצית תיאור
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 גילויים בהתאם לנדבך השלישי של באזל

 עסקית ואסטרטגיה יעדים

 המעודכנת האסטרטגית התכנית

 הבנקאית מהמערכת הפער סגירת המשך



   וחברות מאוחדות שלו בנק דיסקונט לישראל 14

 טרנספורמציה בבנקאות המסורתית

 מודלים בנקאיים חדשנייםפיתוח 

 הבת לחברות אסטרטגיות

 האסטרטגית התוכנית הטמעת

 יעדי התכנית האסטרטגית
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 העסקי ולמצב לתוצאות וניתוח הסבר -' ב פרק

 מהותיים ושינויים התפתחויות, תופעות, מגמות

 מהותיים שוטפים בנושאים ההנהלה טיפול

 '(יב סדרה) נדחים התחייבות כתבי הנפקת

גיבוש "רוח דיסקונט"

 

 

 
 

פינטק וחדשנות

  האסטרטגית התוכנית של פשרות ללא יישום



   וחברות מאוחדות שלו בנק דיסקונט לישראל 16

  נוספות סוגיות

 עיקריות כלכליות התפתחויות
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 ומתפתחים מובילים סיכונים

 ופעילותה הבנקאית למערכת הנוגעות יוזמות



   וחברות מאוחדות שלו בנק דיסקונט לישראל 18

  

 הבנקאית המערכת התייעלות

" 
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 רואי החשבון המבקרים דעת חוות

 אחר כולל וברווח בהוצאות, בהכנסות מהותיות התפתחויות

 רווח ורווחיות 
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 התפתחות ההכנסות וההוצאות

 2017עד  2015ם בשניההתפתחויות בסעיפים תוצאתיים מסוימים 

 
 שינוי באחוזים בדצמבר 31-לשנה שהסתיימה ב

 
2017 2016 2015 2017 

לעומת 
2016 

2016 
לעומת 

2015 
 

 במיליוני שקלים חדשים
 7.5  9.8  ⁽¹⁾5,265  ⁽¹⁾5,659  6,213  הכנסות ריבית
 5.8  12.3  1,042  1,102  1,238  הוצאות ריבית

 7.9  9.2  4,223  4,557  4,975  הכנסות ריבית, נטו
 150.8  22.4  187  469  574  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 1.3  7.7  4,036  4,088  4,401  הכנסות ריבית, נטו, לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי
 הכנסות שאינן מריבית

 107.7  (21.1) 363  754  595  הכנסות מימון שאינן מריבית     
 (1.0) 5.1  2,611  2,585  2,717  עמלות

 26.6  (13.0) 79  100  87  הכנסות אחרות
 12.6  (1.2) 3,053  3,439  3,399  כל ההכנסות שאינן מריבית-סך

 הוצאות תפעוליות ואחרות
 0.6  (1.5) 3,396  3,416  3,366  משכורות והוצאות נלוות     

 (7.9) (2.2) 1,158  1,067  1,044  אחזקה ופחת בניינים וציוד
 13.7  (0.5) 1,171  1,331  1,325  הוצאות אחרות

 1.6  (1.4) 5,725  5,814  5,735  עוליות והאחרותכל ההוצאות התפ-סך
 25.6  20.5  1,364  1,713  2,065  רווח לפני מסים

 30.9  0.8  ⁽¹⁾566  ⁽¹⁾741  747  הפרשה למסים על הרווח
 21.8  35.6  798  972  1,318  רווח לאחר מסים

 66.7  (93.3) 9  15  1  חלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת המס
 43.9  (26.8) (57) (82) (60) רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות

 20.7  39.1  750  905  1,259  רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק
 5.8  6.6  8.4  %-המיוחס לבעלי מניות הבנק, ב תשואה להון

ניטרול רכיבים מסויימים )ראו ב -רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק   
 21.9  33.6  804  980  1,309  להלן(

ניטרול רכיבים מסויימים )ראו ב -%-תשואה להון המיוחס לבעלי מניות הבנק, ב
 6.2  7.2  8.7  להלן(

 הערה:  
 לדוחות הכספיים. 7ג'  1ראו ביאור  -סווג מחדש  (1)
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 בניטרול רכיבים מסויימיםרווחיות

  
 שינוי באחוזים בדצמבר 31-לשנה שהסתיימה ב

  
2017 2016 2015 

  

 
 במיליוני שקלים חדשים ביאור

2017 
לעומת 

2016 

2016 
לעומת 

2015 
 פי שדווחכ -רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק 

 
 1,259  905  750  39.1  20.7 

 ⁽:¹⁾בניטרול
 -  (178) -  'ז 36 רווח ממכירת זכויות בויזה אירופה      

 -  90  21  'ט 23 השפעת סילוק  
 ה' 15 הפסד ממכירת פעילות חברות מוחזקות בחו"ל ותוכניות פרישה  

 
 -  33 

 -  54  -  'ו 36 הוצאה בכאל בגין הסדר חלף הליך פלילי  
 21  109  29  י'-ט' ו 8 השפעת השינוי בשיעור המס  
ניטרול הרכיבים ב -רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק   

 לעיל
 

 1,309  980  804  33.6  21.9 
 הערה:

 ( ראו להלן "פרטים בדבר הרכיבים שנוטרלו".1)

 2016ולעומת רבעון רביעי  2017רבעון שלישי , לעומת 2017שנת , ברבעון הרביעי של תוצאתיים מסוימיםההתפתחויות בסעיפים 

 
 2017רבעון רביעי  2016 2017

 
 רבעון רביעי

 רבעון 
 רבעון רביעי שלישי

לעומת 
רבעון 

שלישי 
2017 

לעומת 
רבעון 
רביעי 
2016 

 
 שינוי באחוזים במיליוני שקלים חדשים

 12.6  9.8  ⁽²⁾1,428  1,465  1,608  הכנסות ריבית
 18.7  20.5  262  258  311  הוצאות ריבית

 11.2  7.5  1,166  1,207  1,297  הכנסות ריבית, נטו
 (86.2) (83.4) 224  187  31  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 34.4  24.1  942  1,020  1,266  הכנסות ריבית, נטו, לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי
 הכנסות שאינן מריבית

 (47.5) (52.3) 179  197  94  הכנסות מימון שאינן מריבית     
 6.6  0.3  653  694  696  עמלות

 516.7  311.1  6  9  37  הכנסות אחרות
 (1.3) (8.1) 838  900  827  כל ההכנסות שאינן מריבית-סך

 הוצאות תפעוליות ואחרות
 (1.2) 2.3  866  837  856  נלוותמשכורות והוצאות      

 7.1  9.7  254  248  272  אחזקה ופחת בניינים וציוד
 7.4  10.3  338  329  363  הוצאות אחרות

 2.3  5.4  1,458  1,414  1,491  עוליות והאחרותכל ההוצאות התפ-סך
 87.0  19.0  322  506  602  רווח לפני מסים

 32.1  23.3  ⁽²⁾168  180  222  הפרשה למיסים על הרווח
 146.8  16.6  154  326  380  רווח לאחר מסים

 66.7  66.7  3  3  5  חלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת המס
 16.7  (12.5) (12) (16) (14) רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות

 155.9  18.5  145  313  371  לי המניות של הבנקרווח נקי המיוחס לבע
 4.1  8.6  10.0  ⁽¹⁾%-תשואה להון המיוחס לבעלי מניות הבנק, ב

ניטרול רכיבים מסויימים )ראו ב -רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק   
 43.3  28.4  284  317  407  להלן(

ניטרול רכיבים מסויימים ב -⁽¹⁾%-תשואה להון המיוחס לבעלי מניות הבנק, ב
 8.2  8.7  11.0  )ראו להלן(

 הערות:  
 על בסיס שנתי. (1)
 לדוחות הכספיים. 7ג'  1ראו ביאור  -סווג מחדש  (2)
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 מיםימסוי רכיבים בנטרול – ברבעונים רווחיות

  
 2017רבעון רביעי  2016 2017 2017

  

רבעון 
 רביעי

רבעון 
 רבעון רביעי שלישי

לעומת 
 רבעון

שלישי 
2017 

לעומת 
רבעון רביעי 

2016 

 
 שינוי באחוזים במיליוני שקלים חדשים ביאור

 פי שדווחכ -רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק 
 

 371  313  145  18.5  155.9 
 ⁽:¹⁾בניטרול

 80  4  7  'ט 23 השפעת סילוק      
 59  -  29  י'-ט' ו 8 השפעת השינוי בשיעור המס  
 ניטרול הרכיבים לעילב -רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק   

 
 407  317  284  28.4  43.3 

 הערה:
 ( ראו להלן "פרטים בדבר הרכיבים שנוטרלו".1)

פרטים בדבר הרכיבים שנוטרלו

 .

 .

 
 .

  

 נטו לפי מגזרי הצמדה ריביתהכנסות 

 הצמדה מגזרי בחתך הריבית ופער נטו הריבית הכנסות, הריבית נושאי לנכסים בהתאם הפעילות היקף התפלגות

 
2017 2016 

 

היקף 
⁽ ¹⁾פעילות

 %-ב

הכנסות 
ריבית, נטו 

במיליוני 
 ש"ח

פער 
 ריבית

 %-ב

היקף 
⁽ ¹⁾פעילות

 %-ב

הכנסות 
ריבית, נטו 

במיליוני 
 ש"ח

פער 
 ריבית

 %-ב
 2.85  3,429  62.4  2.80  3,798  66.3  מטבע ישראלי לא צמוד

 (0.74) 80  10.5  (0.90) 144  9.7  מטבע ישראלי צמוד למדד
 1.89  1,048  27.1  2.03  1,033  24.0  מטבע חוץ

 2.24  4,557  100.0  2.32  4,975  100.0  הכנסות ריבית, נטו ופער הריבית
 הערה:

 ( על פי היתרה הממוצעת של הנכסים נושאי ריבית.1)
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 נטו, הכנסות המימון הרכב

 
 שנתי

 ן רבעו
 רביעי

 רבעון 
 שלישי

 רבעון 
 שני

 רבעון 
 ראשון

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
2017 

 1,440  1,700  1,465  1,608  6,213  הכנסות ריבית
 273  396  258  311  1,238  הוצאות ריבית

 1,167  1,304  1,207  1,297  4,975  הכנסות ריבית, נטו
 225  79  197  94  595  הכנסות מימון שאינן מריבית

 1,392  1,383  1,404  1,391  5,570  כל הכנסות המימון, נטו-סך

 
2016 

 ⁽¹⁾1,218  1,494  1,519  ⁽¹⁾1,428  5,659  הכנסות ריבית
 169  339  332  262  1,102  הוצאות ריבית

 1,049  1,155  1,187  1,166  4,557  הכנסות ריבית, נטו
 96  428  51  179  754  יתהכנסות מימון שאינן מריב

 1,145  1,583  1,238  1,345  5,311  כל הכנסות המימון, נטו-סך
 הערה:

 לדוחות הכספיים. 7ג'  1ראו ביאור  -( סווג מחדש 1)

 נטו ,הכנסות המימון סך של ניתוח

 
 שנתי

 רבעון 
 רביעי

 רבעון 
 שלישי

 רבעון 
 שני

 רבעון 
 ראשון

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
2017 

 1,197  1,255  1,270  1,319  5,041  הכנסות מפעילות שוטפת
 (7) 35  (20) 7  15  השפעת מדד המחירים לצרכן

 95  29  72  (13) 183  רווחים )הפסדים( נטו, ממימוש ומהתאמות לשווי הוגן של אגרות חוב
 79  66  56  32  233  רווחים מהשקעה במניות*

 14  (7) (5) 7  9  ל מכשירים נגזריםהתאמות לשווי הוגן ש
 13  5  31  20  69  הפרשי שער, אופציות ונגזרים אחרים

 1  -  -  19  20  רווחים נטו בגין הלוואות שנמכרו
 1,392  1,383  1,404  1,391  5,570  כל הכנסות המימון, נטו-סך

 76  61  56  22  215  מימושים בדיסקונט קפיטלמהכנסות  –*מזה 

 
2016 

 ⁽¹⁾1,095  1,130  1,169  ⁽¹⁾1,200  4,594  הכנסות מפעילות שוטפת
 (21) 17  18  (12) 2  השפעת מדד המחירים לצרכן

 75  43  43  (20) 141  רווחים )הפסדים( נטו, ממימוש ומהתאמות לשווי הוגן של אגרות חוב
 14  373  3  54  444  רווחים מהשקעה במניות*

 (39) (18) (30) 77  (10) ווי הוגן של מכשירים נגזריםהתאמות לש
 21  37  35  33  126  הפרשי שער, אופציות ונגזרים אחרים

 -  1  -  13  14  רווחים נטו בגין הלוואות שנמכרו
 1,145  1,583  1,238  1,345  5,311  כל הכנסות המימון, נטו-סך

 6  7  3  55  71  מימושים בדיסקונט קפיטלמהכנסות  –*מזה 
 הערה:

 לדוחות הכספיים. 7ג'  1ראו ביאור  -( סווג מחדש 1)
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 פיקוחיים פעילות, לפי מגזרי הכנסות מריבית, נטוהתפתחות 

 

 31-לשנה שהסתיימה ב
 בדצמבר

 
 

 שינוי  ⁽²⁾2016 2017

 
 %-ב במיליוני שקלים חדשים

 פעילות ישראל:
 14.5  1,346  1,541  משקי בית   

 15.6  45  52  בנקאות פרטית
 8.9  1,301  1,417  עסקים קטנים וזעירים

 4.2  288  300  עסקים בינוניים
 10.8  491  544  עסקים גדולים
 31.3  32  42  גופים מוסדיים

 2.6  ⁽¹⁾310  318  מגזר ניהול פיננסי
 10.5  3,813  4,214  כל פעילות ישראל-סך

 פעילות חו"ל:
 (12.2) 139  122  אנשים פרטיים   

 5.6  571  603  פעילות עסקית
 5.9  34  36  אחר

 2.3  744  761  כל פעילות חו"ל-סך
 9.2  4,557  4,975  הכל-סך

 הערה:
 ( לדוחות הכספיים.7ג' ) 1ראו ביאור  –( סווג מחדש 1) 
 ג' לדוחות הכספיים. 29ראו ביאור  –( סווג מחדש 2) 
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 ההתפתחות השנתית של ההוצאות בגין הפסדי אשראי

 
2017 2016 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 על בסיס פרטני
 (75) (210) נוי בהפרשהשי  

 470  626  מחיקות ברוטו
 (353) (391) גביות

 42  25  סך הכל פרטני
 על בסיס קבוצתי

 155  202  שינוי בהפרשה  
 444  551  מחיקות ברוטו

 (172) (204) גביות
 427  549  סך הכל קבוצתי

 469  574  הכל-סך
 0.34%  0.39%  הממוצעת של אשראי לציבור שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי ביחס ליתרה

 נית של ההוצאות בגין הפסדי אשראיההתפתחות הרבעו

 
2017 

 
2016 

 

רבעון 
 רביעי

רבעון 
 שלישי

רבעון 
 שני

רבעון 
 ראשון

 

רבעון 
 רביעי

רבעון 
 שלישי

רבעון 
 שני

רבעון 
 ראשון

 
 במיליוני שקלים חדשים

 על בסיס פרטני
 (111) (53) (27) (19) שינוי בהפרשה         

 
(104)  27  -  2 

 174  193  118  141  מחיקות ברוטו
 

 310  38  55  67 
 (75) (74) (63) (179) גביות

 
(129) (67) (79) (78) 

 (12) 66  28  (57) סך הכל פרטני
 

 77 (2) (24) (9) 
 על בסיס קבוצתי

 63  65  65  9  שינוי בהפרשה         
 

 76  66  16 (3) 
 145  133  141  132  מחיקות ברוטו

 
 106  128  104  106 

 (51) (53) (47) (53) גביות
 

(35) (51) (38) (48) 
 157  145  159  88  סך הכל קבוצתי

 
 147  143  82  55 

 145  211  187  31  הכל-סך
 

 224  141  58  46 
ל שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי ביחס ליתרה הממוצעת ש

 ⁽:¹⁾אשראי לציבור
 0.40%  0.58%  0.51%  0.08%  השיעור ברבעון         

 
 0.66%  0.42%  0.18%  0.14% 

 0.40%  0.49%  0.49%  0.39%  שיעור מצטבר מתחילת שנה
 

 0.34%  0.24%  0.16%  0.14% 
 הערה:

 ( על בסיס שנתי.1)

  



   וחברות מאוחדות שלו בנק דיסקונט לישראל 26

 העמלותהתפלגות 

 

 31-לשנה שהסתיימה ב
 בדצמבר

 
 

 שינוי 2016 2017

 
 באחוזים חדשים במיליוני שקלים

 (1.2) 489  483  ניהול חשבון
 9.3  1,024  1,119  כרטיסי אשראי

 4.3  322  336  פעילות בניירות ערך ובמכשירים נגזרים מסוימים
 4.4  136  142  עמלות הפצת מוצרים פיננסיים

 13.2  136  154  טיפול באשראי
 (0.7) 138  137  הפרשי המרה

 (1.9) 53  52  פעילות סחר חוץ
 (36.4) 11  7  הכנסות נטו משירות תיקי אשראי

 9.4  181  198  עמלות מעסקי מימון
 (6.3) 95  89  עמלות אחרות

 5.1  2,585  2,717  כל העמלות-סך
 

  

 על הוצאות משכורות והוצאות נלוותמים יפירוט ההשפעה של רכיבים מסוי

 

לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 
 

שינוי  2016 2017
 באחוזים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 (1.5) 3,416  3,366  כפי שדווח -משכורות והוצאות נלוות 
 (114) (231) מענקים

 (141) (32) ⁽¹⁾השפעת סילוק 
 28  -  ביטול הפרשות עודפות 
 (2.7) 3,189  3,103  רכיבים מסוימים בניטרול -משכורות והוצאות נלוות  

 הערה:
 לדוחות הכספיים. 'ט 23ראו ביאור  - 2016עלות ( האצת ההפחתה של "רווחים והפסדים אקטואריים" בעקבות יישום תוכנית התיי1)

 מיםיפירוט ההשפעה של רכיבים מסוי , תוךל הוצאות משכורות והוצאות נלוותההתפתחות הרבעונית ש

 
2017 2016 

 

רבעון 
 רביעי

רבעון 
 שלישי

רבעון 
 שני

רבעון 
 ראשון

רבעון 
 רביעי

רבעון 
 שלישי

רבעון 
 שני

רבעון 
 ראשון

 
 שיםבמיליוני שקלים חד

 859  861  830  866  859  814  837  856  פי שדווחכ -משכורות והוצאות נלוות 
 (23) (45) (28) (18) (41) (40) (55) (95) מענקים

 -  -  (16) (125) (9) (6) (6) (11) ⁽¹⁾השפעת סילוק
 -  -  -  ⁽²⁾57  -  -  -  -  ביטול הפרשות עודפות

 836  816  786  780  809  768  776  750  ל רכיבים מסוימיםובניטר -משכורות והוצאות נלוות 
 הערות:

 ' לדוחות הכספיים.ט 23או ביאור ר - 2016( האצת ההפחתה של "רווחים והפסדים אקטואריים" בעקבות יישום תוכנית התייעלות 1)
 ( בעיקר רכיבים אקטואריים.2)
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 רך טכנולוגיות המידעהשקעות והוצאות בגין מע
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 השקעות והוצאות בגין מערך טכנולוגיות המידע

 
 2016בדצמבר  31 2017בדצמבר  31

 
 המאוחד

 
 הכל-סך אחר חומרה תוכנה הכל-סך אחר חומרה תוכנה

 
 יליוני שקלים חדשיםבמ

 הוצאות בגין מערך טכנולוגיית המידע כפי שנכללו בדוח רווח והפסד:
 294  37  100  157  258  23  82  153  הוצאות בגין שכר עבודה ונלוות

הוצאות בגין רכישות או רשיונות שימוש שלא הוונו 
 117  -  2  115  127  -  4  123  לנכסים

 79  9  24  46  91  12  41  38  ץהוצאות בגין מיקור חו
 331  9  71  251  338  11  78  249  הוצאות בגין פחת

 195  99  48  48  188  97  52  39  הוצאות אחרות
 1,016  154  245  617  1,002  143  257  602  הכל -סך
         

 תוספות לנכסים בגין מערך טכנולוגיית המידע שלא נזקפו כהוצאה:
 67  -  -  67  70  -  -  70  עלויות בגין שכר עבודה ונלוות

 118  -  -  118  219  -  -  219  עלויות בגין מיקור חוץ
 58  -  10  48  71  -  2  69  עלויות רכישה או רשיונות שימוש

 154  4  95  55  137  5  93  39  עלות ציוד, בניינים ומקרקעין
 397  4  105  288  497  5  95  397  הכל -סך
         

 יתרת נכסים בגין מערך טכנולוגיית המידע :
 1,103  168  199  736  1,150  145  214  791  הכל עלות מופחתת -סך

 495  -  -  495  560  -  -  560  מזה: בגין שכר עבודה ונלוות

  כוללה ברווח התפתחויות

 תמצית דוח על הרווח הכולל

 

 31-תיימה בלשנה שהס
 בדצמבר

 
 

2017 2016 
 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 שינוי 
 באחוזים

 39.1  905  1,259  רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק
 השינויים במרכיבי רווח )הפסד( כולל אחר, המיוחס לבעלי המניות של הבנק:

 (402) (318) ⁽¹⁾הפסד כולל אחר, לפני מיסים   
 110  (2) יחסהשפעת המס המתי 
 (292) (320) הפסד כולל אחר, המיוחס לבעלי המניות של הבנק, לאחר מיסים 
 53.2  613  939  הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות של הבנק 

 הערה:
 לדוחות הכספיים. 10לפרטים בדבר מרכיבי השינוי ברווח כולל אחר, ראו ביאור  (1)
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 והלימות ההון המבנה וההתפתחויות של הנכסים, ההתחייבויות, ההון

 התפתחות הנכסים וההתחייבויות

 ההתפתחות בסעיפי המאזן העיקריים

 

בדצמבר  31
2017 

בדצמבר  31
2016 

שיעור 
 השינוי

 
 %-ב במיליוני שקלים חדשים

 נכסים
 (4.4) 29,311  28,026  מזומנים ופקדונות בבנקים   

 (15.8) 38,818  32,703  ניירות ערך
 5.7  140,760  148,757  אשראי לציבור, נטו

 ייבויותהתח
 1.7  172,318  175,170  פקדונות הציבור   

 (10.1) 5,342  4,804  פקדונות מבנקים
 (45.2) 3,543  1,943  ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר

 (10.1) 8,498  7,639  איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים
 7.5  14,512  15,594  הון המיוחס לבעלי המניות של הבנק

 7.6  14,936  16,068  כל ההון-סך

 האשראי לציבור 

 הרכב האשראי לציבור לפי מגזרי הצמדה

 נטו, לפי מגזרי הצמדההרכב האשראי לציבור, 

 
 2016בדצמבר  31 2017בדצמבר  31

 

 

במיליוני 
 ש"ח

% מסך 
האשראי 

 לציבור
במיליוני 

 ש"ח

% מסך 
האשראי 

 לציבור

שיעור 
השינוי  

 %-ב
 10.5  68.4  96,200  71.4  106,269  מטבע ישראלי לא צמוד

 0.6  10.8  15,243  10.3  15,339  מטבע ישראלי צמוד למדד
 (7.4) 20.8  29,317  18.4  27,149  מטבע חוץ ומטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ

 5.7  100.0  140,760  100.0  148,757  הכל אשראי לציבור-סך
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 פיקוחיים הרכב האשראי לציבור לפי מגזרי פעילות

 פיקוחיים לפי מגזרי פעילות , נטו,לציבור התפתחות היתרות של האשראי

 
 שינוי לעומת בדצמבר 31 בספטמבר 30 בדצמבר 31

 
2017 2017⁽¹⁾ 2016⁽¹⁾ 30.9.2017 31.12.2016 

 
 %-ב במיליוני שקלים חדשים

 פעילות ישראל:
 10.5  2.6  50,773  54,724  56,129  משקי בית*     

 1.4  8.5  214  200  217  בנקאות פרטית*
 5.3  (0.6) 33,592  35,569  35,368  עסקים קטנים וזעירים

 1.4  3.9  12,234  11,943  12,406  עסקים בינוניים
 10.7  (4.2) 22,944  26,508  25,400  עסקים גדולים
 (38.7) (32.0) 1,047  944  642  גופים מוסדיים

 7.7  0.2  120,804  129,888  130,162  כל פעילות ישראל-סך
 פעילות חו"ל:

 1,523   1,333  אנשים פרטיים*     
 

(12.5) 
 20,577   19,373  פעילות עסקית

 
(5.9) 

 (6.3) (2.2) 22,100  21,171  20,706  כל פעילות חו"ל-סך
 5.6  (0.1) 142,904  151,059  150,868  הכל אשראי לציבור-סך

 (1.5) (0.4) (2,144) (2,119) (2,111) הפרשה להפסדי אשראי
 5.7  (0.1) 140,760  148,940  148,757  הכל אשראי לציבור, נטו-סך

 12.1  3.0  25,764  28,057  28,893  הלוואות לדיור -*מזה 
 הערה:

 ג' לדוחות הכספיים. 29ראו ביאור  –( סווג מחדש 1)

 הרכב האשראי לציבור לפי ענפי משק

 , לפי ענפי משק עיקרייםהכוללהתפתחות סיכון האשראי 

 
 2016בדצמבר  31 2017בדצמבר  31

 
 ענף

סיכון אשראי 
 כולל

שיעור מסך 
 הכל

סיכון אשראי 
 כולל

שיעור מסך 
 הכל

שיעור 
 השינוי

 
 %-ב % יליוני ש"חבמ % במיליוני ש"ח

 1.8  8.7  19,648  8.5  20,005  תעשיה
 12.2  10.0  22,535  10.8  25,280  בינוי -בינוי ונדל"ן 
 1.7  8.7  19,511  8.5  19,840  פעילות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 

 0.5  11.8  26,650  11.6  26,791  מסחר
 (6.0) 9.4  21,063  8.5  19,799  שירותים פיננסיים

 10.9  12.3  27,761  13.2  30,780  הלוואות לדיור -אנשים פרטיים 
 4.7  23.7  53,382  24.0  55,901  אחר -אנשים פרטיים 

 0.2  15.4  34,649  14.9  34,721  ענפים אחרים
 3.5  100.0  225,199  100.0  233,117  ולל לציבורהכל סיכון אשראי כ-סך
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 בעייתי אשראי סיכוןהתפתחות 

 עיקריים משק בענפי הבעייתי האשראי ושיעור הכולל האשראי סיכון

 
 2016בדצמבר  31 2017בדצמבר  31

 ענף

 סיכון
  אשראי

 כולל

 מזה: סיכון 
 אשראי 
 בעייתי

 שיעור 
 סיכון 

 בעייתי

 סיכון 
 אשראי 

 כולל

 מזה: סיכון 
 אשראי 
 בעייתי

 שיעור 
 סיכון 

 בעייתי

 
 % במיליוני ש"ח % במיליוני ש"ח

 3.3  657  19,648  2.5  510  20,005  תעשיה
 2.1  483  22,535  1.4  344  25,280  בינוי -בינוי ונדל"ן 

 2.3  451  19,511  3.5  702  19,840  פעילות בנדל"ן -נוי ונדל"ן בי
 4.1  1,105  26,650  3.2  869  26,791  מסחר

 3.6  766  21,063  2.1  422  19,799  שירותים פיננסיים
 1.2  328  27,761  1.0  312  30,780  הלוואות לדיור -אנשים פרטיים 
 0.8  440  53,382  0.9  495  55,901  אחר -אנשים פרטיים 

 3.9  1,341  34,649  2.8  971  34,721  ענפים אחרים
 2.5  5,571  225,199  2.0  4,625  233,117  הכל ציבור-סך

 1.0  93  9,189  0.6  31  5,472  בנקים
 -  -  26,575  -  -  25,553  ממשלות

 2.2  5,664  260,963  1.8  4,656  264,142  הכל-סך

 יתרת ההפרשה להפסדי אשראי
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 מאפייני סיכון של תיק האשראי לציבור

 ענפים באותם לציבור האשראי ליתרת ביחס השונים המשק בענפי אשראי הפסדי בגין ההוצאות ושיעור ההוצאות התפלגות

 
 צמברבד 31-לשנה שהסתיימה ב

 
2017 2016 

 

הוצאה 
להפסדי 

 אשראי

שיעור 
ההוצאה 

)ביטול 
 הוצאה(

הוצאה 
להפסדי 

 אשראי

שיעור 
ההוצאה 

)ביטול 
 הוצאה(

 ענף
במיליוני 

 % ש"ח
במיליוני 

 % ש"ח
 (0.2) (2) 0.5  5  חקלאות

 (0.7) (3) (0.2) (1) כרייה וחציבה
 0.3  35  (0.9) (104) תעשיה 

 -  -  (0.5) (54) בינוי -בינוי ונדל"ן 
 (0.6) (103) -  -  פעילות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 

 -  -  0.4  7  אספקת חשמל ומים
 0.9  183  0.8  158  מסחר

 0.7  20  0.2  5  בתי מלון, שירותי הארחה ואוכל
 0.2  12  0.3  15  תחבורה ואחסנה
 2.2  50  8.9  211  מידע ותקשורת

 0.4  35  (0.4) (37) שירותים פיננסיים
 0.4  20  0.5  26  שירותים עסקיים אחרים

 0.2  8  0.2  12  שירותים ציבוריים וקהילתיים
 0.0  8  0.1  15  הלוואות לדיור -אנשים פרטיים 
 0.8  209  1.1  315  אחר -אנשים פרטיים 

 0.34  472  0.39  573  הכל ציבור -סך
 1  הכל בנקים-סך 

 
(3) 

 574  יהכל הוצאות בגין הפסדי אשרא-סך  
 

 469 
 

 )מאוחד( התפתחות האשראי לציבור, כולל סיכון אשראי חוץ מאזני, לפי גודל לווה

 ניירות ערך 
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 הרכב תיק ניירות הערך לפי מגזרי הצמדה

 תיק ניירות הערך לפי מגזרי הצמדההרכב 

 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31

 
 

שיעור  2016 2017
השינוי 

 %-ב
 

 במיליוני שקלים חדשים
 (0.9) 16,705  16,560  מטבע ישראלי לא צמוד

 (49.2) 4,607  2,341  מטבע ישראלי צמוד למדד
 (21.9) 16,530  12,914  מטבע חוץ ומטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ

 (9.0) 976  888  פריטים שאינם כספיים -מניות 
 (15.8) 38,818  32,703  הכל-סך

הרכב תיק ניירות הערך לפי הסיווג לתיקים

 

 לפי הסיווג לתיקיםבניירות ערך  הרכב ההשקעות

 
 2016בדצמבר  31 2017בדצמבר  31

 

עלות 
מופחתת 

-)במניות
 שווי הוגן עלות(

הערך 
 במאזן

עלות 
מופחתת 

-)במניות
 שווי הוגן עלות(

הערך 
 במאזן

 
 קלים חדשיםבמיליוני ש

 איגרות חוב
 6,267  6,559  6,267  5,324  5,548  5,324  מוחזקות לפדיון      

 28,753  28,753  28,671  25,073  25,073  24,964  זמינות למכירה
 2,822  2,822  2,827  1,418  1,418  1,417  למסחר

 מניות
 963  963  957  851  851  848  זמינות למכירה      

 13  13  13  37  37  38  למסחר
 38,818  39,110  38,735  32,703  32,927  32,591  הכל ניירות ערך-סך
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ונכסים השקעות בניירות ערך מגובי משכנתאות

 למכירה זמינים ערך ניירות של ערך ירידת בדבר פרטים

 

 לקוחות נכסי
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 הצמדההרכב פקדונות הציבור לפי מגזרי 

 
 2016בדצמבר  31 2017בדצמבר  31

 

 

במיליוני 
 ש"ח

% מסך 
פקדונות 

 הציבור
במיליוני 

 ש"ח

% מסך 
פקדונות 

 הציבור

שיעור 
השינוי  

 %-ב
 7.3  62.9  108,345  66.4  116,288  מטבע ישראלי לא צמוד

 (14.1) 3.1  5,360  2.6  4,606  מטבע ישראלי צמוד למדד
 (7.4) 34.0  58,613  31.0  54,276  מטבע חוץ ומטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ

 1.7  100.0  172,318  100.0  175,170  פקדונות הציבור הכל-סך

 פיקוחיים התפתחות היתרות של פקדונות הציבור לפי מגזרי פעילות

 
 צמברבד 31 בדצמבר 31

 
 

 שינוי  ⁽¹⁾ 2016 2017

 
 %-ב במיליוני שקלים חדשים

 פעילות ישראל:
 1.9  67,496  68,766  משקי בית   

 (3.5) 16,221  15,656  בנקאות פרטית
 (0.7) 27,588  27,408  עסקים קטנים וזעירים

 16.0  6,944  8,056  עסקים בינוניים
 8.0  14,464  15,618  עסקים גדולים
 11.1  13,185  14,645  גופים מוסדיים

 2.9  145,898  150,149  כל פעילות ישראל-סך
 פעילות חו"ל:

 (17.6) 10,670  8,789  אנשים פרטיים   
 3.1  15,750  16,232  פעילות עסקית

 (5.3) 26,420  25,021  כל פעילות חו"ל-סך
 1.7  172,318  175,170  הכל-סך

 הערה:
 ג' לדוחות הכספיים. 29ראו ביאור  –מחדש ( סווג 1)
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 ההון והלימות הון

 בישראל  באזל יישום

 1 רובד עצמי הון יעד

 תכנון ההון
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 מרכיבי ההון

  

 2017 בדצמבר 31 ליום הפיקוחי ההון מרכיבי
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 2017בדצמבר  31 ליום הפיקוחי ההון מרכיבי

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 . הון לצורך חישוב יחס ההון1
 15,036  16,003  , לאחר ניכויים1הון עצמי רובד   

 1,068  890  נוסף, לאחר ניכויים 1הון רובד 
 16,104  16,893  1הון רובד 

 5,020  5,395  2ון רובד ה
 21,124  22,288  כל ההון הכולל-סך

 . יתרות משוקללות של נכסי סיכון2
 ⁽²⁾137,393  ⁽²⁾143,176  סיכון אשראי  

 2,483  3,443  סיכון שוק
 CVA  1,116  942סיכון 

 12,072  12,335  סיכון תפעולי
 152,890  160,070  הכל יתרות משוקללות-סך

 ההון לרכיבי הסיכון . יחס3
 9.8  10.0  לרכיבי סיכון 1יחס הון עצמי רובד   

 13.8  13.9  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
 יחס ההון המזערי הנדרש לפי הוראות המפקח על הבנקים

 ⁽¹⁾9.2  ⁽¹⁾9.2  1יחס הון עצמי רובד   
 ⁽¹⁾12.7  ⁽¹⁾12.7  יחס ההון הכולל

 הערות:
 ( לדוחות הכספיים.')ב 25או ביאור ר –(, בהתאם לדרישות הון נוספות בגין הלוואות לדיור 0.15%: 2016בדצמבר  31)ליום  0.18%-בתוספת כ (1)
 מיליון ש"ח( בשל התאמות בגין תוכנית ההתייעלות.   64: 2016בדצמבר  31מיליון ש"ח )ליום  32מסך היתרות המשוקללות של נכסי סיכון הופחת סך של  (2)

 וס מקורותגי

 חלוקת דיבידנדים
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 באזל של 3 נדבך לפי נוסף גילוי

 

עיקריים  כמותיים נתונים -פעילות הקבוצה לפי מגזרי פעילות עיקריים 
 עיקריות והתפתחויות

 כללי

 מבנה ניהולי

 )פעילות בישראל( תמשקי בימגזר 

 כללי
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 היקף הפעילות של המגזר והרווח הנקי שלו

 

 )פעילות בישראל( משקי בית מגזר אודות עיקריים נתונים

 
 בדצמבר 31-לשנה שהסתיימה ב

 
2017 2016⁽¹⁾ 

 
 מיליוני שקלים חדשיםב

 2,629  2,887  סך ההכנסות
 217  333  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 2,903  2,944  סך הוצאות תפעוליות ואחרות
 (427) (296) הפסד המיוחס לבעלי המניות של הבנק

   הערה:
 ג' לדוחות הכספיים. 29ראו ביאור  –( סווג מחדש 1)

 במגזר התפתחויות

 )פעילות בישראל( מגזר בנקאות פרטית

היקף הפעילות של המגזר והרווח הנקי שלו

 

 בנקאות פרטית )פעילות בישראל( מגזר אודות עיקריים נתונים

 
 בדצמבר 31-לשנה שהסתיימה ב

 
2017 2016⁽¹⁾ 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 112  121  סך ההכנסות
 1  -  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 125  125  סך הוצאות תפעוליות ואחרות
 (12) (1) י המניות של הבנקהפסד המיוחס לבעל

   הערה:
 ג' לדוחות הכספיים. 29ראו ביאור  –( סווג מחדש 1)

  במגזר התפתחויות
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 בישראל( מגזר עסקים קטנים וזעירים )פעילות

 היקף הפעילות של המגזר והרווח הנקי שלו

 )פעילות בישראל( וזעירים קטנים עסקים מגזר אודות עיקריים נתונים

 
 בדצמבר 31-לשנה שהסתיימה ב

 
2017 2016 ⁽¹⁾ 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 1,899  2,034  סך ההכנסות
 67  144  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 1,370  1,316  סך הוצאות תפעוליות ואחרות
 261  367  רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

   הערה:
 ג' לדוחות הכספיים. 29ראו ביאור  –( סווג מחדש 1)

 מגזר עסקים בינוניים )פעילות בישראל(

 היקף הפעילות של המגזר והרווח הנקי שלו
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 בינוניים )פעילות בישראל( עסקים מגזר אודות עיקריים נתונים

 
 בדצמבר 31-לשנה שהסתיימה ב

 
2017 2016 ⁽¹⁾ 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 435  454  סך ההכנסות
 46  22  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 294  256  סך הוצאות תפעוליות ואחרות
 51  112  י המניות של הבנקרווח נקי המיוחס לבעל

   הערה:
 ג' לדוחות הכספיים. 29ראו ביאור  –( סווג מחדש 1)

  2018 לשנת ודגשים יעדים

 מגזר עסקים גדולים )פעילות בישראל(

  היקף הפעילות של המגזר והרווח הנקי שלו

 

 גדולים )פעילות בישראל( עסקים מגזר אודות עיקריים נתונים

 
 בדצמבר 31-לשנה שהסתיימה ב

 
2017 2016 ⁽¹⁾ 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 734  832  סך ההכנסות
 (18) 23  הוצאות )ביטול הוצאות( בגין הפסדי אשראי

 310  291  תפעוליות ואחרות סך הוצאות
 278  331  רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

   הערה:
 ג' לדוחות הכספיים. 29ראו ביאור  –( סווג מחדש 1)
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 מגזר גופים מוסדיים )פעילות בישראל(

  שלו הנקי והרווח המגזר של הפעילות היקף

  

  

 פעילות בישראל(גופים מוסדיים ) מגזר אודות עיקריים נתונים

 
 בדצמבר 31-לשנה שהסתיימה ב

 
2017 2016 ⁽¹⁾ 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 49  55  סך ההכנסות
 30  (21) הוצאות )ביטול הוצאות( בגין הפסדי אשראי

 64  58  סך הוצאות תפעוליות ואחרות
 (30) 13  רווח )הפסד( נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

   הערה:
 ג' לדוחות הכספיים. 29ראו ביאור  –ג מחדש ( סוו1)

 )פעילות בישראל( יננסיפניהול מגזר 

 היקף הפעילות של המגזר והרווח הנקי שלו

 

 )פעילות בישראל( יננסיפניהול מגזר קריים אודות נתונים עי

 
 בדצמבר 31-לשנה שהסתיימה ב

 
2017 2016 ⁽¹⁾ 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ⁽²⁾1,169  1,095  סך ההכנסות
 214  216  סך הוצאות תפעוליות ואחרות

 592  580  רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק
   הערות:

 ג' לדוחות הכספיים. 29ראו ביאור  –( סווג מחדש 1)
 ( לדוחות הכספיים.7ג' ) 1ראו ביאור  –( סווג מחדש 2)

התפתחויות עיקריות במגזר
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 פעילות בחו"ל

  שלו הנקי והרווח המגזר של הפעילות היקף

 

  
 

 פעילות בחו"ל מגזר אודות עיקריים נתונים

 
 בדצמבר 31-לשנה שהסתיימה ב

 
2017 2016 

 
 דשיםבמיליוני שקלים ח

 969  896  סך ההכנסות
 126  73  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 534  529  סך הוצאות תפעוליות ואחרות
 192  153  רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

 התפתחויות במגזר

 עיקריות מוחזקות חברות
  כללי

  

 לגות הרווח הנקי לפי מבנה הקבוצההתפ

 
 תרומה לרווח הקבוצה

 
2017 2016 

 
 רווח נקי לפני מס רווח נקי לפני מס

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פעילות בנקאית:
 בנקים מסחריים:    
 240  525  574  884  הבנק  -בארץ      

 193  336  220  342  נק מרכנתיל דיסקונטב -          
 192  310  158  299  שלוחות הבנק -בחו"ל 

 פעילות אחרת:
 186  442  131  292  כרטיסי אשראי לישראל    

 78  82  165  228  דיסקונט קפיטל
 16  18  11  19  שירותים פיננסים אחרים

 905  1,713  1,259  2,065  הכל-סך
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אינק.בנקורפדיסקונט

 

 נתונים עיקריים – אינק. בנקורפ דיסקונט

 
 שינוי במיליוני דולר

 %-ב 2016 2017 נתונים תוצאתיים לשנת
 (16.7) 60  50  הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות

 6.8%  5.4%  התשואה להון
 

 2016 2017 לשנת -⁽ ¹⁾יים בניטרול הוצאות מס חד פעמיותנתונים תוצאת    
 8.3  60  65  ל כאמורבניטרו -הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות  

 6.8%  7.1%  בניטרול כאמור -התשואה להון 
 

 31.12.2016 31.12.2017 נתונים מאזניים    
 0.5  9,272  9,322  כל הנכסים-סך 

 3.9  5,654  5,873  ⁽²⁾כל האשראי-סך
 5.7  7,329  7,744  כל הפקדונות-סך
 1.5  891  904  כל ההון-סך

 14.2%  14.7%  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
 הערה: 

 ט' לדוחות הכספיים(. 8 מיליון דולר, השפעת רפורמת המס בארה"ב )ראו ביאור 15.5-( הוצאות בסך של כ1)
 מיליון דולר(. 21 - 2016מיליון דולר,  8 - 2017כלל בסעיף אשראי לציבור בדוחות המאוחדים של קבוצת דיסקונט )( לא כולל אשראי מוחזק למכירה שנ2)
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מבעדיסקונטמרכנתילבנק

 נתונים עיקריים – דיסקונט מרכנתיל בנק

 
 שינוי במיליוני שקלים חדשים

 %-ב 2016 2017 נתנתונים תוצאתיים לש
 14.0  193  220  הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות

 8.9%  9.4%  התשואה להון
 

 31.12.2016 31.12.2017 נתונים מאזניים    
 6.1  32,164  34,137  כל הנכסים-סך 

 8.8  22,001  23,939  כל האשראי לציבור, נטו-סך
 6.0  27,199  28,836  כל פקדונות הציבור-סך
 10.2  2,244  2,473  כל ההון-סך

 13.8%  13.9%  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
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מבעלישראלאשראיכרטיסיחברת

 נתונים עיקריים כאל 

 
 שינוי במיליוני שקלים חדשים

 %-ב 2016 2017 נתונים תוצאתיים לשנת
 (6.8) 1,622  1,511  כל ההכנסות-סך

 (27.7) 292  211  הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות
 (29.6) 186  131  ⁽²⁾התרומה לתוצאות העסקיות של הבנק

 21.3%  13.4%  התשואה להון
 

 2016 2017 שנתל -⁽ ¹⁾נתונים תוצאתיים בניטרול רווח ממכירת זכויות בויזה אירופה והוצאה בגין הסדר חלף הליך פלילי    
 8.2  195  211  ל כאמורבניטרו -הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות  

 5.6  124  131  יטרול כאמורבנ -⁽²⁾התרומה לתוצאות העסקיות של הבנק
 14.2%  13.4%  בניטרול כאמור -התשואה להון 

 
 31.12.2016 31.12.2017 נתונים מאזניים    

 13.2  12,416  14,051  כל הנכסים-סך 
 11.7  1,504  1,680  כל ההון-סך

 15.8%  15.6%  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
 הערות: 

 ' לדוחות הכספיים.ז-' וו 36( ראו ביאור 1)
 ( הפער בין הרווח הנקי לבין התרומה לתוצאות העיסקיות של הבנק נובע מהכרה בחבות מס שוטפת בגין ההשקעה בחברה.2)
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בע"מדיסקונט קפיטל 

 נתונים עיקריים  יסקונט קפיטלד

 
 שינוי במיליוני שקלים חדשים

 %-ב 2016 2017 נתונים תוצאתיים לשנת
 144.4  76.3  186.5  הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות

 111.8  78.0  165.2  ⁽¹⁾התרומה לתוצאות העסקיות של הבנק

 31.12.2016 31.12.2017 מאזניים נתונים    
 16.4  1,288.3  1,499.2  כל הנכסים-סך 

 37.7  494.3  680.6  כל ההון-סך
 הערה:

 עה בחברה.( הפער בין הרווח הנקי לבין התרומה לתוצאות העיסקיות של הבנק נובע מההבדלים ביישום כללי חשבונאות ומהכרה בחבות מס שוטפת בגין ההשק1)
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 הסיכונים סקירת -' ג פרק
 ניהולם ואופן הסיכונים של כללי תיאור

 הסיכון סביבת - דיסקונט קבוצת של הסיכון פרופיל

הסיכונים ניהול עקרונות
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 הסיכון תיאבון

  סיכונים בניהול וכלים מדיניות

 הסיכון פרופיל הערכת
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 קיצון תרחישי

 

 גילויים בהתאם לנדבך השלישי של באזל

 ראיסיכוני אש

 ניהולם ואופן האשראי סיכוני

 אשראי מדיניות מסמכי

 אשראי סיכוני על ודיווח מדידה

 האשראי סיכוני ניהול פונקציות של והארגון המבנה
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 בעייתי אשראי וסיכון האשראי איכות

 מבצעים שאינם ונכסים בעייתי אשראי סיכון

 
 2016בדצמבר  31 2017בדצמבר  31

 
 סיכון אשראי

 
 כולל חוץ מאזני מאזני כולל חוץ מאזני מאזני

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ⁽:¹⁾סיכון אשראי בעייתי
 3,240  187  ⁽³⁾3,053  2,307  129  ⁽³⁾2,178  סיכון אשראי פגום      

 578  6  572  766  14  752  ⁽²⁾סיכון אשראי נחות
 1,846  289  1,557  1,583  242  1,341  ⁽²⁾סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת

 5,664  482  5,182  4,656  385  4,271  תיהכל סיכון אשראי בעיי-סך
 407  ⁽²⁾ימים או יותר 90מזה: חובות שאינם פגומים, בפיגור של 

  
 440 

 שאינם מבצעים: נכסים  
 1,371  אינם צוברים הכנסות ריביתש -חובות פגומים       

  
 2,504 

 -  נכסים שהתקבלו בגין אשראים שסולקו  
  

 2 
 1,371  יםהכל נכסים שאינם מבצע-סך  

  
 2,506 

  
 

 הערות:
 סיכון אשראי פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת. (1)
 .ימים או יותר 90הנמצאות בפיגור של  ,שבגינן לא קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור ,קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור והלוואות לדיור לרבות הלוואות לדיור שבגינן (2)
קונצרניות לא יגרות חוב א - 31.12.2016מיליון ש"ח ) 31מיליון ש"ח ואיגרות חוב בנקים לא צוברות בסך של  17לרבות איגרות חוב קונצרניות לא צוברות בסך של  (3)

 מיליון ש"ח(. 93מיליון ש"ח ואיגרות חוב בנקים לא צוברות בסך של  17צוברות בסך של 

 פגומים חובות של ביתרות שינויים

 
2017 2016 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 תנועה בחובות פגומים )בגין אשראי לציבור בלבד(:
 2,944  2,943  יתרת חובות פגומים לתחילת השנה  

 1,075  864  ות שסווגו כחובות פגומים במהלך התקופהחוב
 (46) (116) ⁾*⁽חובות שחזרו לסיווג שאינו פגום

 (355) (550) מחיקות חשבונאיות
 (642) (981) גביות

 (33) (30) אחר
 2,943  2,130  יתרת חובות פגומים לסוף השנה

 (16) (1) מזה: בשל ארגון מחדש עוקב⁾*⁽ 
   

 רשות להפסדי אשראי בגין חובות פגומים:שינויים בהפ
 463  389  יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת השנה  

 128  462  גידול בהפרשות
 (202) (663) גביות ומחיקות

 389  188  יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף השנה
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 האשראי תיק איכות להערכת המשמשים מסוימים פיננסיים חסיםי

 
31.12.2017 31.12.2016 

 2.1%  1.4%  שיעור יתרת אשראי פגום לציבור מיתרת האשראי לציבור
 0.3%  0.3%  ימים או יותר, מיתרת האשראי לציבור 90שיעור יתרת אשראי שאינו פגום לציבור, שנמצא בפיגור של 

 1.5%  1.4%  שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור, מיתרת האשראי לציבור
 72.9%  99.2%  שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור, מיתרת אשראי פגום לציבור

 2.5%  2.0%  שיעור סיכון אשראי בעייתי בגין הציבור, מסיכון אשראי כולל בגין הציבור
 0.34%  0.39%  שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי, מהיתרה הממוצעת של אשראי לציבור

 0.3%  0.4%  חיקות נטו בגין אשראי לציבור, מהיתרה הממוצעת של אשראי לציבורשיעור המ
 18.1%  27.6%  שיעור המחיקות נטו, בגין אשראי לציבור, מיתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור

שראי לציבור אשר שיעור יתרת הפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור, מיתרת אשראי פגום לציבור בתוספת יתרת א
 63.4%  83.2%  ימים או יותר 90בפיגור של 

ימים או יותר, מיתרת האשראי  90שיעור יתרת אשראי פגום לציבור בתוספת יתרת אשראי לציבור אשר בפיגור של 
 2.4%  1.7%  לציבור
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 הכולל לפי ענפי משק על בסיס מאוחד אשראיה סיכון

 
 2017בדצמבר  31

 
 ⁽¹⁾ן אשראי כוללסיכו

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

         
 ⁽⁴⁾הפסדי אשראי

 

-סך
 ⁽⁹⁾הכל

דירוג 
ביצוע 
 ⁽⁵⁾בעייתי ⁽¹⁰⁾אשראי

 
 הכל-סך

מזה: 
 פגום ⁽⁵⁾בעייתי ⁽¹¹⁽⁾²⁾חובות

ההוצאה 
התקופתית 
בגין הפסדי 

 אשראי

מחיקות 
חשבונאיות 

נטו 
 לתקופה

יתרת 
הפרשה 
להפסדי 

 שראיא

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פעילות לווים בישראל
 10  1,151  1,199  חקלאות           

 
 1,194  945  10  3  5  4  17 

 -  1,097  1,098  כרייה וחציבה
 

 1,089  440  -  - (1) (2)  2 
 361  14,616  15,226  תעשיה

 
 15,135  9,184  361  63 (90) (70)  228 

 344  24,474  ⁽⁶⁾25,041  בינוי -"ן בינוי ונדל
 

 25,014⁽⁶⁾  10,897  344  156 (38) (30)  174 
 268  9,774  10,140  עילות בנדל"ןפ -בינוי ונדל"ן 

 
 10,046  8,607  268  231  3  5  93 

 11  3,029  3,051  אספקת חשמל ומים
 

 2,601  1,677  11  1  4  3  8 
 569  19,462  20,200  מסחר

 
 20,123  16,251  569  326  140  125  371 

 198  1,962  2,222  בתי מלון, שרותי הארחה ואוכל
 

 2,210  1,927  198  185  7  5  17 
 54  5,451  5,568  תחבורה ואחסנה

 
 5,558  4,501  50  28  13  10  58 

 430  2,238  2,653  מידע ותקשורת
 

 2,623  2,153  430  331  193  257  126 
 349  10,435  10,839  שירותים פיננסיים

 
 9,205  7,422  349  347 (36) (7)  98 

 72  6,231  6,656  שירותים עסקיים אחרים
 

 6,636  4,647  72  32  28  31  62 
 29  3,338  3,430  שירותים ציבוריים וקהילתיים

 
 3,425  2,384  29  9  4  5  14 

 2,695  103,258  107,323  הכל מסחרי-סך
 

 104,859  71,035  2,691  1,712  232  336  1,268 
 308  29,656  30,572  לוואות לדיורה -אנשים פרטיים 

 
 30,572  28,687  308  -  14  5  175 

 495  51,448  54,128  אחר -אנשים פרטיים 
 

 54,110  27,527  495  88  318  217  556 
 3,498  184,362  192,023  ורהכל ציב-סך

 
 189,541  127,249  3,494  1,800  564  558  1,999 

 -  962  965  בנקים בישראל
 

 612  368  -  -  1  -  1 
 -  23,252  23,252  ממשלת ישראל

 
 2,520  770  -  -  -  -  - 

 3,498  208,576  216,240  עילות בישראלפהכל -סך
 

 192,673  128,387  3,494  1,800  565  558  2,000 
 הערות לטבלה ראו בעמוד הבא.
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 הכולל לפי ענפי משק על בסיס מאוחד )המשך( אשראיה סיכון

 
 2017בדצמבר  31

 
 ⁽¹⁾סיכון אשראי כולל

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

         
 ⁽⁴⁾הפסדי אשראי

 

-סך
 ⁽⁹⁾הכל

דירוג 
ביצוע 

 ⁽⁵⁾בעייתי ⁽¹⁰⁾איאשר
 

 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 בחו"ל
 -  314  314  חקלאות           

 
 314  150  -  -  -  -  3 

 -  204  204  הכרייה וחציב
 

 104  -  -  -  -  -  - 
 149  4,419  4,779  תעשיה

 
 4,498  2,558  149  56 (14)  3  31 

 -  239  239  ויבינ -בינוי ונדל"ן 
 

 169  116    - (16) (15)  5 
 434  8,908  9,700  עילות בנדל"ןפ -בינוי ונדל"ן 

 
 9,632  8,485  434  138 (3) (34)  138 

 7  389  396  פקת חשמל ומיםאס
 

 144  126  7  -  3  -  2 
 300  5,912  6,591  מסחר

 
 6,556  4,172  300  182  18  20  49 

 49  859  1,010  בתי מלון, שרותי הארחה ואוכל
 

 1,007  990  49  - (2)  -  10 
 60  1,186  1,249  תחבורה ואחסנה

 
 1,180  1,168  47  3  2  8  13 

 11  560  571  מידע ותקשורת
 

 265  211  11  7  18  29  3 
 73  8,863  8,960  שירותים פיננסיים

 
 2,007  1,370  73  73 (1)  6  13 

 -  6,793  6,793  ⁽⁷⁾מזה: סוכנויות פדרליות בארה"ב
 

 -  -  -  -  -  -  - 
 4  791  795  שירותים עסקיים אחרים

 
 794  450  4  - (2)  -  5 

 36  4,230  4,305  ⁽⁸⁾שירותים ציבוריים וקהילתיים
 

 2,702  2,420  36  -  8  7  20 
 1,123  36,874  39,113  הכל מסחרי-סך

 
 29,372  22,216  1,110  459  11  24  292 

 4  197  208  לוואות לדיורה -אנשים פרטיים
 

 208  206  4  -  1  -  3 
 -  1,768  1,773  אחר -אנשים פרטיים 

 
 1,771  1,197  -  - (3)  -  10 

 1,127  38,839  41,094  הכל ציבור-סך
 

 31,351  23,619  1,114  459  9  24  305 
 31  4,475  4,507  בנקים בחו"ל

 
 2,757  2,693  -  -  -  -  - 

 -  2,301  2,301  ממשלות חו"ל
 

 723  723  -  -  -  -  - 
 1,158  45,615  47,902  ו"לבחהכל פעילות -סך

 
 34,831  27,035  1,114  459  9  24  305 

 4,656  254,191  264,142  הכל-סך
 

 227,504  155,422  4,608  2,259  574  582  2,305 
 הערות:

כסים , ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר, נאג"ח⁽, ²⁾סיכון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזני, לרבות בגין מכשירים נגזרים. כולל: חובות (1)
ון לקוחות בסך של בגין מכשירים נגזרים, סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה וערבויות והתחיבויות על חשב

 מיליון ש"ח, בהתאמה.  72,997-מיליון ש"ח ו 2,954מיליון ש"ח,  954מיליון ש"ח,  31,815מיליון ש"ח,  155,422
בגין פעילות אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח, ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר ונכסים  (2)

 בשוק המעו"ף.
 ב לצורך מגבלות חבות של לווה, למעט בגין מכשירים נגזרים.סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחוש (3)
 כולל בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים )מוצגים במאזן בסעיף התחייבויות אחרות(. (4)
 והלוואות לדיור שבגינן לא סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת, לרבות בגין הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור (5)

 ימים או יותר. 90קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור הנמצאות בפיגור של 
 מיליון ש"ח. 111כולל קבוצות רכישה בסך של  (6)
 .FHLMC-ו FNMAמיליון ש"ח שהונפקו ע"י  1,251ובסך של  GNMAמיליון ש"ח שהונפקו ע"י  5,542כולל ניירות ערך מגובי משכנתאות בסך של  (7)
 איגרות חוב מוניציפליות ואיגרות חוב של מדינות בארה"ב. ,בעיקר ,כולל (8)
 מיליון ש"ח. 5,194כולל מסגרות אשראי בערבות בנקים שאינם מהקבוצה בסך של  (9)
 הבנק.סיכון אשראי אשר דירוג האשראי שלו במועד הדוח תואם את דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בהתאם למדיניות  (10)
מיליון ש"ח, המשולבות במערך העסקאות והבטחונות של עסקי לווים מסחריים או שהועמדו  250יתרת החובות המסחריים כוללת הלוואות לדיור בסך של  (11)

 לקבוצות רכישה, שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה.
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 הכולל לפי ענפי משק על בסיס מאוחד )המשך( אשראיה סיכון

 
 2016בדצמבר  31

 
 ⁽¹⁾סיכון אשראי כולל

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

         
 ⁽⁴⁾הפסדי אשראי

 

-סך
 ⁽⁹⁾הכל

דירוג 
ביצוע 
 ⁽⁵⁾בעייתי ⁽¹⁰⁾אשראי

 
 הכל-סך

מזה: 
 פגום ⁽⁵⁾בעייתי ⁽¹¹⁽⁾²⁾חובות

ההוצאה 
השנתית 

בגין 
הפסדי 
 אשראי

מחיקות 
חשבונאיות 

נטו 
 לתקופה

יתרת 
הפרשה 
להפסדי 

 אשראי

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פעילות לווים בישראל
 13  1,413  1,462  חקלאות           

 
 1,461  1,001  13  6 (2)  1  19 

 1  726  734  כרייה וחציבה
 

 734  433  1  - (3) (3)  1 
 482  12,957  13,608  תעשיה

 
 13,481  8,911  482  228 (12) (36)  249 

 438  21,632  ⁽⁶⁾22,308  בינוי -בינוי ונדל"ן 
 

 22,283⁽⁶⁾  9,122  438  210 (4) (28)  185 
 302  9,182  9,554  עילות בנדל"ןפ -בינוי ונדל"ן 

 
 9,460  8,081  302  268 (90) (55)  94 

 1  3,171  3,180  אספקת חשמל ומים
 

 2,709  1,834  -  -  -  -  5 
 869  17,788  19,105  מסחר

 
 18,982  15,388  848  263  164  191  358 

 257  1,538  1,868  בתי מלון, שרותי הארחה ואוכל
 

 1,853  1,549  257  171  1  7  17 
 51  5,464  5,573  תחבורה ואחסנה

 
 5,543  4,709  47  34  6  12  61 

 624  2,225  2,910  מידע ותקשורת
 

 2,887  2,179  624  582  58  46  187 
 671  8,291  9,630  שירותים פיננסיים

 
 8,662  6,904  671  667  27 (6)  127 

 101  5,935  6,381  שירותים עסקיים אחרים
 

 6,368  4,495  101  57  19  13  64 
 31  2,814  2,920  שירותים ציבוריים וקהילתיים

 
 2,917  2,051  31  13  12  6  14 

 3,841  93,136  99,233  הכל מסחרי-סך
 

 97,340  66,657  3,815  2,499  176  148  1,381 
 320  26,625  27,601  לוואות לדיורה -אנשים פרטיים 

 
 27,601  25,610  320  -  8  16  167 

 440  48,921  51,275  אחר -אנשים פרטיים 
 

 51,266  25,895  440  61  207  146  454 
 4,601  168,682  178,109  הכל ציבור-סך

 
 176,207  118,162  4,575  2,560  391  310  2,002 

 -  1,205  1,207  בנקים בישראל
 

 374  130  -  - (1)  -  - 
 -  24,962  24,962  ממשלת ישראל

 
 2,106  618  -  -  -  -  - 

 4,601  194,849  204,278  ילות בישראלהכל פע-סך
 

 178,687  118,910  4,575  2,560  390  310  2,002 
 הערות לטבלה ראו בעמוד הבא.
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 הכולל לפי ענפי משק על בסיס מאוחד )המשך( אשראיה סיכון

 
 2016בדצמבר  31

 
 ⁽¹⁾סיכון אשראי כולל

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

         
 ⁽⁴⁾הפסדי אשראי

 

-סך
 ⁽⁹⁾הכל

דירוג 
ביצוע 
 ⁽⁵⁾בעייתי ⁽¹⁰⁾אשראי

 
 הכל-סך

מזה: 
 פגום ⁽⁵⁾בעייתי ⁽¹¹⁽⁾²⁾חובות

ההוצאה 
השנתית 

בגין 
הפסדי 
 אשראי

מחיקות 
חשבונאיות 

נטו 
 לתקופה

יתרת 
הפרשה 
להפסדי 

 אשראי

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פעילות לווים בחו"ל
 -  32  32  חקלאות           

 
 32  32  -  -  -  -  - 

 -  331  331  כרייה וחציבה
 

 111  -  -  -  -  -  - 
 175  5,774  6,040  תעשיה

 
 5,352  2,815  175  16  47  36  51 

 45  176  227  בינוי -בינוי ונדל"ן 
 

 227  171  45  45  4  -  5 
 149  9,592  9,957  עילות בנדל"ןפ -בינוי ונדל"ן 

 
 9,893  8,011  149  83 (13) (25)  117 

 10  513  523  אספקת חשמל ומים
 

 204  27  10  -  -  -  - 
 236  7,171  7,545  מסחר

 
 7,541  4,692  236  230  19  32  56 

 101  1,169  1,270  בתי מלון, שרותי הארחה ואוכל
 

 1,270  1,217  101  46  19  23  13 
 67  1,050  1,116  תחבורה ואחסנה

 
 1,041  1,017  52  13  6  -  13 

 26  808  834  מידע ותקשורת
 

 204  138  26  26 (8)  -  16 
 95  11,331  11,433  שירותים פיננסיים

 
 2,735  1,707  95  75  8  10  21 

 -  8,117  8,117  ⁽⁷⁾מזה: סוכנויות פדרליות בארה"ב
 

 -  -  -  -  -  -  - 
 22  719  740  שירותים עסקיים אחרים

 
 733  485  22  -  1  -  8 

 36  4,680  4,775  ⁽⁸⁾שירותים ציבוריים וקהילתיים
 

 3,152  2,831  36  36 (4)  -  21 
 962  43,346  44,823  הכל מסחרי-סך

 
 32,495  23,143  947  570  79  76  321 

 8  149  160  לוואות לדיורה -אנשים פרטיים
 

 160  154  8  -  -  -  1 
 -  2,104  2,107  אחר -אנשים פרטיים 

 
 2,102  1,445  -  -  2  1  15 

 970  45,599  47,090  הכל ציבור-סך
 

 34,757  24,742  955  570  81  77  337 
 93  7,890  7,982  בנקים בחו"ל

 
 5,218  4,960  -  - (2)  -  - 

 -  1,613  1,613  ממשלות חו"ל
 

 119  119  -  -  -  -  - 
 1,063  55,102  56,685  ות בחו"להכל פעיל-סך

 
 40,094  29,821  955  570  79  77  337 

 5,664  249,951  260,963  הכל-סך
 

 218,781  148,731  5,530  3,130  469  387  2,339 
 הערות:

כסים אג"ח, ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר, נ⁽, ²⁾גזרים. כולל: חובותסיכון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזני, לרבות בגין מכשירים נ (1)
ון לקוחות בסך של בגין מכשירים נגזרים, סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה וערבויות והתחיבויות על חשב

 ן ש"ח, בהתאמה. מיליו 70,667-ומיליון ש"ח  3,283, מיליון ש"ח 440, ליון ש"חמי 37,842, מיליון ש"ח 148,731
בגין פעילות אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח, ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר ונכסים  (2)

 בשוק המעו"ף.
 ננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה, למעט בגין מכשירים נגזרים.סיכון אשראי במכשירים פי (3)
 כולל בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים )מוצגים במאזן בסעיף התחייבויות אחרות(. (4)
 קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור והלוואות לדיור שבגינן לאסיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת, לרבות בגין הלוואות לדיור שבגינן  (5)

 ימים או יותר. 90קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור הנמצאות בפיגור של 
 מיליון ש"ח. 249כולל קבוצות רכישה בסך של  (6)
 .FHLMC-ו FNMAיון ש"ח שהונפקו ע"י מיל 1,953ובסך של  GNMAמיליון ש"ח שהונפקו ע"י  6,164כולל ניירות ערך מגובי משכנתאות בסך של  (7)
 איגרות חוב מוניציפליות ואיגרות חוב של מדינות בארה"ב. ,בעיקר ,כולל (8)
 מיליון ש"ח. 5,298כולל מסגרות אשראי בערבות בנקים שאינם מהקבוצה בסך של  (9)
 ע אשראי חדש בהתאם למדיניות הבנק.סיכון אשראי אשר דירוג האשראי שלו במועד הדוח תואם את דירוג האשראי לביצו (10)
מיליון ש"ח, המשולבות במערך העסקאות והבטחונות של עסקי לווים מסחריים או שהועמדו  266יתרת החובות המסחריים כוללת הלוואות לדיור בסך של  (11)

 לקבוצות רכישה, שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה.
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 חדמאו – זרות למדינות חשיפות

א. מידע בדבר סך כל החשיפות למדינות זרות ובדבר חשיפות למדינות שסך סכום החשיפה לכל אחת 
 (1)2017 –מההון, לפי הנמוך  20%מסך נכסי המאוחד או מעל  1%מהן הוא מעל 

 
 2017בדצמבר  31

 
 

 ⁽²⁾חשיפה מאזנית
 

 
 חשיפה מאזנית מעבר לגבול

 

 לאחרים לבנקים ⁽⁴⁾לממשלות המדינה
 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 1,035  1,295  482  ארצות הברית 
 769  1,455  -  בריטניה 
 PIGSׁ⁽⁵⁾  -  6  4-ארצות ה 
 2,460  1,913  185  אחרות 
 4,268  4,669  667  כל החשיפות למדינות זרות-סך 
 LDC  72  42  347מזה: סך החשיפות למדינות  
 הערות: 

 פי, לאחר השפעת ערבויות, בטחונות נזילים ונגזרי אשראי.על בסיס סיכון סו (1)
רים לניכוי סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני, סיכון אשראי בעייתי וחובות פגומים מוצגים לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני השפעת בטחונות המות (2)

 לצורך חבות של לווה וקבוצת לווים.
 נסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה.סיכון אשראי במכשירים פינ (3)
 ממשלות, מוסדות רשמיים ובנקים מרכזיים. (4)
 פורטוגל, איטליה, יוון וספרד. (5)
 .ש"חליון מי 3,036ך של ס -מיליון ש"ח וגרמניה  4,065ך של ס -כולל העברת סיכוני אשראי לקונסורציום מבטחים בינלאומיים, במדינות: שוויץ  (6)

 15%מסך הנכסים במאוחד או בין  1%לבין  0.75%ב. מידע בדבר מדינות שסך החשיפה אליהן הינו בין 
 מההון, לפי הנמוך 20%לבין 

, לא היתה לבנק חשיפה כאמור. 2017בדצמבר  31ליום 

מבר בדצ 31ג. מידע בדבר חשיפה מאזנית למדינות זרות עם בעיות נזילות לשנה שהסתיימה ביום 
2017 

 . מידע בדבר חשיפה מאזנית למדינות זרות 1

 , לא היתה לבנק חשיפה כאמור.2017בדצמבר  31ליום 

 . מידע בדבר חשיפות מאזניות שעברו ארגון מחדש2

   לבנק חשיפה כאמור. ה, לא היית2017בדצמבר  31ליום 
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 2017בדצמבר  31

 
 ⁽²⁾חשיפה מאזנית

 
 ⁽³⁽⁾²⁾חשיפה חוץ 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

ל כ-סך
החשיפה 
 המאזנית

סיכון 
ראי אש

מאזני 
 בעייתי

חובות 
 פגומים

 

סך חשיפה 
 חוץ מאזנית

מזה: סיכון 
אשראי חוץ 

מאזני 
 בעייתי

 

לפרעון עד 
 שנה

לפרעון מעל 
 שנה

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 30,838  21,053  9,785  12,597  979  355 

 
 6,894  58 

 
 1,899  913 

 
 -  -  -  2,224  29  29 

 
 126  - 

 
 1,780  444 

 
 -  -  -  10  -  - 

 
 392  - 

 
 8  2 

 
 -  -  -  4,558  11  1 

 
 8,092⁽⁶⁾  - 

 
 2,635  1,923 

 
 30,838  21,053  9,785  19,389  1,019  385 

 
 15,504  58 

 
 6,322  3,282 

 
 -  -  -  461  1  - 

 
 202  - 

 
 260  201 

( שהינן ארצות המסווגות על ידי הבנק העולמי LDCלמדינות המוגדרות כמדינות פחות מפותחות )" כוללת את סך החשיפה LDCשורת "סך החשיפות למדינות  
 כבעלות הכנסה נמוכה או בינונית.

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

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

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

. מידע בדבר סך כל החשיפות למדינות זרות ובדבר חשיפות למדינות שסך סכום החשיפה לכל אחת א
 (1)2016 -מההון, לפי הנמוך  20%מסך נכסי המאוחד או מעל  1%מהן הוא מעל 

 
 2016בדצמבר  31

 
 

 ⁽²⁾חשיפה מאזנית
 

 
 חשיפה מאזנית מעבר לגבול

 

 לאחרים לבנקים ⁽⁴⁾לממשלות המדינה
 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 1,151  1,642  487  ארצות הברית 
 680  2,146  -  בריטניה 
 PIGSׁ⁽⁵⁾  -  4  8-ארצות ה 
 2,772  3,254  433  אחרות 
 4,611  7,046  920  כל החשיפות למדינות זרות-סך 
 LDC  129  119  501מזה: סך החשיפות למדינות  
 הערות: 

 על בסיס סיכון סופי, לאחר השפעת ערבויות, בטחונות נזילים ונגזרי אשראי. (1)
סחרי בעייתי וחובות פגומים מוצגים לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני השפעת בטחונות המותרים סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני, סיכון אשראי מ (2)

 לניכוי לצורך חבות של לווה וקבוצת לווים.
 סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה. (3)
 ם.ממשלות, מוסדות רשמיים ובנקים מרכזיי (4)
 פורטוגל, איטליה, יוון וספרד. (5)
מיליון  2,482ך של ס -מיליון ש"ח וגרמניה  3,319סך של  -במדינות: שוויץ  2016בדצמבר  31כולל העברת סיכוני אשראי לקונסורציום מבטחים בינלאומיים ליום  (6)

 ש"ח.

 15%הנכסים במאוחד או בין מסך  1%לבין  0.75%ב. מידע בדבר מדינות שסך החשיפות אליהן הינו בין 
 מההון, לפי הנמוך  20%לבין 

 לא היתה לבנק חשיפה כאמור.  2016 בדצמבר 31ליום 

בדצמבר  31ג. מידע בדבר חשיפה מאזנית למדינות זרות עם בעיות נזילות לשנה שהסתיימה ביום 
2016 

 . מידע בדבר חשיפות מאזניות למדינות זרות1

 ה לבנק חשיפה כאמור. , לא הית2016בדצמבר  31ליום 

 . מידע בדבר חשיפות מאזניות שעברו ארגון מחדש2

 , לא היתה לבנק חשיפה כאמור. 2016בדצמבר  31ליום 
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 2016בדצמבר  31

 
 ⁽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

חשיפה מאזנית נטו 
לאחר ניכוי 

התחייבויות 
 מקומיות

ל כ-סך
החשיפה 
 המאזנית

סיכון אשראי 
 מאזני בעייתי

חובות 
 פגומים

סך חשיפה 
 חוץ מאזנית

מזה: סיכון 
אשראי חוץ 

 בעייתימאזני 
לפרעון עד 

 שנה
לפרעון מעל 

 שנה

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 33,398  22,902  10,496  13,776  677  335  9,145  77  1,419  1,861 

 
 -  -  -  2,826  74  74  156  -  1,996  830 

 
 -  -  -  12  -  -  8  -  6  6 

 
 102  102  -  6,459  55  50  7,056⁽⁶⁾  2  3,799  2,660 

 
 33,500  23,004  10,496  23,073  806  459  16,365  79  7,220  5,357 

 
 -  -  -  749  2  -  325  -  421  328 

( שהינן ארצות המסווגות על ידי הבנק העולמי LDC" כוללת את סך החשיפה למדינות המוגדרות כמדינות פחות מפותחות )LDCשורת "סך החשיפות למדינות  
 עלות הכנסה נמוכה או בינונית.כב

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

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

 יכוי מבוצע עד לגובה החשיפה(.לתושביה, בניכוי התחייבויות אותן שלוחות )הנ

 זרים פיננסיים למוסדות אשראי חשיפת
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-

. 

 , על בסיס מאוחדת למוסדות פיננסיים זריםחשיפת אשראי נוכחי

 

סיכון אשראי 
 ⁽⁵⁽⁾⁴⁽⁾²⁾מאזני

סיכון אשראי 
חוץ מאזני 

 ⁽⁴⁽⁾³⁾נוכחי

חשיפת 
אשראי 
 ⁽⁴⁾נוכחית

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 2017בדצמבר  31

 ⁽⁶⁽⁾¹⁾חשיפת אשראי נוכחית למוסדות פיננסיים זרים
 ⁽⁷⁾דירוג אשראי חיצוני   
   AAA  עד-AA  589  247  836 

+A  עד-A  3,581  394  3,975 
+BBB  עד-BBB  234  8  242 
+BB  עד-B  5  45  50 

 102  52  50  ⁽⁸⁾ללא דירוג
 5,205  746  4,459  ל חשיפת אשראי נוכחית למוסדות פיננסיים זריםהכ-סך

 32  -  32  יתרת איגרות חוב בעייתיים

    
 

 2016בדצמבר  31
 ⁽⁶⁽⁾¹⁾נוכחית למוסדות פיננסיים זריםחשיפת אשראי 

 ⁽⁷⁾דירוג אשראי חיצוני   
   AAA  עד-AA  2,904  920  3,824 

+A  עד-A  3,227  257  3,484 
+BBB  עד-BBB  288  -  288 
+BB  עד-B  22  12  34 

 144  86  58  ⁽⁸⁾ללא דירוג
 7,774  1,275  6,499  ל חשיפת אשראי נוכחית למוסדות פיננסיים זריםהכ-סך

 93  -  93  יתרת איגרות חוב בעייתיים
 הערות:

 מוסדות פיננסיים זרים כוללים: בנקים, בנקים להשקעות, ברוקרים/דילרים, חברות ביטוח, גופים מוסדיים וגופים בשליטת הגופים האמורים. (1)
 שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר ונכסים אחרים בגין מכשירים נגזרים.פקדונות בבנקים, אשראי לציבור, השקעות באיגרות חוב, ניירות ערך  (2)
 בעיקר ערבויות, לרבות ערבויות להבטחת חבות של צד ג'. (3)
תקין מספר  להוראת ניהול בנקאי 5חשיפות האשראי וסיכון האשראי הבעייתי מוצגים לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני הניכויים כהגדרתם בסעיף  (4)

313. 
 לדוחות הכספיים. 28למידע נוסף אודות הרכב חשיפות האשראי שנכללו בטבלה בגין מכשירים נגזרים מול בנקים/דילרים/ברוקרים, ראו ביאור  (5)
ת בניירות ערך מגובי נכסים. חשיפות האשראי אינן כוללות חשיפות למוסדות פיננסיים שיש להם ערבות מפורשת ומלאה של ממשלות, ואינן כוללות השקעו (6)

 לדוחות הכספיים(. 12)לפרטים נוספים בדבר השקעות בניירות ערך מגובי נכסים, ראו ביאור 
 .S&Pאו  Fitchובהעדרו, דירוג  Moody'sלפי דירוג  (7)
 ומעלה. A1 קים במערב אירופה שדירוגם הינוים בבעלות בנסיכון אשראי חוץ מאזני ללא דירוג, מרביתו בגין ערבויות מבנקים שוויצרים פרטיים ומבנקים שוויצר (8)
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 דיורל בהלוואות אשראי סיכוני

 

 

 

 הקבוצה של לדיור ההלוואות תיק של מסויימים סיכון מאפייני

 

 31ליום 
 בדצמבר

 31ליום 
 בדצמבר

 
2017 2016 

 
% 

 4.1  3.3  נכסהמשווי  75%-שיעור ההלוואות לדיור שמימנו למעלה מ
 12.5  10.7  מהכנסות הלווה 35%שיעור ההלוואות לדיור, שההחזר החודשי, בכל אחת מהן, עולה על 
 59.7  59.6  ⁽¹⁾שיעור ההלוואות לדיור בריבית משתנה, מסך תיק ההלוואות לדיור

 הערה:
 ס נכללו גם הלוואות בהן תדירות שינוי הריבית עולה על חמש שנים.( בחישוב היח1) 
 

 ממוצעים מימון ושיעורי הלוואה סכום

 
2017 2016 

 712  698  סכום הלוואה ממוצעת )באלפי ש"ח(
 55.8  55.0  שיעור מימון ממוצע לדיור )באחוזים(

 36.6  38.8  שיעור מימון ממוצע לכל מטרה )באחוזים(
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 ללווה האשראי גודל לפילדיור  האשראי יתרות תהתפלגו

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2017 2016 

 תקרת אשראי )באלפי ש"ח(
במיליוני 

 ש"ח

% מסך 
האשראי 

 לדיור
במיליוני 

 ש"ח

% מסך 
האשראי 

 לדיור
 81.1  20,959  80.5  23,337  1,200עד 

 17.3  4,479  18.2  5,260  4,000ועד  1,200מעל 
 1.6  421  1.3  367  4,000מעל 

 100.0  25,859  100.0  28,964  הכל-סך
     

 מזה:
 125  הלוואות לדיור שניתנו בחו"ל    

 
 73 

 179  ניכוי הפרשה להפסדי אשראי 
 

 171 
 250  ⁽¹⁾הלוואות לדיור 

 
 266 

 הערה: 
 ריים או שהועמדו לקבוצות רכישה, שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה.הלוואות לדיור המשולבות במערך העסקאות והבטוחות של עסקי לווים מסח (1)

 בהלוואות לדיור הבעייתי החוב היקף

 

יתרת 
אשראי 
 ⁽⁵⁽⁾¹⁾לציבור

יתרת 
אשראי 
 ⁽¹⁾בעייתי

יתרת 
הפרשה 
להפסדי 

 ⁽³⁽⁾²⁾אשראי

 שיעור 
 החוב 

 הבעייתי
 % במיליוני שקלים חדשים בדצמבר 31

2017  29,143  312⁽⁴⁾  74  1.1 
2016  26,030  328⁽⁴⁾  77  1.3 

 הערות:
 יתרת חוב רשומה. (1)
מיליון ש"ח  3מיליון ש"ח, וכן הפרשה מעבר לעומק הפיגור בסך של  71יתרת ההפרשה כוללת הפרשה לפי עומק פיגור בסך של  2017בדצמבר  31ליום  (2)

 (.המיליון ש"ח, בהתאמ 2-מיליון ש"ח ו 75: 31.12.2016)
בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  105מיתרת האשראי אשר בגינה לא בוצעה הפרשה מזערית לפי עומק הפיגור, בסך של  0.35%לא כולל הפרשה קבוצתית בשיעור של  (3)

 מיליון ש"ח(. 94: 31.12.2016)  2017
 מיליון ש"ח(. 29: 31.12.2016מיליון ש"ח המוגדר כאשראי בעייתי שאינו בפיגור ) 26כולל סך של  (4)
מיליון ש"ח, המשולבות במערך העסקאות והבטוחות של עסקי לווים מסחריים או שהועמדו לקבוצות  250יתרת האשראי לציבור כוללת הלוואות לדיור בסך של  (5)

 מיליון ש"ח(. 266: 31.12.2016רכישה, שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה )

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

 
2017 2016 

 (LTV⁽)¹⁾שיעור מימון
במיליוני 

 ש"ח
% מסך 

 הביצועים
במיליוני 

 ש"ח
% מסך 

 הביצועים
 24.2  1,693  29.7  1,774  45%עד 
 36.3  2,545  37.4  2,234  45%-60%בין 

 39.5  2,770  32.9  1,965  60%מעל 
 100.0  7,008  100.0  5,973  הכל-ךס

 הערה:
 ( מחושב ביחס לנכס הנרכש ולא כולל בטחונות נוספים, באם ניתנו.LTV( שיעור המימון )1)
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 הצמדה מגזרי לפילדיור  האשראי יתרות התפתחות

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

 

 

ריבית 
 קבועה

ריבית 
 משתנה

 

ריבית 
 קבועה

ריבית 
 משתנה

 

ריבית 
 קבועה

ריבית 
 משתנה

  

 במיליוני ש"ח בדצמבר 31

% מסך  
האשראי 

 במיליוני ש"ח לדיור

% מסך  
י האשרא

 במיליוני ש"ח לדיור

% מסך  
האשראי 

 לדיור

סך 
האשראי 

 ⁽²⁽⁾¹⁾לדיור
2017  7,101  11,666  64.8  4,311  5,669  34.5  1  216  0.7  28,964 
2016  5,795  10,331  62.4  4,224  5,225  36.5  1  283  1.1  25,859 

 הערות:
מיליון ש"ח, המשולבות במערך העסקאות והבטוחות של עסקי לווים מסחריים או שהועמדו לקבוצות  250של יתרת האשראי לציבור כוללת הלוואות לדיור בסך  (1)

 מיליון ש"ח(. 266: 31.12.2016רכישה, שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה )
 מיליון ש"ח(. 171 :31.12.2016מיליון ש"ח ) 179יתרת האשראי הינה לאחר ניכוי הפרשה להפסדי אשראי בסך של  (2)

 

 מההכנסה ההחזר שיעור לפי בפילוח מגורים למטרת אשראי ביצוע הרכב

 
2017 2016 

 ⁽¹⁾שיעור החזר מהכנסה
במיליוני 

 ש"ח
% מסך 

 הביצועים
במיליוני 

 ש"ח
% מסך 
 םהביצועי

 99.8  6,497  99.9  5,334  40%עד 
 0.2  11  0.1  5  40%מעל 

 100.0  6,508  100.0  5,339  הכל-סך
 הערה:

 ( סכומי הביצוע אינם כוללים הלוואות במשכון דירת מגורים , הלוואות בולט והלוואות בלון.1)

 (לדיור אשראי סיכון ללא) פרטיים לאנשים אשראי סיכון
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 היתרות התפתחות

 לחשבון מקושרים פיננסיים נכסים תיק ובחתך ללקוח קבועות הכנסות בחתך התפלגות

 
 סיכון אשראי מאזני

  
 

 תיק נכסים פיננסיים
   

 

 50-הנמוך מ
 חאלף ש"

 50-הגבוה מ
 אלף ש"ח

 כל סיכוןה-סך
 אשראי מאזני

 סיכון אשראי
 חוץ מאזני

סיכון אשראי 
 כולל

 
 יתרה במיליוני שקלים חדשים

 
 2017בדצמבר  31

 גובה ההכנסה לחשבון
 2,070  694  1,376  190  1,186  ללא הכנסה קבועה לחשבון     

 9,918  3,170  6,748  1,045  5,703  אלפים ש"ח 10 -נמוכה מ 
 אלף ש"ח 10 -הגבוהה מ 
 8,565  3,083  5,482  1,446  4,036  אלף ש"ח 20 -ונמוכה מ 
 8,306  3,407  4,899  2,051  2,848  אלף ש"ח 20 -גבוהה מ 

 28,859  10,354  18,505  4,732  13,773  הכל-סך

 מאפיינים כמותיים נוספים

 פרעוןהתפלגות בחתך תקופה נותרת ממוצעת ל

 

לשנה שהסתיימה ביום 
 לדצמבר 31

 
2017 2016 

 
 יתרת הלוואות

 במיליוני שקלים חדשים תקופה לפירעון
 1,696  1,650  עד שנה

 4,663  4,792  שנים 3שנה עד 
 3,866  4,303  שנים 5עד  3מעל 
 3,248  2,646  שנים 5מעל 

 13,473  13,391  הכל-סך

 התפלגות בחתך גודל האשראי ללווה

 

לשנה שהסתיימה ביום 
 לדצמבר 31

 
2017 2016 

 במיליוני שקלים חדשים תקרת אשראי מאזני )באלפי ש"ח(
 6,535  6,638   40עד 

 7,202  7,976  150ועד  40מעל 
 3,631  3,891  150מעל 

 17,368  18,505  הכל-סך

 התפלגות בחתך חשיפה לשינויים בשיעור הריבית

 

לשנה שהסתיימה ביום 
 לדצמבר 31

 
2017 2016 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 5,488  5,839  אשראי בריבית קבועה
 11,880  12,666  משתנהאשראי בריבית 
 17,368  18,505  סך הכל אשראי
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 התפלגות הבטחונות המבטיחים את האשראי

 

 31לשנה שהסתיימה ביום 
 לדצמבר

 
2017 2016 

 
 סך הביטחונות

 במיליוני שקלים חדשים סוג הביטחון
 1,677  1,640  נכסים פיננסיים נזילים

 843  911  בטחונות אחרים
 2,520  2,551  הכל-סך

 לאנשים פרטיים סיכון אשראי בעייתי התפתחות

   

 שיעור 
 מסך אשראי לציבור מאזני

 
 בדצמבר 31ליום 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
 2016 2017 שינוי באחוזים 2016 2017

 
 % % במיליוני ש"ח

 1.7  1.8  12.5  440  495  סיכון אשראי בעייתי
 0.2  0.3  44.3  61  88  מזה:סיכון אשראי פגום

 0.3  0.3  (14.6) 82  70  יום 90חובות בפיגור מעל 
 0.6  0.8  48.6  146  217  מחיקות חשבונאיות נטו

 1.8  2.0  22.5  454  556  יתרת הפרשה להפסדי אשראי

 בכאל פרטיים לאנשים אשראי בדבר כמותיים נתונים

 רקע
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 הסיכון התפתחות

 סיכון מפחיתות פעולות

 ההוגנות עקרון

 ובקרה ניטור

 ן"ונדל בינוי לענף אשראי סיכון
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 ן "ונדל בינוי בענף הבעייתי האשראי ושיעור הכולל האשראי

 
 2016בדצמבר  31 2017בדצמבר  31

 ענף
 אשראי 
 ⁽²⁾⁽¹⁾לציבור

 מזה:  
 אשראי 
 ⁽²⁽⁾¹⁾בעייתי

 שיעור 
 אשראי 
 בעייתי

 אשראי 
 ⁽²⁽⁾¹⁾לציבור

 מזה:  
 אשראי 
 ⁽²⁽⁾¹⁾בעייתי

 שיעור 
 אשראי 
 בעייתי

 
 % במיליוני ש"ח % במיליוני ש"ח

 3.6  399  10,936  2.5  246  9,772  נדל"ן מניב
 15.0  290  1,938  14.3  248  1,733  בינוי קבלנות בניין כללית
 0.7  97  13,990  0.3  46  15,866  ליווי פרוייקטים למגורים

 2.3  83  3,560  1.1  51  4,527  רכישת קרקעות לבניה
 3.5  350  9,956  2.6  264  10,025  אחר

 3.0  1,219  40,380  2.0  855  41,923  ⁽³⁾הכל-סך
 הערות:

 כשירים נגזרים.( אשראי לציבור מאזני וחוץ מאזני, למעט מ1)
 בוה לפעילויות בענף ( הנתונים בטבלה זו רחבים יותר מנתוני הדיווח לפי ענפי משק, בהלימה לדיווחים הפנימיים בבנק, והם כוללים פעילויות נוספות עם מתאם ג2)

 הבינוי והנדל"ן. הנתונים בטבלה כוללים פעילות בישראל בלבד.

 (סיכוני אשראי בגין מימון ממונף )

 נף לפי ענפי משק חשיפות הבנק בגין מימון ממו

 
 2016בדצמבר  31 2017בדצמבר  31

 

חשיפה 
 מאזנית

 חשיפה חוץ
 מאזנית

 סך
 החשיפה

הפרשה 
 פרטנית

להפסדי 
 אשראי

חשיפה 
 מאזנית

 חשיפה חוץ
 מאזנית

 סך
 החשיפה

הפרשה 
 פרטנית

להפסדי 
 אשראי

 במיליוני שקלים חדשים הענף
 -  397  52  345  -  208  99  109  תעשיה

 -  850  245  605  -  691  251  440  בינוי ונדל"ן
 -  67  -  67  -  56  -  56  מסחר

 -  -  -  -  -  216  20  196  תחבורה ואחסנה
 -  1,314  297  1,017  -  1,171  370  801  הכל-סך
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 סיכוני שוק 

 ומדיניות אסטרטגיה

 סיכון תיאבון

 ותהליכים מבנה
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  בשווקים חריגות להתפתחויות מיידית תגובה המאפשרים מנגנונים

 ודווח מדידה

 סיכון ומדדי מודלים

  ריבית לסיכון החשיפה
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 מאוחד –חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 

 
 2017בדצמבר  31

 

 

עם דרישה 
 עד חודש

מעל חודש 
 3עד 

 חודשים

 3מעל 
חודשים עד 

 שנה
מעל שנה 

 שנים 3עד 
 5עד  3מעל 

 שנים 10עד  5מעל  שנים
 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 מטבע ישראלי לא צמוד 
 נכסים פיננסיים וסכומים לקבל בגין מכשירים נגזרים       

 5,177  5,259  9,899  7,379  9,773  108,051  ⁽¹⁾נכסים פיננסיים 
נגזרים )למעט  מכשירים פיננסיים 

 1,855  3,370  6,483  15,239  17,745  14,059  אופציות(
 46  139  232  927  656  313  אופציות )במונחי נכס הבסיס( 
 7,078  8,768  16,614  23,545  28,174  122,423  ןהכל שווי הוג-סך 
 ירים פיננסיים חוץ מאזנייםהתחייבויות פיננסיות וסכומים לשלם בגין מכשירים נגזרים ובגין מכש 
 513  2,850  8,826  12,646  11,185  93,299  ⁽¹⁾התחייבויות פיננסיות 
מכשירים פיננסיים נגזרים )למעט  

 6,987  5,062  7,638  11,818  20,410  18,736  אופציות(
 -  7  9  677  817  223  אופציות )במונחי נכס הבסיס( 
 -  -  -  -  -  -  מאזנייםמכשירים פיננסיים חוץ  
 7,500  7,919  16,473  25,141  32,412  112,258  הוגןכל השווי ה-סך 
 מכשירים פיננסיים, נטו 
החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית  

 (422) 849  141  (1,596) (4,238) 10,165  במגזר
 4,899  5,321  4,472  4,331  5,927  10,165  החשיפה המצטברת במגזר 
 מטבע ישראלי צמוד למדד 
 נכסים פיננסיים וסכומים לקבל בגין מכשירים נגזרים 
 2,365  4,285  6,420  3,321  559  456  ⁽¹⁾נכסים פיננסיים 
מכשירים פיננסיים נגזרים )למעט  

 1,777  679  1,473  578  203  18  אופציות(
 -  7  8  9  -  -  אופציות )במונחי נכס הבסיס( 
 4,142  4,971  7,901  3,908  762  474  הוגןכל השווי ה-סך 
 התחייבויות פיננסיות וסכומים לשלם בגין מכשירים נגזרים ובגין מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 
 1,221  3,704  3,841  1,699  396  339  ⁽¹⁾התחייבויות פיננסיות 
מכשירים פיננסיים נגזרים )למעט  

 910  822  2,124  3,197  720  124  אופציות(
 35  121  191  91  16  19  אופציות )במונחי נכס הבסיס( 
 -  -  -  -  -  -  מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 
 2,166  4,647  6,156  4,987  1,132  482  הוגןכל השווי ה-סך 
 מכשירים פיננסיים, נטו 
החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית  

 1,976  324  1,745  (1,079) (370) (8) גזרבמ
 2,588  612  288  (1,457) (378) (8) החשיפה המצטברת במגזר 
 הערות: 

 לא כולל יתרות מאזניות של מכשירים פיננסיים נגזרים ושווי הוגן של מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים. (1)
 צע האפקטיבי.ממוצע משוקלל לפי שווי הוגן של משך החיים הממו (2)
 כולל מניות המוצגות בטור "ללא תקופת פרעון". (3)
 לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ. (4)
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 2016בדצמבר  31

 

עד  10מעל 
 שנה 20מעל  שנה 20

ללא תקופת 
 פרעון

ל השווי כ-סך
 ההוגן

שיעור תשואה 
פנימי 

 באחוזים

משך חיים 
ממוצע 

אפקטיבי 
 בשנים

 

ל השווי כ-סך
 וגןהה

שיעור תשואה 
פנימי 

 באחוזים

משך חיים 
ממוצע 

אפקטיבי 
 בשנים

  
 במיליוני שקלים חדשים

           
     
 

 1,368  125  347  147,378  3.10%  0.74 
 

 137,120  2.84%  0.68 

 
 -  -  -  58,751 

 
 2.11 

 
 69,422 

 
 1.27 

 
 1  -  -  2,314 

 
 0.02 

 
 1,573 

 
 0.01 

 
 1,369  125  347  208,443 

 
 1.12⁽²⁾ 

 
 208,115 

 
 0.87⁽²⁾ 

     
 

 118  -  -  129,437  0.25%  0.33 
 

 121,147  0.27%  0.32 

 
 -  -  -  70,651 

 
 1.33 

 
 81,756 

 
 1.31 

 
 -  -  -  1,733 

 
 0.01 

 
 1,084 

 
 0.01 

 
 -  -  -  - 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
 118  -  -  201,821 

 
 0.68⁽²⁾ 

 
 203,987 

 
 0.72⁽²⁾ 

     
 

 1,251  125  347  6,622 
   

 4,128 
  

 
 6,150  6,275  6,622 

       
     
     
 

 882  86  8  18,382  2.57%  3.38 
 

 20,398  1.94%  3.47 

 
 2  -  -  4,730 

 
 3.96 

 
 4,699 

 
 4.29 

 
 -  -  -  24 

 
 0.05 

 
 104 

 
 0.01 

 
 884  86  8  23,136 

 
 3.50⁽²⁾ 

 
 25,201 

 
 3.61⁽²⁾ 

     
 

 361  -  -  11,561  0.42%  3.20 
 

 13,047  0.88%  3.36 

 
 21  -  -  7,918 

 
 2.04 

 
 7,844 

 
 2.15 

 
 -  -  -  473 

 
 0.07 

 
 498 

 
 0.01 

 
 -  -  -  - 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
 382  -  -  19,952 

 
 2.67⁽²⁾ 

 
 21,389 

 
 2.84⁽²⁾ 

     
 

 502  86  8  3,184 
   

 3,812 
  

 
 3,090  3,176  3,184 

 הערות כלליות:       
בית שמנכה אותם בלוח זה, הנתונים לפי תקופות מייצגים את הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים של כל מכשיר פיננסי, כשהם מהוונים לפי שיעור הרי )א(

נסי, בעקביות להנחות שלפיהן חושב השווי ההוגן של המכשיר הפיננסי. לפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו בחישוב אל השווי ההוגן הכלול בגין המכשיר הפינ
 כספיים.הג לדוחות -א 34השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים, ראו ביאור 

 א לדוחות הכספיים. 34אל השווי ההוגן המוצג בגינו בביאור  שיעור תשואה פנימי הינו שיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים הצפויים ממכשיר פיננסי )ב(
צאה משינוי קטן משך חיים ממוצע אפקטיבי של קבוצת מכשירים פיננסיים מהווה קירוב לשינוי באחוזים בשווי ההוגן של קבוצת המכשירים הפיננסיים שיגרם כתו )ג(

 ם הפיננסיים.( בשיעור התשואה הפנימי של כל אחד מהמכשירי0.1%)גידול של 
 נתונים מלאים על החשיפות לשינויים בשיעור הריבית בכל מגזר, לפי סעיפי המאזן השונים, יימסרו לכל מבקש. )ד(
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 )המשך( מאוחד –חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 

 
 2017בדצמבר  31

 

 

עם דרישה 
 עד חודש

מעל חודש 
 3עד 

 חודשים

 3מעל 
חודשים עד 

 שנה
מעל שנה 

 יםשנ 3עד 
 5עד  3מעל 

 שנים
עד  5מעל 

 שנים 10
 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ⁽⁴⁾מטבע חוץ 
 נכסים פיננסיים וסכומים לקבל בגין מכשירים נגזרים       

 4,185  3,159  4,478  2,697  5,329  26,479  ⁽¹⁾נכסים פיננסיים 
 11,600  4,417  5,066  18,612  30,133  28,350  מכשירים פיננסיים נגזרים )למעט אופציות( 
 -  -  29  941  1,056  738  אופציות )במונחי נכס הבסיס( 
 15,785  7,576  9,573  22,250  36,518  55,567  כל השווי ההוגן-סך 
 התחייבויות פיננסיות וסכומים לשלם בגין מכשירים נגזרים ובגין מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 
 15  279  3,159  9,750  5,450  40,133  ⁽¹⁾תהתחייבויות פיננסיו 
 11,339  4,528  5,184  15,493  27,715  19,206  מכשירים פיננסיים נגזרים )למעט אופציות( 
 7  13  62  1,106  881  802  אופציות )במונחי נכס הבסיס( 
 -  -  -  -  -  -  מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 
 11,361  4,820  8,405  26,349  34,046  60,141  כל השווי ההוגן-סך 
 מכשירים פיננסיים, נטו 
 4,424  2,756  1,168  (4,099) 2,472  (4,574) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 
 2,147  (2,277) (5,033) (6,201) (2,102) (4,574) החשיפה המצטברת במגזר 
 יביתחשיפה כוללת לשינויים בשיעורי הר 
 נכסים פיננסיים וסכומים לקבל בגין מכשירים נגזרים 
 11,727  12,703  20,797  13,397  15,661  135,124  ⁽³⁽,⁾¹⁾נכסים פיננסיים 
 15,232  8,466  13,022  34,429  48,081  42,427  מכשירים פיננסיים נגזרים )למעט אופציות( 
 46  146  269  1,877  1,712  1,051  אופציות )במונחי נכס הבסיס( 
 27,005  21,315  34,088  49,703  65,454  178,602  כל השווי ההוגן-סך 
 התחייבויות פיננסיות וסכומים לשלם בגין מכשירים נגזרים ובגין מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 
 1,749  6,833  15,826  24,095  17,031  133,909  ⁽¹⁾התחייבויות פיננסיות 
 19,236  10,412  14,946  30,508  48,845  38,066  מכשירים פיננסיים נגזרים )למעט אופציות( 
 42  141  262  1,874  1,714  1,044  אופציות )במונחי נכס הבסיס( 
 -  -  -  76  -  -  מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 
 21,027  17,386  31,034  56,553  67,590  173,019  כל השווי ההוגן-סך 
 מכשירים פיננסיים, נטו 

 5,978  3,929  3,054  (6,850) (2,136) 5,583  החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר       
 9,558  3,580  (349) (3,403) 3,447  5,583  החשיפה המצטברת במגזר 
 הערות: 

 ושווי הוגן של מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים.לא כולל יתרות מאזניות של מכשירים פיננסיים נגזרים  (1)
 ממוצע משוקלל לפי שווי הוגן של משך החיים הממוצע האפקטיבי. (2)
 כולל מניות המוצגות בטור "ללא תקופת פרעון". (3)
 לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ. (4)
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 2016בדצמבר  31

 

עד  10מעל 
 שנה 20מעל  שנה 20

ללא תקופת 
 רעוןפ

ל השווי כ-סך
 ההוגן

שיעור תשואה 
פנימי 

 באחוזים

משך חיים 
ממוצע 

אפקטיבי 
 בשנים

 

ל השווי כ-סך
 ההוגן

שיעור תשואה 
פנימי 

 באחוזים

משך חיים 
ממוצע 

אפקטיבי 
 בשנים

 
 במיליוני שקלים חדשים

           
     
 

 788  -  370  47,485  3.12%  1.46 
 

 52,818  3.12%  1.72 

 
 114  304  -  98,596 

 
 1.46 

 
 94,654 

 
 0.97 

 
 -  -  -  2,764 

 
 0.01 

 
 3,307 

 
 0.10 

 
 902  304  370  148,845 

 
 1.43⁽²⁾ 

 
 150,779 

 
 1.21⁽²⁾ 

     
 

 11  -  -  58,797  1.35%  0.26 
 

 64,852  1.05%  0.35 

 
 2  351  -  83,818 

 
 2.01 

 
 79,480 

 
 1.40 

 
 -  -  -  2,871 

 
 0.01 

 
 3,368 

 
 0.10 

 
 -  -  -  - 

 
 - 

 
 - 

 
 - 

 
 13  351  -  145,486 

 
 1.26⁽²⁾ 

 
 147,700 

 
 0.91⁽²⁾ 

     
 

 889 (47)  370  3,359 
   

 3,079 
  

 
 3,036  2,989  3,359 

       
     
     
 

 3,038  211  1,613  214,271  3.06%  1.13 
 

 211,610  2.82%  1.21 

 
 116  304  -  162,077 

 
 1.77 

 
 168,775 

 
 1.19 

 
 1  -  -  5,102 

 
 0.01 

 
 4,984 

 
 0.07 

 
 3,155  515  1,613  381,450 

 
 1.38⁽²⁾ 

 
 385,369 

 
 1.18⁽²⁾ 

     
 

 490  -  -  199,933  0.59%  0.48 
 

 199,344  0.56%  0.53 

 
 23  351  -  162,387 

 
 1.71 

 
 169,080 

 
 1.39 

 
 -  -  -  5,077 

 
 0.01 

 
 4,950 

 
 0.07 

 
 -  -  20  96 

 
 0.08 

 
 83 

 
 0.08 

 
 513  351  20  367,493 

 
 1.02⁽²⁾ 

 
 373,457 

 
 0.91⁽²⁾ 

           
 

 2,642  164  1,593  13,957 
   

 11,912 
  

 
 12,200  12,364  13,957 

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

חישוב שימשו באל השווי ההוגן הכלול בגין המכשיר הפיננסי, בעקביות להנחות שלפיהן חושב השווי ההוגן של המכשיר הפיננסי. לפירוט נוסף בדבר ההנחות ש
 כספיים.הג לדוחות -א 34השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים, ראו ביאור 

 א לדוחות הכספיים. 34שיעור תשואה פנימי הינו שיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים הצפויים ממכשיר פיננסי אל השווי ההוגן המוצג בגינו בביאור  )ב(
שירים פיננסיים מהווה קירוב לשינוי באחוזים בשווי ההוגן של קבוצת המכשירים הפיננסיים שיגרם כתוצאה משינוי קטן משך חיים ממוצע אפקטיבי של קבוצת מכ )ג(

 ( בשיעור התשואה הפנימי של כל אחד מהמכשירים הפיננסיים.0.1%)גידול של 
 ים, יימסרו לכל מבקש.נתונים מלאים על החשיפות לשינויים בשיעור הריבית בכל מגזר, לפי סעיפי המאזן השונ )ד(

 פעת החשיפה לשינויים בריבית המבוססת על השווי ההוגן של המכשירים הפיננסייםניתוח רגישות להש
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 מותאם של המכשירים הפיננסיים של הבנק וחברות מאוחדות שלושווי הוגן נטו 

 
 ⁽²⁾מטבע חוץ מטבע ישראלי

  

 
 לא צמוד

צמוד 
 הכל-סך אחר  אירו דולר  למדד

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 2017בדצמבר  31 

 213,245  1,526  3,470  42,489  18,382  147,378  ⁽¹⁾נכסים פיננסיים
 167,179  7,036  14,877  79,447  4,754  61,065  ⁽³⁾ים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזנייםסכומים לקבל בגין מכשיר

 (199,795) (2,307) (6,755) (49,735) (11,561) (129,437) ⁽¹⁾התחייבויות פיננסיות
 (167,464) (6,366) (11,496) (68,827) (8,391) (72,384) ⁽³⁾סכומים לשלם בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים

 13,165  (111) 96  3,374  3,184  6,622  שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים

 
 2016בדצמבר  31 

 210,336  1,624  3,162  48,032  20,398  137,120  ⁽¹⁾נכסים פיננסיים
 173,759  8,379  11,511  78,071  4,803  70,995  ⁽³⁾סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים

 (199,046) (2,462) (6,981) (55,409) (13,047) (121,147) ⁽¹⁾התחייבויות פיננסיות
 (174,030) (7,647) (7,610) (67,591) (8,342) (82,840) ⁽³⁾סכומים לשלם בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים

 11,019  (106) 82  3,103  3,812  4,128  שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים
 הערות לטבלה ראו בעמוד הבא.

 השפעת תרחישים של שינויים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן נטו מותאם של הבנק וחברות מאוחדות שלו

 

שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים, לאחר 
 ⁽⁴⁾השפעת השינויים בשיעורי הריבית

  
 שינוי בשווי הוגן

 
 ⁽²⁾מטבע חוץ מטבע ישראלי

    
 אחר אירו דולר צמוד מדד לא צמוד השינוי בשיעורי הריבית

השפעות 
 הכל-סך הכל-סך הכל-סך מקזזות

 
 באחוזים במיליוני שקלים חדשים

 
 2017בדצמבר  31 

 (8%) (1,043) 12,122  (19) (111) 73  2,963  2,984  6,232  גידול מיידי מקביל של אחוז אחד
 (1%) (92) 13,073  -  (111) 95  3,335  3,168  6,586  אחוז 0.1מקביל של גידול מיידי 

 11%  1,405  14,570  (19) (108) 130  3,693  3,441  7,433  קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד

 
 2016בדצמבר  31 

 (9%) (984) 10,035  (21) (106) 78  2,656  3,573  3,855  גידול מיידי מקביל של אחוז אחד
 (1%) (101) 10,918  -  (107) 82  3,056  3,790  4,097  אחוז 0.1גידול מיידי מקביל של 

 11%  1,218  12,237  (22) (105) 107  3,434  4,108  4,715  קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד
 הערות:

 שירים פיננסיים חוץ מאזניים.לא כולל יתרות מאזניות של מכשירים פיננסיים נגזרים ושווי הוגן של מכ (1)
 לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ. (2)
 לדוחות הכספיים. 34סכומים לקבל )לשלם( בגין מכשירים פיננסיים נגזרים, כשהם מהוונים בריביות אשר שימשו לחישוב השווי ההוגן המוצג בביאור  (3)
ך סהצמדה הוא השווי ההוגן נטו במגזר זה, בהנחה שחל השינוי שצויין בכל שיעורי הריבית במגזר ההצמדה.  שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים שמוצג בכל מגזר (4)

ת ין בשיעורי הריביהכל שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הוא השווי ההוגן נטו של כל המכשירים הפיננסיים )למעט פריטים לא כספיים(, בהנחה שחל השינוי שצוי
 בכל מגזרי ההצמדה.
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 ריכוז חשיפה לריבית

 
 2016בדצמבר  31 2017בדצמבר  31 

 
 מטבע ישראלי

 
 מטבע ישראלי

 

 
 צמוד מדד לא צמוד

מטבע חוץ 
ושקלים 
צמודים 

 צמוד מדד לא צמוד למטבע חוץ

מטבע חוץ 
ושקלים 
צמודים 

 למטבע חוץ

 
 במיליוני שקלים חדשים

 150,779  25,201  208,115  148,845  23,136  208,443  כל הנכסים-סך
 147,700  21,389  203,987  145,486  19,952  201,821  כל ההתחייבויות-סך

 חיים ממוצע )מח"מ( )בשנים(: משך
 1.21  3.61  0.87  1.43  3.50  1.12  נכסים      

 0.91  2.84  0.72  1.26  2.67  0.68  התחייבויות
 0.30  0.77  0.15  0.17  0.83  0.44  פער המח"מ

 2.07  1.07  2.57  1.77  2.15  2.84  הפרש שת"פ

 "(הכלכלית החשיפה: "להלן) הריבית חשיפת ניהולל המשמשים הנתונים פי על רגישות ניתוח

 נקודות בסיס בשיעורי הריבית על השווי הכלכלי של הקבוצה 100השפעת שינויים היפותטיים של 

 הכל-סך מט"ח אחר דולר צמוד מדד לא צמוד השינוי בשיעורי הריבית

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 (228) (1) (73) (42) (113) בשיעורי הריבית BP100עליה של 
 173  (6) (126) 34  271  בשיעורי הריבית BP100ירידה של 

      
 

 2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
 (258) 10  (90) )( (178) בשיעורי הריבית BP100עליה של 
 141  1  (103) 2  242  בשיעורי הריבית BP100ירידה של 
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 ומדד חליפין שער סיכוני

 רגישות הון הבנק לשינויים בשערי חליפין

 
 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 -10% -5% 5% 10% תרחיש
 (372) (185) 182  358  דולר
 42  17  (14) (32) יורו

 18  9  (7) (14) מט"ח אחר

 במדד רגישות ההון לשינויים

 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 
 במיליוני שקלים חדשים

 3%ירידה  3%עלייה  תרחיש

 
 62 (61) 

 מניות מחיר סיכון

 נקאיהב בתיק במניות פוזיציות

 אסטרטגיות ותהליכים

 במניות השקעות

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ⁽:¹⁾השקעות במניות של חברות כלולות
 157  153  מניות שאינן סחירות  

 מניות בתיק הזמין למכירה:
 110  37  סחירות מניות  

 853  814  מניות שאינן סחירות
 963  851  כל המניות בתיק הזמין למכירה-סך
 1,120  1,004  כל ההשקעה במניות-סך

 הערה:
 לדוחות הכספיים. 15למידע נוסף, ראו ביאור  (1)



 דוח הדירקטוריון וההנהלה 2017י תדין וחשבון שנ

 

79 

 במניות פוזיציות בגין ההון דרישת

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 171  160  ⁽²⁾בגין השקעות בקרנות הון סיכון, בקרנות השקעה פרטיות ובקרן של קרנות גידור
 65  59  ⁽³⁾בגין השקעה במניות אחרות

 236  219  זיציות במניותהכל דרישת ההון בגין פו-סך⁽¹⁾
 הערות:

 מניות בתיק למסחר.דרישת הון בגין השקעה באת והיא אינה כוללת  12.7%דרישת ההון חושבה לפי  (1)
 .150%השקעות אלו משוקללות במשקל סיכון  (2)
 .250%-ו 100%השקעות אלו משוקללות במשקל סיכון  (3)

 

 למסחר בתיק פוזיציות ניהול

  ומימון נזילות סיכוני

 נזילות במשבר לטיפול התוכנית
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  קבוצתי ניהול

 דיווח

 הנזילות כיסוי יחס

 מצב הנזילות וגיוס מקורות בבנק

כללי
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 הכסף בבסיס םילשינוי מקורות

   
 

 שינוי 2016 2017

 
 %-ב במיליארדי שקלים חדשים

 17.8  11.1  13.1  פעולות בשוק הפתוח
 (21.4) (28.0) (22.0) מכרז לפקדונות שקליים

 4.1  23.1  24.0  "חהמרת מט
 3.5  (3.9) פעילות הממשלה

 
הבנק

 פקדונות הציבור

   
 שינוי לעומת

 
31.12.17 31.12.16 31.12.16 

 
 במיליוני ש"ח

במיליוני 
 %-ב ש"ח

 5.7  5,020  87,917  92,937  מטבע ישראלי לא צמוד
 (20.0) (1,150) 5,761  4,611  מטבע ישראלי צמוד למדד

 (8.7) (2,571) 29,675  27,104  מטבע חוץ ומטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ
 1.1  1,299  123,353  124,652  הכל-סך

 1.3  100  7,718  7,818  מיליוני דולריםב -מטבע חוץ ומטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ 

 פקדונות מבנקים

   
 שינוי לעומת

 
31.12.17 31.12.16 31.12.16 

 
 במיליוני ש"ח

במיליוני 
 %-ב ש"ח

 (52.8) (499) 945  446  מטבע ישראלי לא צמוד
 (29.3) (86) 293  207  מטבע ישראלי צמוד למדד

 78.9  369  468  837  מטבע חוץ ומטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ
 (12.7) (216) 1,706  1,490  הכל-סך
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 סיכונים תפעוליים

 וספקים חוץ מיקור סיכוני

 אחרים סיכונים

  גבולות חוצי סיכונים
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 בישראל חקיקה תיקוני

 סיכוני טכנולוגית המידע

 אסטרטגי סיכון

 מוניטין סיכון
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  הסייבר והגנת מידע אבטחת סיכוני

 סיכונים סביבתיים

 משפטיים סיכונים

 כוני ציותסי

 טרור ומימון הון נתהלב איסור
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 () והגינות הוגנות סיכון

 

טבלת גורמי סיכון

 
  



   וחברות מאוחדות שלו בנק דיסקונט לישראל 86

 כוןטבלת גורמי סי

 ביסוס ההערכה השפעת הסיכון גורם הסיכון
 . נמוכה להיות שממשיכה ריבית סביבת לצד, זאת. ומורכבת דינמית להיות ממשיכה התחרות סביבה להגדו-בינונית 1סביבת הסיכון . 1

 לעליה גורמים הלקוחות בציפיות והתפתחות דיגיטליים בשירותים הגובר העניין, טכנולוגיות התפתחויות
 .שלישיים צדדים עם הפעולה שיתוף הרחבת תוך, ההפעלה במודל צפויים לשינויים ומובילים ותבתחר
 .ושקיפות הוגנות דרישות על ודגש( ובינלאומית מקומית) אכיפה הגברת, אסדרה מהלכי המשך
 השקעת ומחייבים, הפיננסית המערכת עלמשמעותי איום להוות ממשיכים המידע ואבטחת הסייבר סיכוני
 למתווה בהתאם, הקבוצה יבביצוע מתמשך שיפור חל, הפנימית הסיכון בסביבת. מתמשכים ותשומות ביםמשא

 התייעלות צעדי, זאת עם. באשראי הקבוצה של השוק נתח והגדלת למערכת ביחס פערים צמצום תוך, האסטרטגי
 .הפער לצמצום מתמשך אתגר יוצרים, המערכת בכלל דומים

השפעה כוללת של   . 2
 כוני אשראיסי 

 במיקודים השוק בנתח גידול תוך, האסטרטגית לתוכנית בהתאם, הקבוצה חברות בכל באשראי צמיחה המשך בינונית
 הטמעת קידום לרבות, התומכים ובמודלים בכלים שיפורים מבוצעים. התיק איכות לשיפור ופעולות העסקיים
 ובכלי החיתום בתהליכי שיפורים לצד, זאת. ןסיכו מותאם ותמחור מתקדמים מודלים לפיתוח קבוצתי פרוייקט

 .והבקרה הניטור
סיכון בגין איכות לווים   2.1

 ובטחונות
. אשראי להפסדי בהוצאות לגידול, היתר בין, הביאו, מאידך הסיכון בסביבת והעליה, מחד האשראי בהיקפי העליה בינונית

, CS-ה מודלי שיפור באמצעות היתר בין, תוםהחי תהליכי ושיפור להידוק פעולות בוצעו האחרונים ברבעונים
 .ועוד הבעייתיים בחובות והטיפול הבקרה תהליכי שיפור

סיכון בגין ריכוזיות   2.2
 ענפית 

 הקבוצה עומדת במגבלות הרגולטוריות. בינונית

סיכון בגין ריכוזיות   2.3
 לווים/קבוצת לווים 

 הקבוצה עומדת במגבלות הרגולטוריות. בינונית

השפעה כוללת של  . 3
 סיכוני שוק 

ירידה ברמת החשיפה המשתקפת בתוצאות מבחני הרגישות והקיצון שמבצעת הקבוצה, לצד ביסוס הניהול  יתבינונ-קטנה
 ( ושיפור מתמשך של הכלים, המודלים והתשתיות התומכות בניהול הסיכון.הפיננסי הקבוצתי )

 רמת חשיפות נמוכה ואיכות ניהול הסיכון במגמת שיפור מתמשכת. יתבינונ-קטנה סיכון ריבית  3.1

סיכון אינפלציה   3.2
 ושערי חליפין 

 שמירה על היקף נמוך של חשיפה, לצד ניטור קפדני של השפעתה. קטנה

סיכון מחירי מניות   3.3
ומרווחי אשראי  
בהחזקת ניירות  
 ערך 

 המתאם של ההשקעות עם פעילויות האשראי של הקבוצה.שיפור בתמהיל ובמדדי פיזור התיק וצמצום  קטנה

רמת נזילות גבוהה בשווקים. הקבוצה צפויה לצמצם  .למערכת ביחס גבוהים נזילות יחסי על שומרת הקבוצה קטנה סיכון נזילות .4
 בבנק ובקבוצה. האשראי צמיחת להמשך בתמיכהעודפי נזילות, בצורה מנוהלת, 

הול, כולל הגברת הניטור והבקרה ושיפורים בתהליכי ובתשתיות הניהול הפיננסי שיפורים מתמשכים באיכות הני
 הקבוצתי.

 הקבוצה אך, שוטף באופן מיושמים כבר מהפרויקטים חלק. אתגר להוות ממשיך האסטרטגית התוכנית מימוש בינונית סיכון תפעולי . 5
 אסטרטגיות תוכניות אישור לצד, זאת. בתחרות צפויים לשינויים במענה חדשים אסטרטגיים פרויקטים יוזמת

 ניהולי ובמיקוד קבוצתית במתודולוגיה מבוצע האסטרטגית התוכנית ניהול. העיקריות הבת בחברות חדשות
 .הפרויקטים ביישום מובנים סיכונים ניהול תהליכי שילוב תוך, גבוה

 שיתוף לרבות, בתקשורת בנקאותו חדשנות בתחומי חדשים ופעילויות מוצרים לייזום מוביל הפרויקטים מימוש
 אלו נושאים. חוץ מיקור וסיכוני שלישיים לצדדים חשיפות בניהול אתגרים המייצרים, פינטק גופי עם פעולה
 פועלת הקבוצה, כן כמו. מקיפים חדש מוצר תהליכי ביצוע לרבות, הבקרה גופי ידי על צמוד באופן מלווים

 .שוטפים ובקרה לניטור תשתיות ומגובשת, לאחרונה נהשעודכ, חוץ ומיקור ספקים למדיניות בהתאם
סיכון טכנולוגיות  . 6

 המידע
 התחרות סביבת רקע על. מיוחדים עיכובים ללא ומתקדמת האסטרטגית התוכנית את תואמת המחשוב תוכנית בינונית

 של ושיפור הלהתאמ פועל הבנק. מורכבים יישומים ופיתוח חדשות טכנולוגיות שילוב תוך מואץ פיתוח קיים
 למיצוב משמעותיים וצעדים וביתירות בתשתיות מתמשכים שיפורים מבוצעים, בנוסף. וניטור בקרה תהליכי
 .הקבוצה של הדיגיטל פעילות

סיכוני אבטחת  .7
 מידע וסייבר 

וצה מקצה . הקבהסייבר סיכוני של הסבירות וברמת במורכבות, בתחכום, בעוצמה והעליה האיומים הגברת 2גדולה-בינונית
משאבים להתמודדות עם הסיכונים, מבססת ומשפרת את איכות ניהול הסיכון, לרבות יישום דרישות הרגולציה, 
הסדרת מדיניות ונהלים וחיזוק הכלים לניטור ולבקרת הסיכון. בנוסף, גובשה תוכנית הגנה רב שנתית ומבוצעים 

 .צהובקבו בבנק המידע ובאבטחתתרגולים ושיפורים במערך ההגנה 
 .והשלישי השני ההגנה בקו הסיכון ניהול תפיסת גובשה השנה במהלך

המשך הקשחה וריבוי דרישות רגולטוריות, לצד הגברת האכיפה בארץ ובעולם וזאת, בהינתן איכות ניהול גבוהה  בינונית   סיכון משפטי  . 8
 והאמצעים הננקטים לניטור ולבקרת הסיכון.

סיכונים חוצי  .9
 גבולות 

ההערכה משקפת את רמת הסיכון המערכתית לאור מגמות, בארץ ובעולם, להגברת הרגולציה והאכיפה,  הגדול-וניתבינ
לרבות הסכמים לחילופי מידע וחשיפת קבוצות בנקאיות  ,התכולות והרחבת, ביישום המורכבות, הדינאמיות

 לבדיקה ולחקירה של רשויות זרות. 
, והשלימה השונים ההגנה בקווי והקצתה משאבים לניהול הסיכוןהקבוצה צמצמה את הנוכחות הבינלאומית 

 מיסוד תהליכי זיהוי, ניטור, ודיווח, לרבות התקדמות במיכון תהליכים ובקרות.
סיכוני ציות, הלבנת  . 10

 הון ומימון טרור
 הציפיות והגברת, מס היבטי על בדגש, ובעולם בארץ האסדרה החמרת לצד הרגולטוריות החובות הרחבת המשך בינונית 

 .411-ו 308' מס תקין בנקאי ניהול הוראות ליישום הקבוצתית ההיערכות נמשכת. לקוחות כלפי והגינות להוגנות
 . הון הלבנת ואיסור ציות בהיבטי כרוכים, חדשים ופרויקטים מוצרים ופיתוח ייזום

ם ובתשתיות התומכות, מתן דגש שיפור מתמשך של איכות ניהול הסיכונים, לרבות שיפורים בכליקיים מאידך, 
 להדרכות ובקרות מבוססות סיכון והמשך הטמעת תרבות הציות וערכי הוגנות בפעילויות ובתהליכים.

 מתייחס להערכת השפעות סביבת הסיכון: המקומית, הגלובלית, סביבת התחרות המקומית והבינלאומית וסביבת הסיכון הרגולטורית. 1
   סיכונים זיהוי רקע על ולא, שלהם הסיכון בסביבת עליה של וכנגזרת ומערכיים מתפתחים כסיכונים, הסיכונים מזיהוי בעיקר נובעת הסיכון השפעת הערכת2
.לקבוצה ייחודיים 
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 )המשך( טבלת גורמי סיכון

 ההערכה ביסוס השפעת הסיכון גורם הסיכון

ם ואפשרו העלאת דירוג הקבוצה, במרכזם שיפור בכל תהליכים מהותיים שבוצעו בקבוצה זכו לאמון המשקיעי בינונית סיכון מוניטין . 11
חזרה לצמיחה מואצת, שיפורים  ,והנזילות המינוף יחסי איתנותמיקודי התוכנית האסטרטגית, חיזוק ההון, 

 ושיפור הגמישות הניהולית. דיבידנד מדיניות גיבוש, בדיגיטל, מהלכי התייעלות
 .ום קבוצתי רבעוני וניטור אינדיקאטורים תומכיםפור בהם, הסיכון לניהול שוטפים תהליכים קיימים

 כולל) סיכון אסטרטגי . 12
 (העסקי המודל סיכון 

 הבנקאות לתחומי( ופינטק טכנולוגיה וגופי בנקאיים חוץ גופים) חדשים שחקנים של וכניסה התחרות הגברת בינונית
 את ומעלים הבנקאית במערכת צפויים יםמבני לשינויים מובילים הלקוחות וצרכי בטעמי שינויים לצד, המסורתית

 כחלק, הקבוצה של העתידית הבנקאות תפיסת ויישום לגיבוש פועלת הקבוצה. במערכת העסקי המודל סיכון
 .והטכנולוגיה הדיגיטל, החדשנות בתחומי חדשים פרויקטים של תקופתי וייזום האסטרטגית התוכנית ממימוש
 אך, ההון על ובתשואה היעילות ביחסי שיפור וניכר סטרטגייםהא במיקודים מתמשך שיפור מציגה הקבוצה

 .משמעותיים להיות ממשיכים האתגרים
 .העיקריות הבת בחברות גם חדשות אסטרטגיות תוכניות אושרו השנה במהלך

 חשבונאיים ואומדנים חשבונאית מדיניות -' ד פרק
 ונהלים בקרות, קריטיים

ומדנים חשבונאיים קריטייםמדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים וא

 כללי

  הפרשות להפסדי אשראי

 התחייבויות תלויות
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 ערך זמינים למכירהירידת ערך של ניירות 

 ההוגן שווים פי על פיננסיים מכשירים מדידת
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   וחברות מאוחדות שלו בנק דיסקונט לישראל 90

 נגזריםנתונים בדבר ההתאמה של הנכסים וההתחייבויות בגין מכשירים 

 
 2016בדצמבר  31 2017בדצמבר  31

 
 במיליוני שקלים חדשים

 3,304  2,975  נכסים בגין מכשירים נגזרים
 (10) (16) שירים נגזריםהתאמה בגין סיכון האשראי של נכסים בגין מכ

 3,598  3,263  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
 (4) (7) התאמה בגין סיכון האשראי של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

זכויות עובדים

 מיסים נדחים
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 פיננסיים לא נכסים של ערכם ירידת בחינת

 

 בקרות ונהלים

 



   וחברות מאוחדות שלו בנק דיסקונט לישראל 92

 שינויים בבקרה הפנימית



 הצהרת המנהלת הכללית 95

 הצהרת החשבונאי הראשי 96

דוח הדירקטוריון וההנהלה  97
בדבר בקרה פנימית על דיווח 

 כספי
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דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי
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 סומך חייקין                       

 -של פירמות עצמאיות המאוגדות ב KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת 

KPMG International Cooperative  ,(“KPMG International”)  ישות שוויצרית 

התאם ב -דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של בנק דיסקונט לישראל בע"מ 

 דיווח לציבור של המפקח על הבנקים בדבר בקרה פנימית על דיווח כספילהוראות ה

 



 סומך חייקין                       

 -של פירמות עצמאיות המאוגדות ב KPMGשת סומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה בר

KPMG International Cooperative  ,(“KPMG International”)  ישות שוויצרית 

דוחות  -דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של בנק דיסקונט לישראל בע"מ 

 כספיים שנתיים



   וחברות מאוחדות שלו בנק דיסקונט לישראל 102

 בדצמבר 31דוח רווח והפסד לשנה שהסתיימה ביום 

  
 מאוחד

 
 2015 2016 2017 ביאור

  
 במיליוני שקלים חדשים

 הכנסות ריבית
 

 6,213  5,659⁽¹⁾  5,265⁽¹⁾ 
 הוצאות ריבית

 
 1,238  1,102  1,042 

 4,223  4,557  4,975  2 הכנסות ריבית, נטו
 187  469  574  13,31 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 הכנסות ריבית, נטו, לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי
 

 4,401  4,088  4,036 
 הכנסות שאינן מריבית

 363  754  595  3 שאינן מריבית הכנסות מימון    
 2,611  2,585  2,717  4 עמלות

 79  100  87  5 הכנסות אחרות
 כל ההכנסות שאינן מריבית-סך

 
 3,399  3,439  3,053 

 הוצאות תפעוליות ואחרות
 3,396  3,416  3,366  6 משכורות והוצאות נלוות    

 1,158  1,067  1,044  16 אחזקה ופחת בניינים וציוד
 1,171  1,331  1,325  7 הוצאות אחרות

 כל ההוצאות התפעוליות והאחרות-סך
 

 5,735  5,814  5,725 
 רווח לפני מסים

 
 2,065  1,713  1,364 

 ⁽¹⁾566  ⁽¹⁾741  747  8 הפרשה למסים על הרווח
 רווח לאחר מסים

 
 1,318  972  798 

 9  15  1  15 אחר השפעת המסחלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות ל
 רווח נקי:

 לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה    
 

 1,319  987  807 
 המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 
(60) (82) (57) 

 רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק
 

 1,259  905  750 
 9,24 ב )בשקלים חדשים(ש"ח ערך נקו 0.1רווח בסיסי למניה בת      

 רווח נקי למניה, המיוחס לבעלי המניות של הבנק   
 

 1.09  0.84  0.71 
 9,24 ש"ח ערך נקוב )בשקלים חדשים( 0.1רווח מדולל למניה בת 

 רווח נקי למניה, המיוחס לבעלי המניות של הבנק   
 

 1.08  0.84  0.71 
 הערה:

 .7ג'  1ראו ביאור  -סווג מחדש  (1)
 הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 משך(בדצמבר )ה 31דוח רווח והפסד לשנה שהסתיימה ביום 

  
 הבנק

 
 2015 2016 2017 ביאור

  
 במיליוני שקלים חדשים

 הכנסות ריבית
 

 3,521  3,176⁽¹⁾  2,912 
 הוצאות ריבית

 
 764  669  640 

 2,272  2,507  2,757  2 הכנסות ריבית, נטו
 75  232  258  13,31 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 י אשראיהכנסות ריבית, נטו, לאחר הוצאות בגין הפסד
 

 2,499  2,275  2,197 
 הכנסות שאינן מריבית

 221  321  371  3 הכנסות מימון שאינן מריבית    
 1,209  1,189  1,234  4 עמלות

 82  135  131  5 הכנסות אחרות
 כל ההכנסות שאינן מריבית-סך

 
 1,736  1,645  1,512 

 הוצאות תפעוליות ואחרות
 2,064  2,163  2,139  6 וותמשכורות והוצאות נל    

 809  751  726  16 אחזקה ופחת בניינים וציוד
 422  481  486  7 הוצאות אחרות

 האחרותוכל ההוצאות התפעוליות -סך
 

 3,351  3,395  3,295 
 רווח לפני מסים

 
 884  525  414 

 207  ⁽¹⁾285  310  8 הפרשה למסים על הרווח
 רווח לאחר מסים

 
 574  240  207 

 543  665  685  15 חלקו של הבנק ברווחים של חברות מוחזקות לאחר השפעת המס
 רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

 
 1,259  905  750 

 הערה:
 .7ג'  1ראו ביאור  -סווג מחדש  (1)

 הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום על הרווח הכולל מאוחד דוח 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2017 2016 2015 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 807  987  1,319  רווח נקי לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 (57) (82) (60) רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 750  905  1,259  ניות של הבנקרווח נקי המיוחס לבעלי המ
 רווח )הפסד( כולל אחר, לפני מיסים:

 (192) (126) 33  התאמות, נטו, בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן   
 36  (44) (335) התאמות מתרגום דוחות כספיים נטו

 50  (239) (17) ⁽²⁾התאמות של ההתחייבויות בגין הטבות לעובדים
 5  2  (1) ווחים )הפסדים( נטו בגין גידורי תזרים מזומניםר

 (101) (407) (320) הפסד כולל אחר, לפני מיסים
 69  111  (2) השפעת המס המתייחס

 (32) (296) (322) הפסד כולל אחר לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה, לאחר מיסים
 (1) (4) (2) נן מקנות שליטההפסד כולל אחר המיוחס לבעלי זכויות שאי

 (31) (292) (320) הפסד כולל אחר, המיוחס לבעלי המניות של הבנק, לאחר מיסים
 775  691  997  הרווח הכולל לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 (56) (78) (58) הרווח הכולל המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 719  613  939  ⁽¹⁾לבעלי המניות של הבנק הרווח הכולל המיוחס

    הערות:
 .10( ראו ביאור 1)
 חר.( משקף בעיקר התאמות בגין אומדנים אקטואריים לסוף התקופה של תכניות פנסיה להטבה מוגדרת והפחתה של סכומים שנרשמו בעבר ברווח כולל א2)

 הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 בדצמבר  31מאזן ליום 

  
 הבנק המאוחד

 
 2016 2017 2016 2017 ביאור

  
 במיליוני שקלים חדשים

 נכסים
 24,596  22,723  29,311  28,026  11,27 מזומנים ופקדונות בבנקים     

 21,157  18,130  38,818  32,703  12,27 שועבדו למלווים( 4,103, 4,461, 4,859, 5,088ניירות ערך )מזה: בהתאמה, 
 ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

 
 954  440  954  440 

 92,070  99,056  142,904  150,868  13,31 אשראי לציבור
 (1,377) (1,302) (2,144) (2,111) 13,31 הפרשה להפסדי אשראי

 אשראי לציבור, נטו
 

 148,757  140,760  97,754  90,693 
 732  1,493  737  1,493  14 לממשלות אשראי

 8,667  8,855  157  153  15 לולות(כ-השקעות בחברות מוחזקות )במאוחד
 ⁽²⁾1,661  1,676  ⁽²⁾2,322  2,366  16 בניינים וציוד

 -  -  160  160  17 נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין
 3,140  2,850  3,283  2,953  28 נכסים בגין מכשירים נגזרים

 2,119  2,032  3,589  3,656  18 נכסים אחרים
 כל הנכסים-סך

 
 221,221  219,577  156,467  153,205 

 התחייבויות והון
 123,353  124,652  172,318  175,170  19 פקדונות הציבור     

 1,706  1,490  5,342  4,804  20 פקדונות מבנקים
 פקדונות הממשלה

 
 267  303  50  68 

 ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר
 

 1,943  3,543  -  - 
 3,497  4,232  8,498  7,639  21 איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

 3,401  3,075  3,570  3,232  28 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
 6,668  7,374  11,067  12,098  22 ⁽¹⁾התחייבויות אחרות

 כל ההתחייבויות-סך
 

 205,153  204,641  140,873  138,693 
 14,512  15,594  14,512  15,594  24 הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

 זכויות שאינן מקנות שליטה
 

 474  424  -  - 
 כל ההון העצמי-סך

 
 16,068  14,936  15,594  14,512 

 כל ההתחייבויות וההון-סך
 

 221,221  219,577  156,467  153,205 
 הערות:

"ח ובבנק, בסך מיליון ש 195-מיליון ש"ח ו 193מאוחד, בסך של ב 31.12.2016-ו 31.12.2017י חוץ מאזניים לימים מזה הפרשה להפסדי אשראי בגין מכשירי אשרא (1)
 ה'. 31התאמה. ראו גם ביאור במיליון ש"ח,  148-מיליון ש"ח ו 147של 

 יג'. 16ראו ביאור  –מחדש  סווג (2)
 הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 העצמי 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 
 נקהב

זכויות 
שאינן 

מקנות 
 שליטה

ל כ-סך
 ההון

 
 במיליוני שקלים חדשים

 12,989  390  12,599  8,362  (74) 4,311  212  3,434  665  2014בדצמבר  31יתרה ליום 
 807  57  750  750  -  -  -  -  -  רווח נקי לשנת החשבון

 (130) (100) (30) (30) -  -  -  -  -  ⁽¹⁾רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
 (32) (1) (31) -  (31) -  -  -  -  הפסד כולל אחר, נטו לאחר השפעת מס

 13,634  346  13,288  9,082  (105) 4,311  212  3,434  665  2015בדצמבר  31יתרה ליום 
 987  82  905  905  -  -  -  -  -  רווח נקי לשנת החשבון

 3  -  3  -  -  3  3  -  -  עסקאות עם בעלי שליטה
 472  -  472  -  -  472  -  465  7  ⁽²⁾הנפקת מניות

 97  -  97  -  -  97  97  -  -  ⁽²⁾תקבולים על חשבון כתבי אופציה
 39  -  39  -  -  39  (21) 59  1  ⁽²⁾מימוש של אופציות למניות

 (296) (4) (292) -  (292) -  -  -  -  הפסד כולל אחר, נטו לאחר השפעת מס
 14,936  424  14,512  9,987  (397) 4,922  291  3,958  673  2016בדצמבר  31יתרה ליום 

 :2017שינויים בשנת 
 1,319  60  1,259  1,259  -  -  -  -  -  רווח נקי בתקופה         

 (8) (8) -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 143  -  143  -  -  143  (76) 216  3  ⁽²⁾ל אופציות למניותמימוש ש

 (322) (2) (320) -  (320) -  -  -  -  הפסד כולל אחר, נטו לאחר השפעת מס
 16,068  474  15,594  11,246  (717) 5,065  215  4,174  676  2017בדצמבר  31יתרה ליום 

 הערות:
 '.ח 36ראו ביאור  (1)
 ד'. 24ור ראו ביא (2)

 הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 בדצמבר 31דוח על תזרימי מזומנים לשנה שהסתיימה ביום 

 
 הבנק המאוחד

 
2017 2016 2015 2017 2016 2015 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
נן מקנות שליטה רווח נקי לפני ייחוס לבעלי זכויות שאי      

 750  905  1,259  807  987  1,319  בחברות מאוחדות
ההתאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים מפעילות 

 שוטפת:
 -חלקו של הבנק ברווחים של חברות מוחזקות )במאוחד       

 (583) (725) (740) (9) (17) (5) כלולות( 
 341  296  298  512  426  433  פחת על בניינים וציוד )לרבות ירידת ערך(

 102  16  2  108  18  11  הפרשה לירידת ערך של ניירות ערך
 519  601  698  780  994  1,168  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (14) (12) (19) (13) (14) (20) רווח ממכירת תיקי אשראי, נטו
 (149) (119) (162) (284) (219) (369) רווח ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה, נטו

 -  (97) -  -  (360) -  רווח ממכירת זכויות בויזה אירופה
הפסד )רווח( שמומש ושטרם מומש מהתאמות לשווי הוגן 

 (12) 9  17  (14) 9  18  של ניירות ערך למסחר, נטו
 -  -  -  -  -  (5) רווח ממימוש השקעה בחברות מוחזקות

 (17) (72) (68) (50) (80) (64) , נטורווח ממימוש בניינים וציוד
 147  19  (85) 173  4  (84) מסים נדחים, נטו

 43  159  43  78  198  81  ידול )קיטון( בעודף התחייבויותג -פצויי פרישה 
 שינוי נטו בנכסים שוטפים:

 (130) 466  70  2,291  140  228  פקדונות בבנקים      
 (4,151) ⁽¹(⁾8,835) (7,213) (9,332) ⁽¹(⁾12,064) (8,991) אשראי לציבור, נטו
 985  ⁽¹(⁾230) (761) 995  ⁽¹(⁾222) (756) אשראי לממשלות

 187  (161) (514) 187  (161) (514) ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר
 1,315  (72) 290  1,388  (75) 330  נכסים בגין מכשירים נגזרים

 (760) (790) 1,362  (1,554) 33  1,406  ת ערך למסחרניירו
 52  144  152  4  237  9  נכסים אחרים

השפעת תנועות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי 
 (76) (88) (169) (99) (110) (181) מזומנים

 147  379  501  218  844  1,957  הפרשי צבירה שנכללו בפעולות השקעה ומימון
 וי נטו בהתחייבויות שוטפות:שינ

 (1,800) 33  (216) (1,640) 1,435  (538) פקדונות מבנקים      
 2,383  10,126  1,330  6,712  13,881  2,883  פקדונות הציבור

 (51) (29) (18) (50) (3) (36) פקדונות הממשלה
 -  -  -  (151) (290) (1,600) ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי מכר חוזר

 (956) 127  (326) (998) 95  (338) התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
 (430) 293  658  (97) (447) 911  התחייבויות אחרות

 -  -  -  24  (18) (185) התאמות בגין הפרשי שער בנכסים והתחייבויות שוטפים
 (2,158) 2,343  (3,611) (14) 5,221  (2,932) מזומנים נטו מפעילות )לפעילות( שוטפת

 הערה:
 .ג' 31ראו ביאור  –סווג מחדש  (1)

 הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 בדצמבר )המשך( 31דוח על תזרימי מזומנים לשנה שהסתיימה ביום 

 
 הבנק המאוחד

 
2017 2016 2015 2017 2016 2015 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 מי מזומנים מפעילות השקעהתזרי
 (738) -  -  (738) (184) (91) רכישת איגרות חוב מוחזקות לפדיון      

 157  -  -  539  794  648  תמורה מפדיון איגרות חוב מוחזקות לפדיון
 (12,062) (7,486) (6,367) (17,836) (14,608) (10,271) רכישת ניירות ערך זמינים למכירה

 7,624  4,975  6,565  12,019  6,557  9,195  ניירות ערך זמינים למכירה תמורה ממכירת
 -  77  -  -  286  -  תמורה ממכירת זכויות בויזה אירופה

 (1,123) ⁽¹(⁾991) (1,632) (1,123) ⁽¹(⁾991) (1,632) רכישת תיקי אשראי
 897  839  866  1,290  847  1,149  תמורה ממכירת תיק אשראי

 3,720  3,096  1,426  6,064  5,071  4,029  מפדיון ניירות ערך זמינים למכירה תמורה
 -  -  -  -  9  -  ראה נספח א -צירוף עסקים 

 -תמורה ממימוש השקעות בחברות מוחזקות )במאוחד 
 81  69  148  6  7  12  כלולות( ודיבידנד

 -  -  154  -  -  -  דיבידנד מחברה בת בפירוק
 -  -  (100) -  -  -  בכתב התחייבות נדחה של חברה בת השקעה

 -  -  6  -  -  -  תמורה מפרעון כתב התחייבות נדחה של חברה בת
 -  -  -  -  (1,272) -  מכירת פעילות בחברה מוחזקת

 (245) (343) (347) (395) (533) (521) רכישת בניינים וציוד
 20  96  114  101  113  125  תמורה ממימוש בניינים וציוד

 (1,669) 332  833  (73) (3,904) 2,643  מזומנים נטו מפעילות )לפעילות( השקעה
 תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 -  -  -  (130) -  -  רכישת מניות בחברות מאוחדות      
 407  29  811  407  282  811  הנפקת כתבי התחייבות

 (228) (162) (147) (1,428) (1,355) (1,753) פדיון כתבי התחייבות
 -  472  -  -  472  -  הנפקת מניות

 -  97  -  -  97  -  תקבולים על חשבון כתבי אופציה
 -  39  143  -  39  143  תקבולים מהמרת אופציות למניות

 -  -  -  -  (3) (8) דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 179  475  807  (1,151) (468) (807) )לפעילות( מימון מזומנים נטו מפעילות

 (3,648) 3,150  (1,971) (1,238) 849  (1,096) גידול )קיטון( במזומנים
 24,635  21,063  24,301  29,013  27,886  28,819  יתרת מזומנים לתחילת התקופה

השפעת תנועות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי 
 76  88  169  111  84  39  מזומנים

 21,063  24,301  22,499  27,886  28,819  27,762  יתרת מזומנים לסוף התקופה
 ריבית ומסים ששולמו ו/או התקבלו

 3,628  3,472  3,690  5,653  5,646  6,275  ריבית שהתקבלה      
 (1,115) (897) (863) (1,503) (1,231) (1,212) ריבית ששולמה

 94  62  149  32  19  27  דנדים שהתקבלודיבי
 (123) (366) (526) (439) (776) (926) מסים על הכנסה ששולמו

 -  262  38  56  302  90  מסים על הכנסה שהתקבלו
 הערה:

 .ג' 31ראו ביאור  –סווג מחדש  (1)
 הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 (1)עסקיםצרוף  -נספח א' 

 
2017 2016 2015 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 -  (22) -  נכסים נטו
 -  (18) -  מוניטין

 -  49  -  בניכוי זכויות שאינן מקנות שליטה
 -  9  -  צירוף עסקים

 הערה:
 ( מיזוג כלל פיננסים חיתום בע"מ עם ולתוך דיסקונט קפיטל חיתום.1)

 שלא במזומן בתקופת הדוח פעולות השקעה ומימון -נספח ב' 

 
2017 2016 2015 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 הבנק:
 -  20  -  תמורה ממימוש זכויות בויזה אירופה   

 15  42  14  רכישת רכוש קבוע
 (614) 2,073  (241) השאלת ניירות ערך

 המאוחד:
 -  74  -  תמורה ממימוש זכויות בויזה אירופה   

 21  45  26  רכישת רכוש קבוע
 (927) 2,315  (328) השאלת ניירות ערך

 הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 ביאורים לדוחות הכספיים
 ביאוריםהרשימת 

 
 עמוד

 110 החשבונאית המדיניות עיקרי. 1

 124 ות והוצאות ריבית. הכנס2

 125 כנסות מימון שאינן מריביתה .3

 126 עמלות .4

 126 הכנסות אחרות .5

 126 משכורות והוצאות נלוות .6

 127 הוצאות אחרות .7

 127 הפרשה למסים על הרווח .8

 132 רווח למניה רגילה .9

 132 . רווח )הפסד( כולל אחר מצטבר10

 133 . מזומנים ופקדונות בבנקים11

 134 . ניירות ערך12

 146 אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראיסיכון אשראי, . 13

 151 לממשלות. אשראי 14

 152 אלה חברות על ופרטיםהשקעות בחברות מוחזקות . 15

 156 . בניינים וציוד16

 159 נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין .17

 159 נכסים אחרים. 18

 160 פקדונות הציבור. 19

 161 פקדונות מבנקים. 20

 161 כתבי התחייבויות נדחיםאיגרות חוב ו. 21

 162 התחייבויות אחרות. 22

 162 עובדיםהטבות ל. 23

 174 כורה, עסקאות תשלום מבוסס מניות ודיבידנדיםהון, מניות ב .24

 175 המפקח על הבנקים הוראות לפי נזילותו ינוףמ, הון הלימות. 25

 184 . התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות26

 192 ובטחונות מגבילים תנאים, שיעבודים. 27

 195 היקף, סיכוני אשראי ומועדי פרעון -פעילות במכשירים נגזרים  .28
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  החשבונאית המדיניות עיקרי. 1

 כללי. א
 .בישראל התאגד אשר בנקאי תאגיד הינו"( הבנק: "להלן) מ"בע לישראל דיסקונט בנק (1

 בדבר והנחיותיו הבנקים על המפקח להוראות ובהתאם( ) בישראל המקובלים החשבונאות לכללי בהתאם ערוכים יםהכספי הדוחות (2
. בנקאי תאגיד של שנתי כספי דוח עריכת

 פרט, לוש המאוחדות והחברות הבנק של המאוחדים הכספיים ולדוחות הבנק של הכספיים לדוחות מתייחסים הכספיים לדוחות הביאורים (3

 . בלבד למאוחד או בלבד לבנק מתייחס הוא כי בביאור צויין בהם למקרים
 .2018 במרס 6 ביום הבנק דירקטוריון ידי על לפרסום אושרו הכספיים הדוחות ( 4

 הגדרות. ב

 – אלה כספיים בדוחות
 כוללים והם( ) בינלאומיים חשבונאות לתקני ההוועד ידי על שאומצו ופרשנויות תקנים -"( IFRS: "להלן) בינלאומיים כספי דיווח תקני
 של לפרשנויות הוועדה ידי על שנקבעו אלה לתקנים פרשנויות לרבות(, ) בינלאומיים חשבונאות ותקני( ) בינלאומיים כספי דיווח תקני

 .בהתאמה, () לפרשנויות המתמדת הוועדה ידי על שנקבעו פרשנויות או( ) בינלאומי כספי דיווח
 להיררכיה בהתאם ,ליישם נדרשים ב"בארה שנסחרים אמריקאיים שבנקים החשבונאות כללי - ב"בארה בבנקים מקובלים חשבונאות כללי

 כל, -ב שנקבעה הההיררכי למרות כי, הבהיר הבנקים על הפיקוח, לכך בנוסף.  אמריקאי חשבונאות בתקן שנקבעה

 של היישום אופן לגבי, ב"בארה הבנקים על הפיקוח רשויות צוות ידי על או, ב"בארה הבנקים על הפיקוח רשויות ידי על לציבור מסרהשנ עמדה
 .ב"בארה בבנקים המקובל חשבונאות ככלל תחשב, ב"בארה המקובלים החשבונאות כללי

 .לציבור הדיווח להוראות 80 בסעיף כמשמעותו - "ענין בעל"

 .לציבור הדיווח להוראות 80 בסעיף כמשמעותו – "קשור צד"
.הבנק דוחות עם, בעקיפין או במישרין, מלא באופן מאוחדים שדוחותיהן חברות - "מאוחדות חברות"
 בסיס על, בעקיפין או במישרין, הכספיים בדוחות כלולה בהן שההשקעה, שותפויות ולרבות, מאוחדות חברות למעט, חברות - "כלולות חברות"

 .המאזני ויהשו
 .כלולות וחברות מאוחדות חברות - "מוחזקות חברות"
 .לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שמפרסמת בישראל לצרכן המחירים מדד - "מדד"

 הכספיים הדוחות עריכת בסיס. ג

 הכספי הדיווח עקרונות .1

 על המפקח של לציבור הדיווח להוראות ובהתאם( ) בישראל מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם ערוכים הבנק של הכספיים הדוחות
 שהם, הנותרים בנושאים. הברית בארצות בבנקים המקובלים החשבונאות כללי על מבוססות אלה הוראות, הנושאים בעיקר .והנחיותיו הבנקים

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

 אלה 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

 הצגה ומטבע פעילות מטבע .2

 שמייצג המטבע הינו השקל. אחרת צויין אם למעט, הקרוב למיליון ומעוגלים, הבנק של הפעילות מטבע שהינו, ח"בש מוצגים ייםהכספ הדוחות
 .להלן 1.2' ד סעיף ראו, ל"בחו בנקאיות שלוחות של הפעילות מטבע בדבר לפרטים. הבנק פועל בה העיקרית הכלכלית הסביבה את

 המדידה בסיס .3

 :להלן המפורטים וההתחייבויות הנכסים למעט ההיסטורית העלות סיסב על הוכנו הדוחות
 (;למסחר בתיק ערך בניירות השקעות: כגון) והפסד רווח דרך הוגן בשווי נמדדים אשר אחרים פיננסיים ומכשירים נגזרים פיננסיים מכשירים -
 ;למכירה כזמינים המסווגים פיננסיים מכשירים -

 ;למכירה המוחזקים נכסים וקבוצת למכירה קיםהמוחז שוטפים שאינם נכסים -
 ;נדחים מסים והתחייבויות נכסים -
 ;הפרשות -

 ;לעובדים הטבות בגין והתחייבויות נכסים -
 .כלולות בחברות השקעות -

  באומדנים שימוש .4

 אשר, והנחות אומדנים, הערכותב שימוש ולעשות, דעת שיקול להפעיל המוחזקות והחברות הבנק הנהלות נדרשות הכספיים הדוחות בעריכת
 להיות עלולות בפועל התוצאות. והוצאות הכנסות, והתחייבויות נכסים של המדווחים הסכומים ועל החשבונאית המדיניות יישום על משפיעים

 באשר נחותה להניח הבנק הנהלת נדרשת, הכספיים הדוחות בהכנת המשמשים חשבונאיים אומדנים של גיבושם בעת .אלה מאומדנים שונות

, שונות עובדות, העבר נסיון על הבנק הנהלת מתבססת, האומדנים בקביעת דעתה בשיקול. משמעותית וודאות באי הכרוכים ואירועים לנסיבות
  .אומדן לכל המתאימות לנסיבות בהתאם סבירות הנחות ועל חיצוניים גורמים
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי. 1

 תקופה ובכל האומדנים תוקנו שבה בתקופה מוכרים חשבונאיים באומדנים שינויים. שוטף באופן נסקרים יסםשבבס וההנחות האומדנים

 .מושפעת עתידית
מוגדרים בהוראות הדיווח לציבור כנגזרים המהווים חלק ממערך ניהול  נגזרי  לבין נגזרים אחרים. ALMשינוי חלוקת הנגזרים בין נגזרי  .5

של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור. בהתאם להגדרות מגזר ניהול פיננסי, פעילות למסחר תכלול פעילות במכשירים נכסים וההתחייבויות 

 נגזרים שאינם מיועדים לגידור ואינם חלק מניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק ופעילות ניהול נכסים והתחייבויות תכלול מכשירים נגזרים
. במסגרת ההערכות למתן הגילוי על מגזר בויות. מרבית הנגזרים הוצגו בעבר בדוחות הכספיים כנגזרי שהם חלק מניהול נכסים והתחיי

, הבנק שינה את אופן ההצגה, באופן שיתאים יותר לחלוקה בין פעילות למסחר ופעילות ניהול נכסים 2017הניהול הפיננסי, החל משנת 

 צאת הון.והתחייבויות ולאופן הגדרת התיק למסחר לצרכי הק
כיון שלא ניתן ליישם את השינוי האמור על תקופות קודמות, מובאים להלן נתוני סכום נקוב של מכשירים נגזרים ונתונים תוצאתיים עיקריים 

ק , אילו הבנ2017בדצמבר  31להלן, לעומת נתונים ליום  28ובביאור  3, בהתאם למתכונת ההצגה החדשה, כמוצג בביאור 2017בדצמבר  31ליום 

 היה ממשיך להציג את הנתונים בהתאם למתכונת ההצגה הקודמת.
 

 סכום נקוב של מכשירים נגזרים
 

 
 2017בדצמבר  31

 
 חוזי ריבית

    

 
 אחר מדד-שקל

חוזי מטבע 
 חוץ

חוזים בגין 
 מניות

חוזי 
סחורות 
 סך הכל ואחרים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 33,245  -  -  19,921  6,520  6,804  התאם למתכונת ההצגה החדשהב - ALMנגזרים 
 174,546  -  -  84,496  79,474  10,576  התאם למתכונת ההצגה הקודמתב - ALMנגזרים 

 171,124  91  17,759  66,094  83,408  3,772  התאם למתכונת ההצגה החדשהב -נגזרים אחרים 
 29,823  91  17,759  1,519  10,454  -  התאם למתכונת ההצגה הקודמתב -נגזרים אחרים 

 נתונים תוצאתיים
 

 

 31-לשנה שהסתיימה ב
 2017בדצמבר 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 הבנק והמאוחד

 (589) התאם למתכונת ההצגה החדשהב - ALMהוצאות נטו בגין מכשירים נגזרים 
 (939) התאם למתכונת ההצגה הקודמתב - ALMהוצאות נטו בגין מכשירים נגזרים 

 (315) התאם למתכונת ההצגה החדשהב -הוצאות נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים 
 35 התאם למתכונת ההצגה הקודמתב -הכנסות נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים 

 
 הבנקים על המפקח והוראות חשבונאית תקינה עדכוני, חשבונאות תקני של לראשונה יישום .6

 , הבנק מיישם תקנים חשבונאיים והוראות המפורטים להלן:2017ואר בינ 1החל בתקופה המתחילה ביום 
 להלן(; 1מסים על ההכנסה )ראו סעיף  בנושא ב"בארה המקובלים החשבונאות כללי לפי דיווח (1)
 להלן(; 2)ראו סעיף  2016במרס  21חוזר מיום  –במספר נושאים  ב"בארה המקובלים החשבונאות כללי לפי דיווח (2)

 , הבנק מיישם תקנים חשבונאיים והוראות המפורטים להלן:2017ביולי  1ה המתחילה ביום החל בתקופ
)ראו סעיף  אשראי להפסדי והפרשה אשראי סיכון, פגומים חובות בנושא לציבור הדיווח הוראות יישום בדבר מעודכן ותשובות שאלות קובץ (3)

 להלן(. 3

 ר של אופן והשפעת היישום לראשונה, ככל שהייתה:להלן תיאור השינויים במדיניות החשבונאית ותיאו
 אשראי כרטיסי וחברות בנקאיים תאגידים של דיווח" בדבר חוזר הבנקים על המפקח פרסם 2015 באוקטובר 25 ביום .ההכנסה על מסים  (1) 

 החשבונאות כללי את יישם בנקאי תאגיד, לחוזר בהתאם". ההכנסה על מסים בנושא ב"בארה המקובלים החשבונאות כללי לפי בישראל

 באותם שנקבעו המעבר להוראות בהתאם יפעל בנקאי תאגיד, לראשונה היישום בעת .ההכנסה על מסים בנושא ב"בארה בבנקים המקובלים
 .אלה לנושאים בהתאם נדרש הדבר אם, השוואה מספרי של למפרע תיקון לרבות, המחוייבים בשינויים, נושאים

 החוזר. ב"בארה המקובלים החשבונאות כללי לפי בישראל א"וחכ בנקאיים תאגידים של דיווח" בדבר חוזר סםפור 2016 בנובמבר 1 ביום

 הפרשים, היתר בין, לחוזר בהתאם. הכנסה על מיסים בנושא ב"בארה הכללים ליישום המעבר לקראת לציבור הדיווח הוראות את מתקן
 .מחדש יוצגו ולא, 2016 בדצמבר 31 ליום עד שחלו ההוראות פיל מטופלים להיות ימשיכו קודמות תקופות בגין זמניים
 מספרי ההשוואה סווגו מחדש, כדי להתאימם לאופן ההצגה לפי ההוראות החדשות. .2017 בינואר 1 מיום החל ההוראות את מיישם הבנק

רווחי בגין מסוימות )בעיקר  מוחזקות הבנק נדרש להכיר בהתחייבויות מסים נדחים בגין חברות בעקבות היישום של התיקונים להוראות,
 למעט בנסיבות מסויימות שהוגדרו. אקוויטי שוטפים(

  .על הדוחות הכספיים מהותית השפעה היתה לא ותההורא ליישום .והשפעתו לראשונה היישום
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי. 1

 ביום. 2016 במרס 21 מיום חוזר - נושאים במספר ב"בארה בליםהמקו החשבונאות כללי לפי בישראל בנקאיים תאגידים של דיווח (2)

. ב"בארה המקובלים החשבונאות כללי לפי בישראל אשראי כרטיסי וחברות בנקאיים תאגידים של דיווח בנושא חוזר פורסם 2016 במרס 21
 :יםהבא בנושאים ב"בארה מקובלים חשבונאות תקני ומאמץ לציבור הדיווח הוראות את מעדכן החוזר

 ".חוץ במטבע סוגיות" בדבר בקודיפיקציה 830 בנושא ב"בארה בבנקים המקובלים החשבונאות כללי -

 250 נושא לרבות, וטעויות חשבונאיים באומדנים שינויים, חשבונאית למדיניות הנוגעים ב"בארה בבנקים המקובלים החשבונאות כללי -
 ".טעויות קוןותי חשבונאית במדיניות שינויים" בדבר בקודיפיקציה

 בדבר בקודיפיקציה 855-10 לנושא בהתאם המאזן תאריך לאחר לאירועים הנוגעים ב"בארה בבנקים המקובלים החשבונאות כללי -

 ".המאזן תאריך לאחר אירועים"
 שנקבעו עברהמ להוראות בהתאם לפעול נדרש, לראשונה היישום בעת. ואילך 2017 בינואר 1 מיום חלות לחוזר בהתאם שנקבעו ההוראות

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

 בינואר 1 ליום עד מדווחות בתקופות", חוץ מטבע" בדבר בקודיפיקציה 830 נושא הנחיות ביישום כי, יודגש. אלו בנושאים האמריקאית
 ימשיכו אלא, אלו חוב אגרות של הוגן לשווי מההתאמות כחלק למכירה זמינות חוב אגרות בגין השער הפרשי את יכללו לא בנקים, 2019
 .זה נושא אימוץ לפני לציבור הדיווח בהוראות שנדרש כפי בהם לטפל

 .על הדוחות הכספיים מהותית השפעה היתה לא ותההורא ליישום .והשפעתו לראשונה היישום
. אשראי להפסדי והפרשה אשראי סיכון, פגומים חובות בנושא לציבור הדיווח הוראות יישום בדבר מעודכן ותשובות אלותש קובץ (3)

 ביטוי לידי בא הוא וכיצד ראשוני החזר מקור הגדרת בענין שאלה, היתר בין, כולל אשר, המעודכן הקובץ פורסם 2017 בפברואר 20 ביום

 .כבעייתי חוב בסיווג
 להיות חייב ואשר, החייב שליטת תחת להימצא חייב אשר, זמן לאורך יציב מזומנים מקור הוא ראשוני החזר מקור, בחוזר לאמור בהתאם
 בהסתברות צפוי שהחייב להראות הבנק על, ראשוני החזר כמקור יוכר החזר שמקור כדי, ככלל. החוב לכיסוי, במהות או במפורש, מופרד

 מלא באופן הנדרשים התשלומים לפרעון ישמש אשר, נמשכת עסקית מפעילות מתאים מזומנים ריםתז סביר זמן פרק תוך להפיק גבוהה
 תמיכה, בטוחות) שלישוני ואף שני החזר מקור יהיה האשראי עסקות לכל שכמעט מצופה ראשוני החזר מקור לצד. בהסכם שנקבע במועד

 עד, החוב של המתאים הסיווג קביעת, ושלישוניים שניים החזר קורותמ של התמיכה למרות'(. וכו שלישי צד ידי עד מחדש מימון, ערב של

 של הצפוי החוזק – כלומר, החייב של התשלום יכולת על ככלל מתבססת, גבוהה ברמה צפויה נעשתה לו כשההסתברות או כשל לקרות
 . הראשוני ההחזר מקור

 . ואילך 2017 ביולי 1 מיום חלים אלה שינויים

 ליישום השינויים לא הייתה השפעה מהותית. .עתווהשפ לראשונה היישום
הכנסות ריבית ממס הכנסה סווגו מסעיף "הכנסות ריבית" לסעיף "הפרשה למסים על הרווח", בעקבות יישום ההוראות החדשות סיווג מחדש.  .7

 .2017בינואר  1( לעיל, החל מיום 1) 6בעניין מסים על הכנסה, כמתואר בסעיף 

 הכספיים הדוחות בעריכת שיושמה יתחשבונא מדיניות. ד

 והצמדה חוץ-מטבע  .1

 .2017בינואר  1ת במטבע חוץ החל מיום ובקודיפיקציה בדבר סוגי 830הבנק מיישם את הוראות נושא    
ים במועד ההכרה בעסקה במטבע חוץ, כל נכס, התחייבות, הכנסה, הוצאה, רווח, או הפסד הנובעים מהעסקה מתורגמ .חוץ במטבע עסקות

 הנקובים כספיים והתחייבויות נכסים במועד ההכרה לראשונה למטבע הפעילות של הבנק לפי שער החליפין שבתוקף במועד העסקה.

 . יום לאותו שבתוקף החליפין שער לפי הפעילות למטבע מתורגמים, הדיווח במועד חוץ במטבע
 שבתוקף החליפין שער לפי הפעילות למטבע מתורגמים, הוגן שווי לפי והנמדדים חוץ במטבעות הנקובים כספיים לא והתחייבויות נכסים

 שבתוקף החליפין שער לפי מתורגמים, היסטורית עלות לפי והנמדדים חוץ במטבע הנקובים כספיים לא פריטים. ההוגן השווי נקבע בו ביום

 .העסקה למועד
המטבעות בין מועדי העסקאות לבין מועד הסילוק/מועד רווחים או הפסדים מתרגום עסקאות במטבע חוץ והנובעים מהתנודתיות של 

 הפסד כרווחים או הפסדים מהפרשי תרגום )הכנסות מימון שאינן מריבית(, למעט:והמאזן, מוכרים בדוח רווח 

 החלק האפקטיבי של רווח או הפסד בגין מכשיר מגדר בגידור השקעה נטו בפעילות חוץ או בגידור תזרים מזומנים; -
 ר בגין פריטים המהווים חלק מהשקעה נטו;הפרשי שע -
(, הנובעים מהשינוי בשווי ההוגן ואשר כלולים כחלק מהרווח הכולל האחר המצטבר הפרשי שער בגין מכשירי חוב זמינים למכירה ) -

 (, בכפוף להוראות המעבר.)
 שערי לפי ח"לש תורגמו, ברכישה שנוצרו הוגן לשווי והתאמות מוניטין כולל, חוץ פעילויות של וההתחייבויות הנכסים .חוץ פעילות
. העסקות במועדי שבתוקף החליפין שערי לפי ח"לש תורגמו, החוץ פעילויות של וההוצאות ההכנסות. הדיווח למועד שבתוקף החליפין

 ".כספיים דוחות מתרגום התאמות" במסגרת ומוצגים, אחר כולל ברווח מוכרים התרגום בגין שער הפרשי
 מחדש מסווגים, אחר כולל ברווח הוכרו אשר, חוץ פעילות לאותה המתייחסים שער הפרשי של המצטבר הסכום, חוץ פעילות מימוש בעת
 .החוץ פעילות ממימוש ההפסד או הרווח הוכר בה בתקופה והפסד רווח לדוח

 ,הבחינה לאור. שקבע המפקח ריטריוניםלק בהתאם ל"בחו שלו הבנקאיות השלוחות של הסיווג את בחן הבנק .ל"בחו בנקאיות שלוחות
  . משקל שונה שלה הפעילות שמטבע חוץ כפעילויות ,2012 בינואר 1 מיום החל מסווגת. בנקורפ השלוחה
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי. 1

 בהם השינויים ושיעורי היציגים החליפין ושערי לצרכן המחירים מדד על פרטים 1.3

  
 שיעור השינוי בשנת

 
2017 2016 2015 2017 2016 2015 

 מדד המחירים לצרכן )בנקודות(:
 (0.9) (0.3) 0.4  99.1  98.9  99.3  הידוע בחודש המאזן      

 שער חליפין היציג )בש"ח( לתאריך המאזן של:
 0.3  (1.5) (9.8) 3.902  3.845  3.467  דולר ארה"ב      

 (10.1) (4.8) 2.7  4.247  4.044  4.153  אירו

 המאזני השווי שיטת ויישום באיחוד עקרונות .2
הבנק מכיר במוניטין למועד הרכישה לפי השווי ההוגן של התמורה שהועברה לרבות סכומים שהוכרו בגין זכויות כלשהן שאינן  .מוניטין 2.1

ם לכן על ידי הרוכשת, בניכוי הסכום נטו מקנות שליטה בנרכשת וכן השווי ההוגן למועד הרכישה של זכות הונית בנרכשת שהוחזקה קוד
 שיוחס ברכישה לנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ולהתחייבויות שניטלו.

 ליום ועד השליטה השגת מיום מאוחדים הבת חברות של הכספיים הדוחות. הבנק ידי על הנשלטות ישויות הינן בת חברות .בת חברות 2.2

 .השליטה הפסקת
 האם לחברה, בעקיפין או במישרין, לייחוס ניתן שאינו בת בחברה ההון הן שליטה מקנות שאינן זכויות .השליט מקנות שאינן זכויות

 . הוגן בשווי העסקים צירוף במועד נמדדות שליטה מקנות שאינן זכויות. בהון המסווגים, קיימים שאלה ככל, נוספים מרכיבים וכוללות

 שאינן ולזכויות בת חברה של לבעלים מיוחסים אחר כולל רווח של רכיב וכל הפסד או רווח .המניות בעלי בין הכולל הרווח הקצאת
 יתרת מכך כתוצאה אם גם שליטה מקנות שאינן ולזכויות בת חברה של לבעלים מיוחס אחר כולל ורווח רווח הכל סך. שליטה מקנות

 . שלילית תהיה שליטה מקנות שאינן הזכויות

 מטופלות, שליטה שימור תוך שליטה מקנות שאינן זכויות עם עסקות. שליטה שימור תוך, יטהשל מקנות שאינן זכויות עם עסקות
 .להון ישירות נזקף מאוחדות בחברות שליטה מקנות שאינן בזכויות לשינוי התקבלה או ששולמה התמורה בין פרשהה. הוניות כעסקות

 הושגה לא אך, והתפעולית הכספית המדיניות על מהותית השפעה קלבנ יש בהן ישויות הינן כלולות חברות .כלולות בחברות השקעה 2.3

 עלויות כוללת ההשקעה עלות. עלותה לפי לראשונה ומוכרת המאזני השווי לשיטת בהתאם מטופלת כלולות בחברות השקעה .שליטה בהן
 חברות של אחר כולל וברווח דהפס או ברווח, ובהוצאות בהכנסות הקבוצה של חלקה את כוללים המאוחדים הכספיים הדוחות. עסקה

 בו מהיום הקבוצה של לזו החשבונאית המדיניות את להתאים כדי הנדרשים התיאומים לאחר, המאזני השווי שיטת לפי המטופלות כלולות

 למדיניות תיאומים מבצע לא הבנק כי, יובהר. המהותית ההשפעה עוד מתקיימת לא שבו ליום ועד המהותית ההשפעה מתקיימת
 . המיישמת חברה כלולה ריאלית ידי על שיושמה איתחשבונ
 בהשקעה ומטפל המהותית ההשפעה את איבד בו מהמועד החל המאזני השווי בשיטת להשתמש מפסיק הבנק .מהותית השפעה אובדן

 .פיננסי כנכס
 במסגרת בוטלו, חברתיות בין אותמעסק הנובעות, מומשו שטרם והוצאות והכנסות בקבוצה הדדיות יתרות .באיחוד שבוטלו עסקאות 2.4

 הקבוצה זכויות לפי ההשקעה כנגד בוטלו, כלולות חברות עם מעסקאות הנובעים מומשו שטרם רווחים. המאוחדים הכספיים הדוחות הכנת

 .ערך רידתלי ראיה קיימת היתה לא עוד כל, מומשו שטרם רווחים בוטלו לפיו אופן באותו בוטלו מומשו שטרם הפסדים. הכלולות בחברות
 השווי שיטת לפי המוחזקות בחברות מטפל הבנק, הנפרדים הכספיים הדוחות בעריכת .הבנק של הנפרדים הכספיים בדוחות הטיפול 2.5

 חברות של הכספיים הדוחות את כוללים בלבד הבנק של הכספיים הדוחות .והנחיותיו הבנקים על המפקח להוראות בהתאם, זאת. המאזני

 .הבנק בשימוש נכסיהן מרבית אשר, הבנק של מלאה בעלותב, ושירות נכסים
 ובהוצאות בהכנסות ההכרה בסיס .3

 על שמוכרת, מבצעים שאינם כחובות שסווגו בעייתיים חובות על שנצברה ריבית למעט, צבירה בסיס על נכללות ריבית והוצאות הכנסות 3.1

 שנגבו התשלומים כל, כאמור ספק קיים כאשר. פגום חוב של נותרתה הרשומה היתרה גביית בדבר ספק קיים לא כאשר, מזומן בסיס
.בפועל הגביה בסיס על מוכרת לדיור הלוואות בגין בפיגור סכומים על ריבית, כן כמו. ההלוואה קרן להקטנת משמשים

 ערבויות בגין עמלות כגון, מותמסוי עמלות. לקבלתן זכאות נצמחת לבנק כאשר והפסד ברווח מוכרות שירותים מתן בגין מעמלות הכנסות 3.2

 .העסקה תקופת פני על יחסי באופן מוכרות, פרוייקטים ליווי בגין מסוימות ועמלות
 הריבית שיעורי הינם הריבית הוצאות בחישוב המשמשת הריבית שיעורי(, step-up) לפדיון מובנה תמריץ הכוללים, מורכבים הון במכשירי 3.3

 .הריבית העלאת במועד ייפדו שהמכשירים ההנהלה הערכת על בהתבסס, step-up-ה טרם שבתוקף

 . להלן 6. ק.ס ראו נגזרים מכשירים לעניין; להלן 5. ק.ס ראו ערך ניירות לעניין 3.4
 תזרימי עודף על בהתבסס מוכרות חוב במכשירי מהשקעות ריבית הכנסות, מזמני אחר אופי בעלת ערך לירידת עוקבות בתקופות 3.5

 (.ההוגן שוויו הינו מזמני אחר אופי בעלת הערך ירידת במועד החוב מכשיר של הבסיס סכום) החוב מכשיר של פוייםהצ המזומנים

 .צבירה בסיס על מוכרות אחרות והוצאות הכנסות 3.6
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 (FAS 91) ריבית הכנסות מדידת 3.7

 מיידי באופן מוכרות לא, חודשים שלושה עד של לתקופה הלוואות למעט, אשראי ירתביצ חויבו אשר עמלות .אשראי יצירת עמלות
 שיטת לפי נזקפות כאמור מעמלות הכנסות. התשואה כהתאמת ההלוואה חיי לאורך ומוכרות נדחות אלא, והפסד רווח בדוח כהכנסה
 .ריבית מהכנסות כחלק ומדווחות האפקטיבית הריבית

 והסבירות במידה. האשראי למתן המחויבות של המימוש לסבירות בהתאם מטופלות אשראי קצאתה עמלות .אשראי הקצאת עמלות
 מימוש למועד עד אלה מעמלות בהכנסה ההכרה את דוחה הבנק אחרת, המחויבות תקופת לאורך ישר קו בסיס על מוכרת העמלה, קלושה

 חיי לאורך התשואה התאמת של בדרך מוכרות העמלות אזי, מומשה המחויבות אם. המוקדם לפי, פקיעתה למועד עד או המחויבות

 לעניין. מעמלות הכנסות במסגרת ומדווחות הפקיעה במועד מוכרות העמלות שמומשה מבלי פקעה המחויבות באם. לעיל כאמור ההלוואה
 .קלושה אינה ההתחייבויות למימוש הסבירות כי מניח הבנק, זה

. מהותי באופן שונו ההלוואה תנאי אם הבנק בוחן, בעייתיים שאינם חובות של מחדש ארגון וא מחדש מימון של במקרים .חוב בתנאי שינוי

 מהערך 10%-ב לפחות שונה ההלוואה של החדשים לתנאים בהתאם המזומנים תזרימי של הנוכחי הערך האם הבנק בוחן לכך בהתאם
 ההלוואה, כאמור במקרים. ההלוואה של מטבע בשינוי וברמד האם או, הנוכחיים לתנאים בהתאם שנותרו המזומנים תזרימי של הנוכחי

 בתנאי שינוי בגין מהלקוח שנגבו מוקדם פרעון עמלות וכן הופחתו שטרם העמלות ובהתאם, חדשה כהלוואה מטופלת מחדש שמומנה

 תשואה כהתאמת רותומוכ החדשה בהלוואה נטו מההשקעה כחלק נכללות האמורות העמלות אחרת. והפסד ברווח מיידית מוכרות אשראי
 .לעיל כאמור

 פני על מוכרות, הופחתו ושטרם 2014 בינואר 1 לפני שבוצע מוקדם פרעון בגין שחויבו מוקדם פרעון עמלות .מוקדם פרעון עמלות

 ארבינו 1 לאחר שבוצע מוקדם פרעון בגין שחויבו עמלות. מביניהם הקצר לפי, ההלוואה של הנותרת התקופה או שנים שלוש של תקופה
 .ריבית הכנסות במסגרת מיידית מוכרות 2014

 אשראי להפסדי והפרשה אשראי סיכון, פגומים חובות .4

 הבנק מיישם", אשראי להפסדי והפרשה אשראי סיכון, פגומים חובות של וגילוי מדידה" בדבר, הבנקים על המפקח של להוראה בהתאם. כללי
 בהוראות שאומצו כפי, -ה ושל ב"בארה הבנקים על הפיקוח רשויות של ועמדות () בנושא האמריקאיים החשבונאות תקני את

 ". בעייתיים בחובות טיפול" בדבר הבנקים על הפיקוח הנחיות את מיישם הבנק, בנוסף. הבנקים על הפיקוח ובהנחיות בעמדות, לציבור הדיווח

 או שנשאלו ערך ניירות, חוב איגרות, בבנקים פקדונות: כגון, החוב יתרות כל לגבי מיושמת ההוראה. אחרות חוב ויתרות לציבור אשראי
 הדיווח בהוראות נקבעו לא לגביהם, אחרות חוב ויתרות לציבור אשראי'. וכו לממשלה אשראי, לציבור אשראי, חוזר מכר הסכמי במסגרת שנרכשו
 . רשומה חוב יתרת לפי הבנק בספרי מדווחים'(, וכד להלממש אשראי: כגון) אשראי להפסדי הפרשה מדידת בנושא ספציפיים כללים לציבור

 החוב יתרת. חוב אותו בגין אשראי להפסדי הפרשה ניכוי לפני אך, חשבונאיות מחיקות ניכוי לאחר, החוב כיתרת מוגדרת הרשומה החוב יתרת
 . בוטלה מכן ולאחר בעבר שהוכרה או, הוכרה שלא צבורה ריבית כוללת אינה הרשומה

 החובות את מסווג הבנק, אלו לנהלים בהתאם. כפגומים חובות ולסיווג בעייתי אשראי לזיהוי נהלים קבע הבנק. פגומים חובות ווגוסי זיהוי

 ואירועים מידע על בהתבסס כאשר כפגום מסווג חוב. פגום או נחות, מיוחדת השגחה: בסיווגים מאזני החוץ האשראי פריטי ואת הבעייתיים
 החוב סיווג בדבר החלטה קבלת. החוב הסכם של החוזיים התנאים לפי לו המגיעים הסכומים כל את לגבות יוכל אל שהבנק צפוי עדכניים

 של הפיננסי המצב, ומצבם הביטחונות קיום, הלווה של הפירעון וכושר הפיננסי מצבו הערכת, החוב של הפיגור מצב על, היתר בין, מבוססת

 '.ג מצד מימון להשיג הלווה ויכולת חובב לתמוך ומחוייבותם, קיימים אם, ערבים
 .גביה בהליכי נמצא וגם היטב מובטח גם החוב אם למעט, יותר או ימים 90 של בפיגור מצויים בגינו הריבית או הקרן כאשר פגום כחוב מסווג חוב

, בנוסף. לפרעונם המועד שהגיע רלאח שולמו לא בגינם הריבית או הקרן כאשר בפיגור נמצאים( אחרים ונכסים חוב איגרות לרבות) חובות

 המאושרת האשראי ממסגרת בחריגה ברציפות נותר החשבון כאשר, יותר או ימים 30 של בפיגור כחובות מדווחים ש"עו או ד"חח חשבונות
 החל. ימים 180 של תקופה תוך החוב כיסוי כדי עד סכומים חשבון אותו לזכות נזקפו לא האשראי מסגרת בתוך אם או יותר או ימים 30 למשך

 "(.מבצע שאינו חוב: "להלן) ריבית הכנסות צובר שאינו כחוב מטופל החוב כפגום הסיווג ממועד

 הפרשה בגינו נערכה ולאחריו מחדש הארגון לפני אם אלא, פגום כחוב מסווג, בעייתי חוב של מחדש ארגון במסגרת שונו שתנאיו, חוב כל, כן כמו
 אשראי סיכוני של נאותה הערכה" בדבר 314' מס תקין בנקאי ניהול להוראת לנספח בהתאם הפיגור עומק שיטת לפי אשראי להפסדי מזערית
 ".חובות של נאותה ומדידה

 :הבאים המצבים משני אחד בהתקיים פגום שאינו כחוב מסווג להיות חוזר פגום חוב. פגום שאינו למצב פגום חוב של החזרה
 החוזה תנאי לפי בשלמותם והריבית הנותרת הקרן של פרעון צופה והבנק שולמו וטרם מועדם הגיע אשר ריבית או קרן רכיבי בגינו אין -

 (.הופרשו או חשבונאית שנמחקו סכומים כולל)

 .גביה בהליכי ונמצא היטב מובטח נעשה החוב כאשר -
 .בעייתי חוב של מחדש ןארגו מביצוע כתוצאה כפגומים שסווגו חובות על חלים אינם כאמור פגום מסיווג ההחזרה כללי

 ייפרע שהחוב סביר ביטחון קיים מחדש הארגון שלאחר כך, מחדש ארגון פורמלית עבר אשר חוב. וצובר פגום למצב פגום חוב של החזרה

 בחוב שבוצעה חשבונאית מחיקה וכל מחדש שהארגון בתנאי, ריבית הכנסות שצובר כחוב לטיפול מוחזר, החדשים לתנאיו בהתאם ויבצע
 על מבוססת הערכה. החדשים התנאים לפי הפרעון ותחזית החייב של הפיננסי מצבו של היטב ומתועדת עדכנית אשראי בהערכת מכיםנת

 לאחר ורק חודשים שישה לפחות הנמשכת סבירה תקופה למשך מזומן ושווה מזומן בתשלומי החייב של ההיסטוריים הרציפים הפרעון ביצועי

 .מחדש הארגון לאחר שנקבעה הרשומה החוב יתרת את( 20% לפחות) מהותי אופןב שהפחיתו תשלומים שהתקבלו
 לכיסוי מתאימה ברמה הפרשה לקיים כדי אשראי להפסדי ההפרשה ולמדידת אשראי לסיווג נהלים קבע הבנק. אשראי להפסדי הפרשה

  ".קבוצתית הפרשה" או" פרטנית הפרשה: "יםמסלול משני באחד מוערכת הצפויים האשראי הפסדי לכיסוי ההפרשה .צפויים אשראי הפסדי
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי. 1

הבחינה כאמור של החובות לצורך קביעת ההפרשה והטיפול בחוב מיושמת באופן עקבי לגבי כל החובות בהתאם לרף הכמותי ומדיניות ניהול 

ין המסלול לבחינה על בסיס קבוצתי במשך חיי החוב, אלא אם בוצע האשראי של הבנק ולא מבוצעים מעברים בין מסלול הבחינה הפרטנית לב
 .להלןארגון מחדש של חוב בעייתי כאמור 

 1 מעל הינה, לקוח ברמת מקובצת, החוזית יתרתם שסך חובות פרטנית בחינה לצורך לזהות בחר הבנק .אשראי להפסדי פרטנית הפרשה

 500 מעל אשראי כרטיסי בשל חובות בגין, מאוחדת אשראי כרטיסי ובחברת, ח"ש אלף 500 מעל חובות בגין אחת מאוחדת בחברה) ח"ש מיליון
 כמו. כפגום סווג ואשר פרטני בסיס על שנבחן חוב כל לגבי מוכרת אשראי להפסדי פרטנית הפרשה(. סכום בכל עסק בתי חובות ובגין ח"ש אלף

 הפרשה בגינו נערכה ולאחריו מחדש הארגון לפני אם אלא, פגום כחוב ווגיס בעייתי חוב של מחדש ארגון במסגרת שונו שתנאיו חוב כל, כן

 אשראי סיכוני של נאותה הערכה" בדבר 314' מס תקין בנקאי ניהול להוראת לנספח בהתאם, הפיגור עומק שיטת לפי אשראי להפסדי מזערית
 ".חובות של נאותה ומדידה

 האפקטיבית הריבית בשיעור מהוונים, הצפויים העתידיים המזומנים רימיתז על בהתבסס מוערכת אשראי להפסדי הפרטנית ההפרשה

 השווי על בהתבסס מוערכת הפרטנית ההפרשה, נכס תפיסת שצפויה קובע הבנק כאשר או בביטחון מותנה הינו החוב כאשר. החוב של המקורית
 של ההוגן בשווי התנודתיות את, היתר בין, שמשקפים םועקביי זהירים מקדמים הפעלת לאחר, חוב אותו להבטחת ששועבד הביטחון של ההוגן

 .הבטחון במכירת הצפויות העלויות ואת בפועל המימוש למועד עד שיעבור הזמן את, הביטחון

 בקבוצות הגלומים פרטנית מזוהים בלתי אשראי הפסדי בגין ערך לירידת הפרשות לשקף כדי מחושבת .אשראי להפסדי קבוצתית הפרשה
 בגין אשראי להפסדי ההפרשה. פגומים אינם שהם ונמצא פרטנית שנבחנו חובות בגין וכן, דומים סיכון מאפייני בעלי קטנים בותחו של גדולות
 להוראות ובהתאם", בתלויות חשבונאי טיפול(, ") -ב שנקבעו לכללים בהתאם מחושבת קבוצתי בסיס על המוערכים חובות

, בטווח של שנים בעייתי לא לאשראי בעייתי אשראי בין בחלוקה, שונים משק בענפי היסטוריים הפסד שיעורי על בהתבסס, הבנקים על המפקח
 שונים משק בענפי היסטוריים הפסד שיעורי טווח לחישוב בנוסףומסתיימת במועד הדיווח.  2011בינואר  1לאורך התקופה המתחילה ביום 

 ותנאים ענף בכל האשראי בהיקפי מגמות לרבות, רלבנטיים סביבתיים בגורמים מתחשב הבנק הנאות ההפרשה שיעור קביעת לצורך, כאמור

 והשפעות פגומות ויתרות בפיגור יתרות של ובמגמה בנפח שינויים, משק לענף האשראי של כללית איכות הערכת, כלכליים מקרו נתונים, ענפיים
 .האשראי בריכוזיות השינויים
 והן העבר הפסדי שיעור את הן בחשבון מביאה אשר, הקבוצתית ההפרשה של מדידה שיטת גיבש הבנק, םהבנקי על הפיקוח להוראות בהתאם

-מ יפחת לא הסביבתיים הגורמים בגין ההתאמה שיעור, פרטיים לאנשים לאשראי בנוגע. הרלוונטיים הסביבתיים הגורמים בגין ההתאמות את
 מחייבים הנובע אשראי מוחרג מהאמור. השנים בטווח ההפסד שיעורי לממוצע התייחסב דיווח מועד בכל בעייתי שאינו האשראי מיתרת 0.75%

 .ריבית חיוב ללא בנקאיים אשראי בכרטיסי

 ההפרשה את לחשב ממשיך אולם, מסופקים לחובות ומיוחדת נוספת, כללית הפרשה להחזיק נדרש אינו הבנק 2011 בינואר 1 מיום החל
 שהיו והנוספת הכללית ההפרשה יתרת מסכום יפחת לא דיווח תקופת כל בתום הקבוצתית ההפרשה תרתי סכום מקרה בכל כי ובודק הנוספת

 .ממס ברוטו, מועד לאותו מחושבות

יתר נועד לבטל את המנגנון האשר בין  315-ו 314פורסם חוזר הפיקוח על הבנקים לתיקון הוראות ניהול בנקאי תקין מספר  2017ביולי  10ביום 
וספת בגין מגבלות הריכוזיות של האשראי, העדר מידע כספי מעודכן ומאפיינים אחרים אשר קיבלו ביטוי בהוראות אחרות. עם של ההפרשה הנ

שיטה לקביעת ההפרשה להפסדי אשראי תביא בחשבון מאפייני סיכון של היעדר דוחות כספיים מעודכנים. שהביטול ההפרשה הנוספת נדרש 

.2018בינואר  1יישום ההוראה מחויב החל מיום 
 מכשירי בגין הקבוצתית ההפרשה. -ב שנקבעו לכללים בהתאם מוערכת - מאזניים חוץ אשראי מכשירי בגין הנדרשת ההפרשה

 לאשראי המימוש בשיעור התחשבות תוך(, לעיל כמפורט) המאזני האשראי עבור שנקבעו ההפרשה שיעורי על מבוססת מאזניים חוץ אשראי

 בהוראת כמפורט(, ) לאשראי המרה מקדמי על בהתבסס הבנק ידי על מחושב לאשראי המימוש שיעור. מאזני החוץ האשראי סיכון של הצפוי
 ".הסטנדרטית הגישה - אשראי סיכון - הון והלימות מדידה, "203' מס תקין בנקאי ניהול

 ההפרשה שיעורי שבו באופן, הפיגור בעומק בהתחשב, הבנקים על המפקח שקבע נוסחה לפי מחושבת - לדיור הלוואות בגין מזערית הפרשה

 בתשלומים נפרעות שאינן הלוואות למעט, לדיור ההלוואות כלל על חל הפיגור עומק נוסחת לפי ההפרשה חישוב. הפיגור שמעמיק ככל גדלים
 .עסקי אופי בעל פעילות המממנות והלוואות תקופתיים

 שנועדה מדיניות גיבש הבנק, בהתאם". לדיור הלוואות למתן מגבלות" בדבר 329' מס תקין בנקאי ולניה הוראות את מיישם הבנק, בנוסף

 משיעור תפחת לא לדיור הלוואות בגין אשראי להפסדי הקבוצתית ההפרשה יתרת 2013 ביוני 30 מיום החל וכי בדרישות עומד הוא כי להבטיח
 .הדיווח למועד האמורות ההלוואות מיתרת 0.35% של

 אשר ההנהלה של הדעת שיקול על מתבססת כאמור נאותות הערכת. אשראי להפסדי ההפרשה של הכוללת הנאותות את בוחן הבנק, בנוסף

 .ההפרשה לקביעת הבנק ידי על שמיושמות ההערכה ובשיטות האשראי בתיק הגלומים בסיכונים מתחשב
, ריבית הכנסות בגינו לצבור ומפסיק ריבית הכנסות צובר שאינו כחוב החוב את מגדיר הבנק, כפגום החוב סיווג במועדהכרה בהכנסות ריבית. 

 והוכרו שנצברו הריבית הכנסות כל את מבטל הבנק כפגום החוב סיווג במועד, כן כמו. מחדש שאורגנו מסוימים חובות לגבי להלן האמור למעט

 אשר חוב. פגום כחוב הסיווג לגביו בוטל לא עוד כל, ריבית צובר ושאינ כחוב מסווג להיות ממשיך החוב. נגבו טרם אך והפסד ברווח כהכנסה
 כחוב יטופל, החדשים לתנאיו בהתאם ויבצע יפרע שהחוב סביר בטחון קיים מחדש הארגון ולאחר בעייתי חוב של מחדש ארגון עבר פורמלית

 .לעיל 3.1 סעיף ראו, כפגומים סווגוש חובות בגין מזומן בסיס על בהכנסה הכרה בדבר לפרטים. ריבית הכנסות שצובר פגום

 אלה חובות. יותר או יום 90 של בפיגור מצויים אשר קבוצתי בסיס על ומופרשים שנבחנים חובות בגין ריבית הכנסות צבירת מפסיק אינו הבנק
 אלה חובות על יחורא בגין עמלות. מעלה כלפי מוטה אינו הבנק של שהרווח שמבטיחה אשראי להפסדי הפרשה של הערכה לשיטת כפופים
  .סביר באופן מובטחת שהגביה ובלבד, מהלקוח לקבלן הזכות לבנק נוצרה שבו במועד כהכנסה נכללות
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 כך נמוך ערך ובעל גביה בר שאינו כחוב שנחשב, פרטני בסיס על המוערך ממנו חלק או חוב כל חשבונאית מוחק הבנק. חשבונאית מחיקה

 לגבי(. שנתיים על העולה כתקופה המקרים ברוב המוגדרים) טווח ארוכי גביה מאמצי הבנק מנהל בגינו חוב או, מוצדקת אינה כנכס שהותרתו
 של הרשומה היתרה חלק של אשראי להפסדי ההפרשה יתרת כנגד חשבונאית מחיקה מיידי באופן מבצע הבנק, בבטחון מותנית שגבייתו חוב

 . הבטחון של ההוגן השווי על העודף החוב

( רצופים פיגור ימי 150 מעלברוב המקרים ) שלהם הפיגור תקופת על בהתבסס המחיקה כללי נקבעו, קבוצתי בסיס על המוערכים החובות לגבי
 לצרכים דווחתהמ החוב יתרת את מקטינות והן משפטי בויתור כרוכות אינן חשבונאיות מחיקות כי יובהר. בעייתיות של אחרים פרמטרים ועל

 .הבנק בספרי לחוב חדש עלות בסיס יצירת תוך, בלבד חשבונאיים

 מכל. מיידית במחיקה הצורך נבחן, בעייתי חוב של מחדש ארגון בשל כפגומים וסווגו קבוצתי באופן נבחנו אשר חובות לגבי, לעיל האמור למרות
 .מחדש הארגון לתנאי ביחס, יותר או ימים 60 של בפיגור להיות הפך החוב שבו מהמועד יאוחר לא חשבונאית נמחקים כאמור חובות, מקום
 משפטיות או כלכליות מסיבות, לגביו אשר כחוב מוגדר בעייתי חוב של מחדש ארגון עבר פורמלית אשר חוב .בעייתי חוב של מחדש ארגון

 בטווח המזומן תשלומי נטל את החייב על להקל מטרהב החוב בתנאי שינוי של בדרך ויתור העניק הבנק, חייב של פיננסיים לקשיים הקשורות
 (. במלואו או בחלקו) החוב כפירעון אחרים נכסים קבלת של בדרך או( מהחייב שנדרשים במזומן תשלומים של דחייה או הפחתה) הקרוב
 של התנאים מכלול של כותיתאי בחינה מבצע הבנק, בעייתי חוב של מחדש ארגון מהווה הבנק ידי על שבוצע חוב הסדר האם קביעה לצורך

 . לחייב ויתור העניק הבנק ההסדר במסגרת והאם פיננסיים בקשיים מצוי החייב האם לקבוע במטרה וזאת, בוצע הוא במסגרתן והנסיבות ההסדר
 או ההסדר מועדב בקשיים הלווה של היותו על המצביעים סממנים קיימים האם בוחן הבנק, פיננסיים בקשיים נמצא החייב האם קביעה לצורך

 .ההסדר לולא פיננסיים לקשיים יקלע שהלווה סבירה אפשרות קיום על

 בתדירות בהתחשב מהותית שאינה תשלומים דחיית לחייב הוענקה ההסדר במסגרת אם מחדש שאורגן בעייתי כחוב חוב מסווג לא הבנק
 תנאי בשינוי הכרוכים הסדרים מספר בוצעו אם, זה לעניין. ריהמקו החוב של הצפוי הממוצע החיים ובמשך לפרעון החוזית בתקופה, התשלומים

 .מהותית אינה בתשלומים הדחיה האם קביעה לצורך הקודמים הארגונים של המצטברת ההשפעה את בחשבון מביא הבנק, החוב

 מחדש הארגון שטרם כאלה לרבות, בעייתי חוב של מחדש בארגון שונו שתנאיהם חובות. טיפול בחובות בארגון מחדש וארגון מחדש עוקב
 . אשראי להפסדי הפרשה ביצוע לצורך פרטני בסיס על ומוערכים פגום כחוב מסווגים, קבוצתי בסיס על נבחנו

ככלל, חוב בעייתי שאורגן מחדש ימשיך להימדד ולהיות מסווג כחוב פגום עד שישולם במלואו. עם זאת, בנסיבות מסוימות, כאשר נערך לחוב 

וב בעייתי ולאחר מכן התאגיד הבנקאי והחייב נכנסו להסכם נוסף של ארגון מחדש, התאגיד הבנקאי אינו נדרש להתייחס יותר ארגון מחדש של ח
 לחוב כחוב שעבר ארגון מחדש של חוב בעייתי אם מתקיימים שני התנאים הבאים

 החייב אינו נמצא יותר בקשיים פיננסיים במועד הארגון מחדש העוקב

י הארגון מחדש העוקב, התאגיד הבנקאי לא העניק ויתור לחייב )לרבות אי הענקת ויתור על קרן על בסיס מצטבר ממועד בהתאם לתנא
 (.מתן ההלוואה המקורי

חוב כאמור שעבר ארגון מחדש עוקב והוסר לגביו הסיווג כפגום, יוערך על בסיס קבוצתי לצורך כימות ההפרשה להפסדי אשראי ויתרת החוב 

 (.החוב לא השתנתה בעת הארגון העוקב )למעט אם התקבל או שולם מזומן הרשומה של
חן פרטנית ונמצא שיש להכיר בגינו בירידת ערך או שמבוצע לו ארגון מחדש של חוב בעייתי, הבנק מחזיר באם בתקופות עוקבות חוב כאמור נ

 לחוב סיווג פגום ומטפל בו כבארגון מחדש של חוב בעייתי.

 הפסדי תוצאות השפעת את היתר ובין 2017 שנת בתום הקבוצתית ההפרשה מודל את עדכנה כאל .בכאל וצתיתהקב ההפרשה אומדן
. 2017 בשנת העסקיות התוצאות על מהותית השפעה היתה לא כאמור האומדן לשינוי. העבר הפסדי שיעורי ממוצע לעומת האחרונה התקופה

 האשראי ויתרת העסקאות מחזורי היקף בהם, פרמטרים במכלול תלויה הבאות ניםבש כאל תוצאות על האומדן שינוי השפעת, זאת עם יחד

 .אשראי הפסדי בגין המחיקות היקף וכן הריבית נושאת
 ערך ניירות .5

:כלהלן תיקים לשלושה, הבנקים על המפקח להוראות בהתאם, מסווגים הבנק משקיע בהם ערך ניירות 5.1

 ניתנות אשר חוב איגרות למעט, הפדיון למועד עד להחזיקן ויכולת כוונה יש שלבנק חוב רותאיג - לפדיון מוחזקות חוב איגרות (א)
 מוצגות החוב איגרות. הרשומה השקעתו( ) כל את במהות יכסה לא שהבנק כך, אחרת בדרך לסילוק או מוקדם לפירעון

 ושטרם הרכישה בעת שנוצר, הפרמיה או הנכיון מרכיב וכן, שנצטברו וריבית שער הפרשי או הצמדה הפרשי בתוספת העלות לפי

 . זמני אופי בעלת שאינה ערך לירידת הפרשה ובניכוי, הופחת
 לא ההעברה או המכירה שבהתקיימם, מסויימים נסיבות שינויי בגין מותרת לפדיון המוחזק מהתיק חוב איגרות של מכירה או העברה
.המנפיק של הפרעון בכושר מהותית להידרדרות ראיה זה ובכלל, החוב איגרת לש מלכתחילה מיונה את כסותרים ייחשבו

 ניירות. זמין הוגן שווי לגביהן קיים שלא מניות למעט, הקרובה בתקופה למוכרם במטרה המוחזקים ערך ניירות - למסחר ערך ניירות (ב)
 . והפסד רווח לדוח נזקפים, ההוגן לשווי התאמות בגין הפסדים או רווחים. הדיווח ביום הוגן שווי לפי במאזן מוצגים למסחר ערך

 לפי במאזן מוצגים למכירה הזמינים ערך ניירות. הקודמות הקטגוריות בשתי סווגו לא אשר ערך ניירות - למכירה זמינים ערך ניירות (ג)

 אופי בעלת שאינה ערך לירידת הפרשה ובניכוי העלות לפי המוצגות, זמין הוגן שווי לגביהן מתקיים שלא מניות למעט, ההוגן השווי
 ישירות נזקפים, המס השפעת בניכוי, ההוגן לשווי מההתאמה מומשו שטרם הפסדים או רווחים. והפסד רווח לדוח נזקפת אשר זמני

.אחר כולל רווח במסגרת בהון נפרד לסעיף

".נע ממוצע" בסיס על והפסד רווח לדוח נזקפת שמומשו ערך ניירות עלות 5.2
 ערך מירידת הפסדים וכן(, האפקטיבית הריבית שיטת לפי) ניכיון או פרמיה הפחתת, הצמדה הפרשי, ריבית צבירת, מדיבידנד הכנסות 5.3

.והפסד רווח לדוח נזקפים מזמני אחר אופי בעלת
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי. 1

 באיכות מוטב זכויות למעט(,  מסוג נכסים מגובי ננסיםפי מכשירים: כגון) שנרכשו מוטב זכויות בגין ריבית הכנסות 5.4

 בהכנסות להכרה משמש אשר הריבית שיעור התאמת תוך, הפרוספקטיבית הריבית שיטת לפי מוכרות(, ) גבוהה אשראי
 ממשלת בערבות שהונפקו מוטב זכויות הן גבוהה אשראי איכותב מוטב זכויות, זה לעניין. עתידיים מזומנים תזרימי באומדן לשינויים ריבית

 . לפחות הינו שלהם האשראי שדירוג נכסים מגובי ערך ניירות וכן, ב"ארה ממשלת של סוכנויות ידי על או ב"ארה

 לדוח נזקף סיכון הון עותמהשק רווח. מזמני אחר אופי בעלת ערך מירידת הפסדים בניכוי עלות לפי מטופלות סיכון הון בקרנות השקעות 5.5
 .ההשקעה מימוש בעת והפסד רווח

 חישוב לעניין. להלן 9. ק.ס ראו'(, וכו ערך ניירות של השאלה, חוזר רכש עסקאות: כגון) פיננסיים נכסים העברת של בעסקאות הטיפול לעניין 5.6

 .להלן 7. ק.ס ראו - הוגן שווי
 ירידת אם, בנקאיים תאגידים על החלים המקובלים החשבונאות לכללי בהתאם, דיווח ופתתק בכל בוחנים הרלבנטיות הבת וחברות הבנק 5.7

 (.) זמני שאינו אופי בעלת הינה לפדיון המוחזק ולתיק למכירה הזמין לתיק המסווגים ערך ניירות של ערכם

:הבאים השיקולים על מבוססת הבחינה
 (;המאזן תאריך לאחר התפתחויות בחינת תוך) המופחתת לעלות/לעלות ביחס ההפסד שיעור -
;מעלותו נמוך הערך נייר של ההוגן השווי בה התקופה -

;חוב איגרות של במקרה לפדיון התשואה שיעור -
;בדירוגו שחלו שינויים לרבות, הנייר של האשראי דירוג -
;ולהביט או דיבידנדים חלוקת של הפחתה של אירועים - מניות של במקרה -

 המזומנים בתזרימי לשינויים צפי, האיגרת לתנאי בהתאם תקופתיים ריבית תשלומי ביצוע אי של אירועים - חוב איגרות של במקרה -
;מהאיגרת הצפויים

;בכללותו השוק במצב לשינוי או, המנפיק במצב לרעה לשינוי הערך ירידת ייחוס -

 ההוגן בשווי צפויה עליה שתחול עד מספקת זמן לתקופת הערך בניירות להחזיק הרלבנטית הבת חברת או הבנק של והיכולת הכוונה -
 ;לפדיונו עד או, הערך נייר של

 המנפיק של פעילותו על להשפיע שעשויים ספציפיים אירועים ניתוח, בו ושינויים המנפיק של הפיננסי מצבו בדבר רלבנטי מידע -

 .המנפיק פועל בהם והמדינה הענף מצב וניתוח ורווחיותו
 :הבאים מהמקרים אחד בכל, הפחות לכל מזמני אחר אופי בעלת ערך בירידת מכיר הבנק

 משמעותי בשיעור נמוך היה, הכספיים הדוחות פרסום למועד הסמוך במועד וגם הדיווח תקופת לסוף שלו ההוגן השווי אשר, ערך נייר -

 םהגורמי כל של זהיר וניתוח ומוצקות אובייקטיביות ראיות הבנק ידיב אם אלא, זאת(. המופחתת העלות - חוב איגרות לגבי) מהעלות
 .זמני אופי בעלת הינה הערך ירידת כי ביטחון של גבוהה ברמה מוכיח אשר, הרלבנטיים

  -" משמעותי בשיעור נמוך"

, ומעלה 20% הינו וןלפדי התשואה ושיעור ומעלה 40% של בשיעור המופחתת מעלותה נמוך שלה ההוגן השווי כאשר - חוב באיגרת
 ;מיוחדות נסיבות התקיימו אם אלא

 6 של תקופה במשך הפסד של בפוזיציה נמצאת והמניה ומעלה 20% של בשיעור מעלותה נמוך שלה ההוגן השווי כאשר - במניה

 ;מיוחדות נסיבות התקיימו אם אלא, ומעלה חודשים
 ךער נייר, בשוק הריבית בשיעור לשינוי רובו את לייחס שניתן שוק ויבשו שינוי: לרבות ותועדו שנומקו נסיבות – מיוחדות נסיבות

;הלאמה, מקומי במטבע(  במדינת ממשלה או ישראל ממשלת) ממשלה שהנפיקה

 ; לתקופה לציבור הדוח פרסום מועד עד נמכר אשר ערך נייר -
;קצר זמן פרק בתוך אותו למכור כוונה יש, זו לתקופה לציבור הדוח פרסום למועד סמוך אשר ערך נייר -
 במועד ח"האג דירוג לבין הבנק ידי על נרכשה היא שבו במועד ח"האג דירוג בין משמעותית דירוג ירידת חלה לגביה אשר חוב איגרת -

 וגמהדיר –  – דרגות 4 בלפחות ירד והוא השקעה מדירוג נמוך הדירוג כאשר – בדירוג משמעותית ירידה) לתקופה הדוח פרסום
(;הרכישה במועד

;כבעייתית הבנק ידי על סווגה רכישתה לאחר אשר חוב איגרת -

;רכישתה לאחר בתשלום כשל חל שלגביה חוב איגרת -
, המצטבר ההפסד. חדש עלות כבסיס ומשמשת ההוגן לשוויו מופחתת הערך נייר של עלותו, מזמני אחר אופי בעלת ערך ירידת חלה כאשר

 מתקיימת כאשר והפסד לרווח מועבר, אחר כולל רווח במסגרת בהון נפרד לסעיף בעבר שנזקף למכירה כזמין סווגהמ ערך לנייר המתייחס

 אחר כולל רווח במסגרת בהון נפרד בסעיף מוכרות עוקבות דיווח בתקופות ערך עליות. מזמני אחר אופי בעלת ינההש ערך ירידת בגינו
(.החדש ותהעל בסיס) והפסד לרווח נזקפות ואינן מצטבר

 של ההוגן בשווי השינוי. הוגן שווי לפי אותם ומודד במאזן כהתחייבויות או כנכסים, הנגזרים בכל מכיר הבנק. גידור ופעילויות נגזרים מכשירים .6

 של הייעוד לאופן בהתאם(, ) אחר כולל רווח של כמרכיב העצמי בהון יכלל או והפסד רווח בדוח ידווח נגזר מכשיר
 .הנגזר המכשיר

 השינוי גם כמו, והפסד רווח בדוח שוטף באופן מוכר, התחייבות או נכס של הוגן בשווי לשינוי חשיפה המגדרים, נגזרים של ההוגן בשווי השינוי

 .המגודר לסיכון אותו לייחס שניתן, המגודר הפריט של ההוגן בשווי
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 של האפקטיבי החלק: מהתחייבות או מנכס מזומנים תזרים להשתנות חשיפה המגדרים, נגזרים של ההוגן בשווי בשינוי החשבונאי הטיפול

ולאחר מכן, בתקופה בה תזרימי המזומנים , אחר כולל רווח של כמרכיב מדווח, מזומנים תזרים לגידור המיועד, נגזר של הוגן בשווי השינוי
.והפסד רווח לדוח מחדש מסווג הוא ח רווח והפסד,משפיעים על דו

 .להלן 28 ביאור ראו נוספים לפרטים

 התחייבות העברת לצורך משולם היה או נכס ממכירת מתקבל היה אשר כסכום מוגדר הוגן שווי. פיננסיים מכשירים של הוגן שווי קביעת .7
 בנתונים שניתן ככל מרבי שימוש לעשות, הוגן שווי הערכת לצורך מחייב התקן ,היתר בין. המדידה במועד מרצון לקונה מרצון מוכר בין בעסקה

 נצפים לא נתונים ואילו תלויים בלתי ממקורות המתקבל בשוק זמין מידע מייצגים נצפים נתונים. נצפים לא בנתונים שימוש ולמזער נצפים

 . הבנקאי התאגיד של ההנחות את משקפים
. נצפים לא או נצפים הינם הוגן שווי קביעת לצורך ששימשו הנתונים האם השאלה על בהתבסס מדידה קותטכני של היררכיה מפרט 

 :להלן כמפורט הוגן שווי מדרג יוצרים נתונים של אלו סוגים

 ;דידההמ במועד לבנק נגישים אשר, זהים להתחייבויות או לנכסים פעילים בשווקים( מותאמים לא) מצוטטים מחירים: 1 רמה נתוני -
 ;1 ברמה הנכללים מצוטטים מחירים שאינם, בעקיפין או במישרין, ההתחייבות או הנכס עבור הנצפים נתונים: 2 רמה נתוני -
 .ההתחייבות או הנכס עבור נצפים לא נתונים: 3 רמה נתוני -

 קיימים כאשר. העיקרי בשוק מצוטטים שוק רימחי סמך על נקבע למכירה זמינים ערך וניירות למסחר ערך ניירות של ההוגן השווי .ערך ניירות
 הבנק השקעת של ההוגן השווי אלו במקרים. ביותר הפעיל בשוק מצוטט שוק מחיר לפי מבוצעת הערכה, הערך נייר נסחר בהם שווקים מספר

 גודל בשל מותאם אינו ןההוג השווי לקביעת המשמש המצוטט המחיר. מצוטט שוק מחיר באותו היחידות מספר של מכפלה הינו ערך בניירות

 הזמין המידע על מתבסס ההוגן השווי אומדן, זמין אינו מצוטט שוק מחיר אם(. ההחזקה גודל פקטור) המסחר לנפח יחסית הבנק של הפוזיציה
 וכיוצא, שראיא סיכון, שוק סיכון) הפיננסי במכשיר הגלומים הסיכונים של בחשבון הבאה ותוך נצפים בנתונים מרבי שימוש תוך ביותר הטוב
 (. באלה

, עיקרי שוק ובהיעדר העיקרי בשוק שנקבע שוק שווי לפי הוערכו פעיל שוק להם שיש נגזרים פיננסיים מכשירים .נגזרים פיננסיים מכשירים
 הסיכונים את בחשבון לוקחים אשר מודלים לפי הוערכו נסחרים שאינם נגזרים פיננסיים מכשירים. ביותר היעיל בשוק מצוטט שוק מחיר לפי

 ילא וסיכון אשראי סיכון של הערכה מתודולוגיית לגבי בהמשך ראו, פירוט ליתר(. באלה וכיוצא אשראי סיכון, שוק סיכון) הנגזר במכשיר הגלומים

 . ביצוע
 הציבור פקדונות ,לממשלה ואשראי לציבור אשראי: כגון) זו בקטגוריה הפיננסיים המכשירים לרוב .נגזרים שאינם נוספים פיננסיים מכשירים
. נסחרים הם בו פעיל שוק קיים שלא מכיוון", שוק מחיר" לצטט ניתן לא( סחירים שאינם ומלוות נדחים התחייבות כתבי, בבנקים ופקדונות

 המשקף ורבשיע ניכיון בריבית המהוון עתידי מזומנים תזרים של נוכחי ערך כגון, לתמחור מקובלים מודלים באמצעות נאמד ההוגן השווי, לפיכך
 ניכוי לאחר חושבו אחרים וחובות פגומים חובות עבור העתידיים המזומנים תזרימי, כך לצורך. הפיננסי במכשיר הגלומה הסיכון רמת את

 . החובות בגין אשראי להפסדי הפרשות ושל חשבונאיות מחיקות של השפעות

 לאי הסיכון ואת( ) האשראי סיכון את לשקף הבנקאי אגידמהת דורש( ) התקן .ביצוע לאי וסיכון אשראי סיכון של הערכה
 וללכ ביצוע אי סיכון. הוגן שווי לפי ונמדד ידו על הונפק אשר, נגזרים מכשירים לרבות, חוב של ההוגן השווי במדידת( ) ביצוע

 . דבלב זה לסיכון מוגבל לא אך, הבנקאי התאגיד של האשראי סיכון את

 יתרות בדבר, להלן 34 ביאור ראו, הפיננסיים המכשירים של ההוגן השווי אומדן לצורך המשמשות העיקריות וההנחות השיטות לגבי להרחבה
 .פיננסיים מכשירים של הוגן שווי ואומדני

 המצטברים התנאים בהתקיים נטו יתרתם את במאזן ציגמו נגדי צד מאותו הנובעים והתחייבויות נכסים קזזמ הבנק. והתחייבויות נכסים קיזוז .8

 ולממש ההתחייבויות את לפרוע בכוונתו( 2; )מהנכסים ההתחייבויות לקיזוז אכיפה בת חוקית זכות לו יש, ההתחייבויות אותן בגין( 1: )הבאים
 .לקביעה תניםהני סכומים לזה זה חייבים הנגדי הצד וגם הבנקאי התאגיד גם( 3; )זמנית בו או נטו בסיס על הנכסים את

 שישנו ובתנאי לעיל שפורטו התנאים כל בהתקיים, נטו בסכום במאזן מוצגים הם, שונים נגדיים צדדים משני נובעים והתחייבויות נכסים כאשר

 .התחייבויות אותן בגין לקיזוז הבנק של זכותו את ברור באופן המעגן, הצדדים שלושת בין הסכם
 . במאזן נגזרים כשיריםמ בגין החשיפותאת  אינו מקזז הבנק
 .מהאשראי להפסד סיכון לבנק כשאין, אלה מפקדונות שניתן והאשראי האשראי מן הגביה במידת מותנה למפקיד שפרעונם פקדונות מקזז הבנק

 מריקאיא חשבונאות בתקן שנקבעו והגילוי המדידה כללי את מיישם הבנק. התחייבויות של וסילוק פיננסיים נכסים של ושירות העברות .9
 נכסים של שירותו העברות, " ידי על שתוקן כפי", התחייבויות של ולסילוק פיננסיים נכסים של ושירות העברות(, ") 
 . התחייבויות של וסילוק פיננסיים נכסים של בהעברות הטיפול לצורך(, " )פיננסיים

 הפיננסי הנכס( 1: )הבאים התנאים כל מתקיימים אם ורק אם, כמכירה חשבונאית תטופל יים מסויימיםנכסים פיננס העברת אלו לכללים בהתאם
 ולא, שקיבל הנכסים את להחליף או לשעבד יכול מקבל כל( 2; )אחר נכסים בכינוס או רגל פשיטת של במצב גם, המעביר מהגורם בודד שהועבר

( 3; )טריוויאלית הטבה מאשר יותר גדולה הטבה למעביר מעניק וגם להחליף או לשעבד זכותו את מלנצל המקבל את מגביל שגם תנאי קיים

 .הפיננסיים בנכסים אפקטיבית שליטה שומר ואינ המעביר
 משתתפות זכויות. משתתפות זכויות של ההגדרה את לקיים חייב המועבר החלק, כמכירה תחשב פיננסי מנכס חלק של שהעברה כדי, בנוסף

 המתקבלים המזומנים תזרימי כל; הפיננסי הנכס למלוא ביחס פרופורציונאלית זכויות לייצג צריכה הזכות: הבאים קריטריוניםב לעמוד חייבות

 לזכויות ביחס( ) נחותות זכויות אינן הזכויות; בבעלות לחלקם פרופורציונלי באופן המשתתפות זכויות בין מחולקים מהנכסים
 את להחליף או לשעבד מסכימים משתתפות בזכויות המחזיקים כל אם למעט, בשלמותו למחזיקים או למעביר חזרה זכות קיימת לא; אחרות

  . בשלמותו הפיננסי הנכס
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 תנאי מתקיימים ולא במידה. הבנק של מהמאזן נגרעים המועברים הפיננסים הנכסים, כמכירה בעסקה לטיפול בתנאים עומדת והעסקה במידה

 מנכס חלק של מכירה. והפסד ברווח מוכר שנגרעו הנכסים סכום לבין שהתקבלה התמורה בין ההפרשים. מובטח לחוב נחשבת ההעברה, המכירה
 תוכר מהמכירה והתמורה הבנק של במאזן להירשם ממשיכים המועברים הנכסים, היינו, מובטח כחוב מטופלת משתתפת זכות שאינו פיננסי

. הבנק של התחייבותכ

 השאילה או ההשאלה, השואל של הכללים והבטחונות האשראי איכות כנגד מבוצעת ההשאלה שבהן, ערך ניירות של שאילה או השאלה עסקות
 מותנרש אלה ערך ניירות בגין צבירה בסיס על הכנסות. המתייחס הערך נייר של ההוגן השווי לפי נמדדים אשר, כפיקדון או כאשראי מטופלות
 מדובר כאשר מריבית שאינן מימון הכנסות במסגרת נרשמים( צבירה בבסיס לשינויים מעבר) ההוגן בשווי ושינויים מאשראי ריבית כהכנסות

.למכירה זמינים ערך בניירות מדובר כאשר, אחר כולל ברווח או, למסחר בתיק ערך בניירות
 בגין ממחויבותו והשתחרר למלווה שילם הבנק( א: )הבאים מהתנאים אחד קייםהת אם כלומר, סולקה ההתחייבות אם התחייבות גורע הבנק

 .ההתחייבות בגין העיקרי החייב מהיותו המלווה בהסכמת או משפטי בהליך משפטית שוחרר הבנק( ב) או; ההתחייבות

 מכירה בתנאי ערך ניירות רכישת ושל (Repurchase agreements) חוזרת רכישה בתנאי ערך ניירות מכירת של עסקות מבצעת ל"בחו בת חברה
 הערך שניירות כך, מובטח חוב כקבלת מטופלים, המועבר הנכס על השליטה אבדה לא בהם חוזרת רכישה בתנאי שנמכרו ערך ניירות. חוזרת

 ערך ניירות" בסעיף מוצג, הערך ניירות שועבדו השבתו שלהבטחת הפקדון, וכנגדם ערך ניירות בסעיף ומוצגים מהמאזן נגרעים לא שנמכרו

 הערך שניירות כך, מובטח חוב כהענקת מטופלים, חוזרת מכירה בתנאי שנרכשו ערך ניירות". חוזר רכש הסכמי במסגרת נמכרו או שהושאלו
 ".חוזר מכר הסכמי במסגרת נרכשו או שנשאלו ערך ניירות" בסעיף מוצג שניתן האשראי. במאזן נכללים ואינם לחוב בטחון מהווים שנרכשו

 (וציוד בניינים) קבוע רכוש .10

 לייחוס הניתנות הוצאות כוללת העלות. ערך מירידת והפסדים שנצבר פחת בניכוי העלות לפי נמדדים קבוע רכוש פריטי .ומדידה הכרה
 . הנכס לרכישת במישרין

, לציבור הדיווח להוראות בהתאם, כן כמו. זה ציוד מעלות כחלק מוכרת, הקשור הציוד מתפעול נפרד בלתי חלק המהווה, שנרכשה תוכנה עלות

. יעצמ לשימוש פנימי באופן שפותחו תוכנות בגין כנכס שהוונו עלויות או שנרכשו תוכנה נכסי בגין העלויות את וציוד בניינים בסעיף מסווג הבנק
 להלן. 12ד'  1 סעיף ראו תוכנה בעלויות החשבונאי הטיפול לגבי

 אחר סכום או, הנכס של העלות הוא פחת-בר סכום. השימושיים חייו אורך פני על נכס של פחת-בר הסכום של שיטתית הקצאה הוא פחת .פחת

 כל של השימושי החיים אורך אומדן פני על הישר הקו שיטת לפי והפסד רווח לדוח נזקף פחת .הנכס של השייר ערך בניכוי, העלות את המחליף
 מבין הקצרה התקופה פני על מופחתיםבחכירה מימונית  חכורים נכסים. ביותר הטובה רהבצו בנכס הגלומות ,הקבוע הרכוש מפריטי חלק

 החיים אורך לבין החכירה תקופת מבין הקצרה התקופה לאורך מופחתים במושכר שיפורים. בנכסים השימוש ותקופת החכירה תקופת

 .מופחתת אינה בבעלות קרקע. השימושיים
 .הצורך בעת ומותאמים לעת מעת מחדש נבחנים השייר וערך השימושיים ייםהח אורך, הפחת שיטת בדבר האומדנים

 .להלן 16 ביאור ראו, ההשוואה ובתקופות השוטפת בתקופה הפחת שיעורי בדבר לפרטים

 בכל מהותי באופן הקבוצה נושאת בהן אחרים שלישיים מצדדים או ישראל מקרקעי ממינהל קרקעות של חכירות לרבות, חכירות. חכירות .11
 השווה בסכום התחייבות ומוכרת החכורים הנכסים נמדדים לראשונה ההכרה בעת. מימוניות כחכירות מסווגות, מהנכס והתשואות הסיכונים

 . העתידיים המינימליים החכירה דמי של הנוכחי והערך ההוגן השווי מבין לנמוך

 המתייחסת וההתחייבות מהנכס כחלק מוכרים אינם ישראל קעימקר מנהל מול החכירה תקופת להארכת אופציה למימוש עתידים תשלומים
 ההכרה לאחר. החכירה הסכם של העתידיים החידוש במועדי הקרקע של ההוגן משוויה הנגזרים, מותנים חכירה דמי מהווים שהם מאחר

 . זה נכס לגבי הנהוגה החשבונאית למדיניות בהתאם הנכס מטופל, לראשונה

 חכירה בגין החכירה בתשלומי מכיר הבנק. הקבוצה של במאזן מוכרים אינם החכורים הנכסים כאשר, תפעוליות ירותכחכ מסווגות החכירות יתר
 וודאי בחכירה ההתקשרות שבמועד האופציה תקופת לרבות, החכירה תקופת לאורך ישר קו בסיס על והפסד רווח בדוח כהוצאה תפעולית

 .שתמומש סביר באופן

 להוראות בהתאם בנפרד מימונית כחכירה או תפעולית כחכירה מרכיב כל של הסיווג את מעריך הבנק, ומבנים קרקע ימרכיב כוללת חכירה כאשר
 חיים אורך רגיל באופן יש שלקרקע בחשבון מביא הבנק, מימונית חכירה או תפעולית חכירה מהווה הקרקע מרכיב אם בקביעה. -ב הסיווג

.מוגדר לא כלכליים

 מוחשיים תיבל נכסים .12
 .שנצברו ערך מירידת הפסדים בניכוי עלות לפי נמדד מוניטין עוקבות בתקופות .מוניטין
 .ערך מירידת והפסדים שנצבר פחת בניכוי עלות לפי נמדדת הבנק ידי על נרכשה אשר תוכנה .תוכנה עלויות

 למימון מחויבת ההנהלה כאשר, יהוונו עצמי לשימוש תוכנה של הפיתוח יישום בשלב שהתהוו עלויות .עצמי לשימוש תוכנה עלויות היוון
 על השאר בין מבוססות עצמי לשימוש תוכנה עלויות היוון בנושא לציבור הדיווח הוראות. ייעודה את תמלא והתוכנה שיושלם צפוי וכן, הפרויקט

 (. במסגרת נכלל)  האמריקאי התקן

 נכסי לרבות, מוחשיים בלתי נכסים של השימושי החיים אורך אומדן פני על הישר הקו שיטת לפי דוהפס רווח לדוח נזקפת הפחתה .הפחתה
 . לשימוש זמינים הנכסים שבו מהמועד החל, התוכנה

 ,לפיכך. לשימוש זמינים אינם הם עוד כל שיטתי באופן מופחתים אינם( פיתוח בתהליך תוכנות: כגון) בבנק נוצרים אשר מוחשיים בלתי נכסים

 .לשימוש זמינים להיות הופכים הם בו למועד עד, לשנה אחת, ערך ירידת נבחנת אלה מוחשיים בלתי בנכסים
. נוספת לפונקציונליות תובלנה שהתהוו שההוצאות צפוי אם רק מהוונות עצמי לשימוש תוכנה של ושיפורים שדרוגים עלויות .עוקבות עלויות
  .התהוותן בעת כהוצאה מוכרות אחרות עוקבות עלויות
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נוכח המורכבות החשבונאית בתהליך היוון עלויות פיתוח עצמי של תוכנה ונוכח . תוכנה של עצמי לפיתוח עלויות היוון בדבר הנחיות

 :מהותיות סכום עלויות התוכנה שהוונו, קבע הפיקוח על הבנקים הנחיות בנושא היוון עלויות תוכנה, כלהלן
אלף ש"ח. כל  600אלף ש"ח לבין  450ייקבע סף מהותיות לכל פרוייקט פיתוח תוכנה בגינו מהוונות עלויות תוכנה, אשר ינוע בטווח שבין  -

: הבנק שקבע המהותיות ספי)פרוייקט פיתוח תוכנה אשר סך עלויותיו נמוכות מסך המהותיות כאמור, ייזקף כהוצאה בדוח רווח והפסד 

 ;(ח"ש אלף 450 – ושדרוגים לשיפורים עלויות סף, ח"ש אלף 600 - ויקטלפר עלויות סף
 שנים; 5תקופת ההפחתה של עלויות פיתוח תוכנה לא תעלה על  -
 , כך שיובאו בחשבון הפוטנציאל לסטיה בחישוב שעות עבודה ולחוסר יעילות כלכלי;1-ייקבעו מקדמי היוון לשעות עבודה, שנמוכים מ -

 עוסק שלו הזמן רוב כי להראות ניתן אשר, מנהל היותר לכל יהיה העליון שהדרג כך, יוגבל לנכסים מהוונות ויותיהםשעל העובדים דרג -
 פרוייקט בכל בפועל השקיע אשר השעות כמות את מדויק באופן למדוד וניתן, עובדים של מועט מספר על אחראי הוא, בפועל בפיתוח

 ;פיתוח

 ספציפית אלה עלויות השקיע כי, יומי דיווח בסיס על, הצהיר העובד שבו, ספציפי שעות דיווח לפי לפרוייקט שויכו לא אשר עלויות -
 .כהוצאה ירשמו, בפרוייקט

 פיננסיים שאינם נכסים ערך ירידת .13

 בר כוםהס על עולה מזומנים מניבת יחידה של או הנכס של בספרים הערך כאשר מוכרים ערך מירידת הפסדים .ערך מירידת בהפסד הכרה
 . והפסד לרווח ונזקפים, ההשבה

, בין תתבצע מחשב תוכנות של עצמי פיתוח עלויות לגבי ערך ירידת קיום בחינת .מחשב תוכנות של עצמי פיתוח עלויות של ערך ירידת

. ב"בארה בבנקים המקובלים החשבונאות בכללי שצוינו הסממנים בהתקיים גם השאר,
:)

 ;משמעותיים פוטנציאליים שירותים תספק התוכנה כי צפוי לא (1)

 ;בתוכנה הצפוי בשימוש או בתוכנה השימוש בהיקף או באופן מהותי שינוי חל (2)
 ;בתוכנה מהותי שינוי בעתיד יבוצע או בוצע (3)
 ;מראש שנצפו מהסכומים משמעותית חורגות עצמי לשימוש המיועדת התוכנה הסבת או לפיתוח העלויות (4)

 .שימוש בה וייעשה יושלם התוכנה שפיתוח יותר צפוי לא (5)
 .-ב שנקבעו לכללים בהתאם ערך ירידת הבנק בוחן, לעיל מהסימנים יותר או אחד סימן מתקיים באם

 המוחזקים כנכסים מסווגים( והתחייבויות מנכסים המורכבות מימוש קבוצות או) שוטפים לא נכסים .למכירה מוחזקיםה שוטפים לא נכסים .14

 כאשר גם כך. (פגומים חובות בגין שנתפסו נכסים למעט) מתמשך שימוש של בדרך ולא חלוקה או מכירה של בדרך ימומשו כי צפוי אם, למכירה
 מאוחדות בחברות שליטה מקנות שאינן זכויות יישארו לבנק אם קשר ללא, בת חברה על שליטה באיבוד כהכרו אשר מכירה לתכנון מחויב הבנק

 .המכירה לאחר לשעבר הבת בחברה

 של החשבונאית המדיניות פי על( לסילוק המיועדות קבוצות של המרכיבים או) הנכסים נמדדים, לחלוקה או למכירה כמוחזקים סיווגם לפני מיד
 בתקופות. מכירה עלויות בניכוי, ההוגן והשווי בספרים הערך מבין הנמוך לפי(, לסילוק המיועדת הקבוצה או) הנכסים נמדדים מכן לאחר. הבנק

 המסווגות כלולות בחברות והשקעות, תקופתית הפחתה מופחתים אינם לחלוקה או למכירה כמוחזקים המסווגים פחת בני נכסים, עוקבות

 . המאזני השווי לשיטת בהתאם פלותמטו אינן למכירה כמוחזקות
 זכויות עובדים .15

 מוגדרת להטבה תוכניות – אחרות והטבות פיצויים, פנסיה – פרישה לאחר הטבות 15.1

 הנחות הכוללים חישובים בסיס על פרישה לאחר אחרות ותכניות ופיצויים פנסיה לתכניות המתייחסים בסכומים מכיר הבנק -
, תכנית נכסי על ארוך לטווח חזוי תשואה שיעור, מוקדמת פרישה שיעורי, תמותה, היוון שיעורי: לרבות ,אחרות והנחות אקטואריות

 ;ותחלופה בתגמול גידול

 אם אלא, לשנה אחת, כלל דרך, נערכת אקטוארית הערכה. הצורך בעת אלה הנחות ומעדכן תקופתי בסיס על הנחותיו את בוחן הבנק -
 החליט הבנק. האקטואריות ההתחייבויות על מהותי באופן המשפיעים האקטואריות בהנחות הותייםמ שינויים חלו ביניים בתקופת

 ;רבעון מדי פיצויים בגין אקטוארית הערכה לערוך

 בתקופות והפסד לרווח ומופחתים מצטבר אחר כולל ברווח תחילה, לעיל שפורטו להוראות בכפוף, ככלל מוכרים בהנחות שינויים -
 ;עוקבות

 ;לקודיפיקציה 715 בנושא המפורטים לכללים בהתאם שנקבעה הרלבנטית התקופה לאורך נצברת יבותהתחי -

 בחינת לעניין לרבות, עובדים זכויות בנושא הכספי הדיווח תהליך על פנימית בקרה בדבר הבנקים על הפיקוח הנחיות את מיישם הבנק -
 .מוקדמת פנסיה או/ו וגדליםמ פיצויים בגין הטבות לעובדיו להעניק" שבמהות מחויבות"

 מוגדרת להפקדה תכניות – פרישה לאחר הטבות 15.2

 או משפטית מחויבות לו שתהיה מבלי נפרדת לישות קבועים תשלומים משלם הבנק שלפיה תכנית הינה מוגדרת להפקדה תכנית -
 בתקופות והפסד לרווח כהוצאה נזקפת, מוגדרת הפקדה בתכנית להפקיד הבנק מחויבויות. נוספים תשלומים לשלם משתמעת
 .קשורים שירותים העובדים סיפקו שבמהלכן

 יובל מענקי: פעילים לעובדים ארוך לזמן אחרות הטבות 15.3
 ;בהטבה המזכה התקופה לאורך נצברת התחייבות -
  ;אקטואריות והנחות היוון שיעורי בחשבון מובאים ההתחייבות חישוב לצורך -
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 .והפסד רווח לדוח מיידית נזקפים, אקטואריים והפסדים רווחים לרבות, לתקופה ההטבה עלות מרכיב כל -

 ומחלה חופשה – בפיצוי מזכות היעדרויות 15.4
 ;אקטואריות ובהנחות היוון בשיעורי שימוש ללא, שוטף בסיס על נמדדת חופשה ימי בגין ההתחייבות -
 ;השוטף השירות במהלך שינוצלו מחלה ימי בגין בותהתחיי צובר לא הבנק -

 בישראל ממשלתיות חוב איגרות של, לפרעון תקופות לפי, לפדיון התשואה שיעורי לפי, המפקח להוראות בהתאם, נקבעים ההיוון שיעורי 15.5
 .הדיווח עדבמו ומעלה( בינלאומי) בדירוג קונצרניות חוב איגרות של ממוצע מרווח בתוספת, הדיווח במועד

 :ההיוון בשיעורי משינויים כתוצאה אחר כולל ברווח שנרשמו אקטואריים והפסדים ברווחים החשבונאי טיפולה 15.6

 למדד צמודות עובדים זכויות לכיסוי עתודות לחישוב ההיוון שיעור שבין מהפער הנובע, 2013 בינואר 1 ליום האקטוארי ההפסד -
 לעובדים התחייבויות של זה למועד ההיוון שיעורי לבין(, 4%) לציבור הדיווח בהוראות השעה אתהור פי על שנקבע, לצרכן המחירים

 ;המצטבר האחר הכולל הרווח במסגרת כללנ"(, ההפסד: "להלן) לעיל כאמור הכללים פי על שנקבעו, למדד צמודות

 נרשמים, דיווח שנת במהלך ההיוון בשיעורי פיםשוט משינויים כתוצאה, ואילך 2013 בינואר 1 מיום שנרשמים אקטואריים רווחים -
 ;תתאפס זו שיתרה עד, כאמור הרשומה ההפסד יתרת את ומקטינים, המצטבר האחר הכולל ברווח

 שוטפים משינויים הנובעים אקטואריים ורווחים, דיווח שנת במהלך היוון בשיעורי שוטפים משינויים הנובעים אקטואריים הפסדים -

 השירות תקופת פני על ישר קו בשיטת מופחתים, לעיל כאמור הרשומה ההפסד יתרת איפוס לאחר דיווח שנת הלךבמ היוון בשיעורי
 ;התכנית פני על הטבות לקבל הצפויים העובדים של הנותרת הממוצעת

, מכן לאחר ופותובתק, 2013 בינואר 1 ליום( ההיוון בשיעור משינוי כתוצאה נובעים שאינם) אחרים אקטואריים והפסדים רווחים -

 העובדים של הנותרת הממוצעת השירות תקופת פני על הישר הקו בשיטת ומופחתים המצטבר האחר הכולל הרווח במסגרת נכללים
 .חריגים מסוימים במצבים למעט, התוכנית פי על הטבות לקבל הצפויים

, העתיד לגבי והערכות סטטיסטיים בכלים בשימוש כרוך, ריאקטוא בסיס על פרישה פיצויי לתשלום הבנק התחייבות בגין ההפרשות חישוב 15.7

 (.להלן ראו) בנושא הבנק הנהלת שקבעה המגבלות ועל העבר נסיון על מבוסס והוא
 ביוני 30 ליום הכספיים מהדוחות החל יושמו אשר, 2014 אוגוסט בחודש הפרישה תוכנית אישור במסגרת, הבנק הנהלת שקבעה המגבלות

2014: 

 ;חריגים למקרים פרט, מועדפים בתנאים עובדים פרישת תתאפשר לא 2016-2015 בשנים -
 ;50 - מועדפים בתנאים לפרישה מינימלי גיל -
 31 ליום ח"ש מיליון 35) 2015 בדצמבר 31 ליום ח"ש מיליון 19 שיתרתה, בעבר שנוצרה, חריגים פרישה מקרי עבור המיוחדת הקרן -

 .2016-2015 בשנים חריגים במקרים עובדים לפרישת תשמש(, 2014 בדצמבר
 היקפי אורל. 2010-2004 בשנים בפועל הפרישה לשיעורי בהתאם, גיל שכבות לפי, הממוצעים העזיבה שיעורי על גם תבססה החישוב
 בססהמת חישובה. 50 מגיל לשנה 2% על יעמדו אלה בשנים מרצון הפרישה ששיעורי הונח, 2028-2017 בשנים הצפויים הטבעית הפרישה

. למפרע יושם עזיבה שיעורי על
 :אלה הן, 2016בדצמבר  31 ליום הכספיים מהדוחות החל יושמו אשר, 2016 פרישה תוכנית עם בקשר, ההנהלה שקבעה המגבלות

;50 - מועדפים בתנאים לפרישה מינימלי גיל -

 ;חריגים פרישה מקרי עבור מיוחדת קרן יצירת -
 שערך מחקר פי על לךואי 2028 ומשנת 2% על יעמוד הוא 2027-2022 בשנים, 0.25% על יעמוד ותהעזיב וקטור 2021-2017 בשנים -

 .האקטואר

. אחר כולל ברווח נרשם אשר, ח"ש מיליון 125 של בסך", אקטוארי רווח" יצר כאמור בהנחות השינוי
 Accounting for Contingencies:האמריקאי התקן הוראותל בהתאם נעשה תלויות משפטיות בתביעות החשבונאי הטיפול. תלויות התחייבויות .16

SFAS-5 בתביעות חשבונאי טיפול" בענין לציבור דיווח הוראת לרבות, הבנקים על הפיקוח והבהרות להנחיות ובהתאם אליו הנלוות וההוראות 

 ". תלויות
 את קובעות אשר, המשפטיים יועציהן דעת וותח על הבת חברות והנהלות הבנק הנהלת מתבססות התלויות המשפטיות התביעות בהערכת

.תלויות בתביעות לסיכון החשיפה להתממשות ההסתברות

:להלן כמפורט, לסיכון החשיפות להתממשות ההסתברות לתחומי בהתאם סווגו התביעות
.70%-ל מעל ההסתברות -( ) צפוי (1
.70%-ל שווה או קטנהו 20%-ל מעל ההסתברות -( ) אפשרי (2

.20%-ל שווה או קטנה ההסתברות -( ) קלוש (3
 ".צפוי"כ הוערך בגינן לסיכון החשיפה להתממשות ההסתברות שתחום תביעות בשל מתאימות הפרשות נכללות הכספיים בדוחות
 החשיפה של ההתממשות סיכויי את ריךלהע ניתן שלא הכספיים בדוחות לקבוע בנקאי תאגיד רשאי נדירים במקרים רק, להוראה בהתאם

 עם תובענה שתוגש לאחר שיפורסמו( אחד שנתי דוח כולל) כספיים דוחות בארבעה וכן, כייצוגית שאושרה ותביעה רגילה תביעה בגין לסיכון
 בנפרד הוצגו 26 בביאור. המשפט בית של החלטה לפי ההליכים עוכבו שבה תקופה תיכלל לא זו תקופה במנין כאשר, כייצוגית בה להכיר בקשה

 .החשיפה של סביר אומדן של אפשרות אין לגביהן אשר תלויות תביעות

 שהסכום משפטי הליך יתואר, כלל דרך כי הבנק קבע זה לעניין. הקבוצה וחברות הבנק כנגד המתנהלים מהותיים משפטיים הליכים תאר הבנק
 אם העצמי מההון 1% ועל לסיכון החשיפה של ההתממשות סיכויי את להעריך ניתן לא אם הבנק של העצמי מההון 0.5% על עולה בו הנתבע
  . קלושה או, אפשרית הינה הסיכון התממשות סבירות
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי. 1

 התביעה סכום הערכת, מהנתבעים אחד לכל סכום בתביעתם ייחסו לא והתובעים, בתיק מהנתבעים אחד הינו הבנק בהם במקרים כי עוד יצויין

 אינה וההערכה, העניין בנסיבות נכונה היא ואין להטעות עשויה הכולל בסכום שהתחשבות לכך לב בשים, היכולת כמיטב, בוצעה לבנק שרלבנטי
 .המשפט בית בידי דבר של בסופו שתיקבע כפי החלוקה את בהכרח מייצגת

 דין הוראת או/ו הסכם בפרשנות ספק בהתקיים, היתר בין, וזאת( unasserted claims) הוגשו שטרם משפטיות תביעות או לטענות חשוף הבנק

. בבנק גורמים אל שלישיים צדדים של תלונות או פניות באמצעות: היתר ובין, דרכים במספר הבנק לידיעת מובאת זו חשיפה. יישומם אופן או/ו
 את המשקללות, וההנהלה המטפלים הגורמים של פנימיות תהערכו על הבנק מסתמך הוגשו שטרם תביעות/מטענות הנובע הסיכון בהערכת

 על מבוססת ההערכה. כאלה שיהיו ככל בפשרה ותשלומים שתוגש וככל אם, התביעה להצלחת הסיכוי את, תביעה להגשת הסיכוי הערכת

 הטענה ברור מצוי שבו וניהראש השלב לאור, הדברים מטבע. לגופן הטענות של הניתוח ועל דומות תביעות להגשת ביחס שנצבר הניסיון
 להיות עשויה בפועל התוצאה, הערכה בוצעה אם גם. הערכה לבצע ניתן שלא לכך לגרום עשויים אשר, אובייקטיביים קשיים קיימים, המשפטית

 .התביעה הוגשה שטרם בשלב שנעשתה מההערכה שונה

ההפרשה למסים על ההכנסה של הבנק וחברות ים ומסים נדחים.הדוחות הכספיים של הבנק כוללים מסים שוטפ. הוצאות מסים על ההכנסה .17
מאוחדות שלו שהן מוסדות כספיים לצרכי מס ערך מוסף, כוללת מס רווח המוטל על ההכנסה לפי חוק מס ערך מוסף. מס ערך מוסף המוטל על 

השכר במוסדות כספיים נכלל בדוח רווח והפסד בסעיף "משכורות והוצאות נלוות".

את הוצאות המס או הטבות המס על ההכנסה בין פעילויות נמשכות, פעילויות שהופסקו, רווח כולל אחר ופריטים הנזקפים ישירות  הבנק מקצה
 להון עצמי.

הבנק מכיר בנכסי מסים נדחים בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי והפסדים מועברים ובמקביל מכיר בהפרשה נפרדת )

בור אותו סכום הכלול בנכס אשר יותר סביר מאשר לא שלא ימומש. הבנק מפחית את נכסי המסים הנדחים בסכומן של הטבות מס ( ע
הן הראיות החיוביות התומכות בהכרה בנכס מס נדחה והן הראיות השליליות  –כלשהן שאינן צפויות להתממש בהתבסס על הראיות הזמינות 

 ס מס נדחה, כדי לבחון האם ניתן להכיר בנכס מס נדחה נטו. התומכות ביצירת הפרשה בגין נכ

חייבת מספקת הכנסה שנחקקו הצפויים לחול על באמצעות שיעורי המס החוקיים נמדדים  יםנדח יםאו נכס מס דחיםנמסים התחייבות  -
 .ימומשאו נכס המס הנדחה תסולק במס בתקופות שבהן צפוי כי התחייבות המס הנדחה 

הכנסות והוצאות ריבית בגין מסים על הכנסה בסעיף "מסים על הכנסה". כמו כן, הבנק מסווג קנסות לרשויות המס בסעיף  מסווג הבנק -

 "מסים על הכנסה".
 בית או המס רשויות ידי על יתקבלו שהפוזיציות( ) צפוי אם רק מס פוזיציות בהשפעת מכיר הבנק .וודאיות לא מס פוזיציות

 לידי באים במדידה או בהכרה שינויים. 50% על עולה התממשותו שסבירות המקסימלי הסכום לפי נמדדות שמוכרות מס פוזיציות. שפטהמ

 .הדעת בשיקול לשינוי הובילו אשר בנסיבות שינויים חלו בה בתקופה ביטוי
)הפרשה לנכס מס  -חים, כמו גם כל הונכסי המסים הנדכל התחייבויות  הבנק יקזז .נדחים מסים והתחייבויות נכסי קיזוז

  ום שיפוט מיסוי מסוים.נדחה( הקשורות, עבור רכיב משלם מס מסוים ובגבולותיו של תח

 לא זו מס תוספת. מאוחדות חברות ידי על דיבידנדים חלוקת של במקרה מס בתוספת להתחייב עשוי הבנק .דיבידנד חלוקת בגין מס תוספת
 צפויה בהם במקרים. מס בתוספת הכרוכה דיבידנד לחלוקת לגרום שלא המוחזקת בחברה מדיניות נקבעת כאשר, הכספיים בדוחות נכללת
.הדיבידנד חלוקת בגין לחול שעשויה המס תוספת בגין למס העתודה מוגדלת, מס בתוספת הכרוכים מרווחים דיבידנד לחלק מוחזקת חברה

 ההפסד או הרווח חלוקת ידי על מחושב למניה הבסיסי הרווח. שלו הרגילות המניות הון לגבי למניה רווח נתוני מציג הבנק. למניה רווח .18
 .התקופה במשך במחזור שהיו הרגילות המניות של המשוקלל הממוצע במספר הבנק של הרגילות המניות לילבע המיוחסים

הרווח המדולל למניה נקבע על ידי התאמת הרווח או ההפסד המתייחס לבעלי המניות הרגילות של הבנק והתאמת הממוצע המשוקלל של 

 המניות הפוטנציאליות המדללות, הכוללות כתבי אופציה למניות. המניות הרגילות שבמחזור, לאחר התאמה בגין ההשפעה של כל
 פעילות מגזרי על דיווח .19

מגזר פעילות פיקוחי הוא מרכיב בתאגיד בנקאי אשר עוסק בפעילויות מסוימות או אשר מאגד לקוחות בסיווגים מגזרי פעילות פיקוחיים. 

יווח על מגזרי הפעילות הפיקוחיים של הבנק נקבעה בהוראות הדיווח לציבור של מסוימים, שהוגדרו על ידי הפיקוח על הבנקים. המתכונת לד
 המפקח על הבנקים

למגזר משקי  ,מגזר פעילות פיקוחי מוגדר בעיקר בהתבסס על סיווג הלקוחות. לקוחות פרטיים מסווגים בהתאם להיקף הנכסים הפיננסיים

יים מסווגים בעיקר על פי מחזור הפעילות שלהם למגזרים עסקיים )תוך הפרדה בין הבית ומגזר הבנקאות הפרטית. לקוחות שאינם אנשים פרט
 עלעסקים זעירים וקטנים, עסקים בינוניים ועסקים גדולים( גופים מוסדיים ומגזר ניהול פיננסי. בנוסף, הבנק נדרש ליישם את דרישות הדיווח 

 גזרי הפעילות הפיקוחייםשונים מהותית ממ הםמגזרי פעילות בהתאם לגישת ההנהלה כאשר 

כי יינתן גילוי על מגזרי בהוראות הדיווח לציבור בנוסף לדיווח האחיד לפי מגזרי פעילות פיקוחיים, נקבע מגזרי פעילות לפי גישת ההנהלה. 
ראו , -ם בפעילות בהתאם לגישת ההנהלה, בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארצות הברית בנושא מגזרי פעילות )הנכללי

 (.להלן 30ביאור 

מגזר פעילות המוגדר לפי גישת ההנהלה הוא מרכיב בתאגיד בנקאי אשר עוסק בפעילויות שמהן הוא עשוי להפיק הכנסות ולשאת בהוצאות; 
ת ביצועיו; וכן קיים תוצאות פעולותיו נבחנות באופן סדיר על ידי ההנהלה והדירקטוריון לצורך קבלת החלטות בנוגע להקצאת משאבים והערכ

 לגביו מידע פיננסי נפרד

חלוקת המגזרים בבנק מבוססת על איפיון של מגזרי לקוחות. מגזרים אלו כוללים גם מוצרים בנקאיים. תוצאות מגזר המוצר שלא ניתן לשיוך 
 ת".למגזרי הלקוחות הרלוונטיים נכלל בסעיף "סכומים שלא הוקצו והתאמו
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 )המשך( בונאיתהחש המדיניות עיקרי. 1

 . הקרן ליתרת יחסי באופן מופחתות, נדחים התחייבות וכתבי חוב איגרות הנפקת הוצאות. נדחות הוצאות הפחתת .20

 של חוב בגין נכס, העסקה את הסולקת אשראי כרטיסי לחברת נוצר העסקה ביצוע במועד. אשראי בכרטיסי פעילות בגין וזכאים חייבים .21
 מחזיק של חוב בגין נכס נוצר, כמנפיקה אשראי כרטיסי לחברת, כן כמו. העסק לבית התחייבות ובמקביל הכרטיס קמחזי או הכרטיס מנפיק

 .הסולקת אשראי כרטיסי חברת כלפי התחייבות ובמקביל המנפיק הבנק של או הכרטיס

 .הדיווח ליום שקדם םהעסקי ליום עד שעובדו תנועות מייצגות אשראי בכרטיסי פעילויות בגין וזכאים חייבים יתרות
 

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

 עם מחוזים הכנסה בנושא חשבונאות לכללי עדכון אימוץ בנושא חוזר פורסם 2015 בינואר 14 ביום. לקוחות עם מחוזים בהכנסה הכרה .1

 כרהה בנושא חדש תקן האמריקאיים החשבונאות בכללי המאמץ  פרסום לאור בורלצי הדיווח הוראות את מעדכן החוזר. לקוחות
 מחיר ולקביעת לקוח עם חוזה לזיהוי כללים, היתר בין, הכוללים, שלבים חמישה בן מודל יישום תוך תוכר הכנסה כי קובע התקן. בהכנסה
 .ונפרד מזוהה מרכיב לכל הכולל העסקה מחיר את לייחס יש בו ולאופן שוניםה למרכיביו החוזה את להפריד יש כיצד המגדירים כללים, העסקה

 בהכנסה ההכרה עיתוי לגבי התקן שקובע לכללים בהתאם זאת, בנפרד מזוהה מרכיב כל בגין בהכנסה להכיר יש, התקן להוראות בהתאם, כן כמו
 .זמן פני על או ספציפי במועד -

 יישום של בחלופה לבחור ניתן לראשונה היישום בעת, בחוזר המעבר להוראות בהתאם. 2018 בינואר 1 מיום תהיה בהוראות התיקונים תחילת

) המצטברת ההשפעה של רישום של בדרך ולהבא מכאן יישום של בחלופה או השוואה מספרי של מחדש הצגה של בדרך למפרע
 . להון, לראשונה היישום במועד שתוכר ,המצטברת ההשפעה זקיפת תוך, לראשונה התקן יישום של( 
 .לקודיפיקציה 310 פרק בתחולת אשר חוזיות מחויבויות או וזכויות פיננסיים מכשירים על, השאר בין, חל אינו החדש התקן

 להערכת הבנק, ליישום התיקונים לא צפויה השפעה מהותית.
 1 ביום .2016 בנובמבר 1 מיום חוזר - נושאים במספר ב"בארה ליםהמקוב החשבונאות כללי לפי בישראל בנקאיים תאגידים של דיווח .2

 החוזר. ב"בארה המקובלים החשבונאות כללי לפי בישראל אשראי כרטיסי וחברות בנקאיים תאגידים של דיווח בנושא חוזר פורסם 2016 בנובמבר

 :הבאים בנושאים ב"בארה מקובלים חשבונאות תקני ומאמץ לציבור הדיווח הוראות את מעדכן
 ".שהופסקו פעילויות" בדבר בקודיפיקציה 205-20 בנושא ב"בארה בבנקים המקובלים החשבונאות כללי -
 ".קבוע רכוש" בדבר בקודיפיקציה 360 בנושא ב"בארה בבנקים המקובלים החשבונאות כללי -

 ."למניה רווח" בדבר בקודיפיקציה 260 בנושא ב"בארה בבנקים המקובלים החשבונאות כללי -
 ".מזומנים תזרימי על דוח" בדבר בקודיפיקציה 230-10 בנושא ב"בארה בבנקים המקובלים החשבונאות כללי -
 ".ביניים לתקופות דיווח" בדבר בקודיפיקציה 270 בנושא ב"בארה בבנקים המקובלים החשבונאות כללי -

, לציבור הדיווח להוראות בהתאם כי, הובהר זה בהקשר" )תריבי היוון" בדבר בקודיפיקציה 835-20 לנושא בהתאם ריבית עלויות היוון -
 כשירים כנכסים בנכסים להכרה לקריטריונים באשר ברורים ובקרות נהלים, מדיניות שקבע מבלי, ריבית עלויות יהוון לא בנקאי תאגיד
 (;שיהוונו הריבית לעלויות ובאשר

 ".ערבויות" דברב בקודיפיקציה 460 לנושא בהתאם ערבויות של וגילוי מדידה -
 שנקבעו המעבר להוראות בהתאם לפעול נדרש, לראשונה היישום בעת. ואילך 2018 בינואר 1 מיום יחולו לחוזר בהתאם שנקבעו ההוראות

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

 .אלו בנושאים האמריקאית
  להערכת הבנק, ליישום הכללים לא צפויה השפעה מהותית.

 והפסדי פיננסיים במכשירים הטיפול בנושא חדשים כללים ב"בארה פורסמו 2016 ויוני ינואר בחודשים .אשראי והפסדי פיננסיים מכשירים .3

 היישום ומועד אופן לגבי הבנקאיים גידיםהתא את בעתיד לעדכן בכוונתו כי הצהיר הבנקים על הפיקוח(.  2016-13-ו ) אשראי
 להיערך התבקשו הבנקים זה בשלב. הכספיים דוחותיו על הכללים של ההשפעה את לבחון החל טרם הבנק. בישראל האמורים הכללים של

 .החדשים הכללים יישום לצורך שידרשו בסיסיים נתונים לשמירת

 חוזרפרסם הפיקוח על הבנקים  2018בינואר  1 ביום .וצאות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום העסקהבדבר שיפור ההצגה של ה חוזר .4
 לקודיפיקציה בדבר שיפור ההצגה של הוצאות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום ההעסקה. 2017-07בקשר לתיקון מספר 

צאות השכר בדוח רווח והפסד כך שרק עלות השירות תיוותר בהוצאות התיקון מבהיר כי יש להפריד את רכיבי עלות ההטבה שנכללים בהו

השכר ואילו את שאר העלויות יש להציג בהוצאות שאינן תפעוליות )הוצאות אחרות(. יתר על כן, הובהר כי רק עלות השירות ניתנת להיוון, 
 טבה.לות ההעבמקרים בהם מתאפשר היוון הוצאות שכר, ולא מתאפשר היוון של שאר רכיבי 

ואילך. בעת היישום לראשונה, יש לפעול בהתאם להוראות המעבר  2018בינואר  1החל מיום  לחוזרנדרש ליישם את ההוראות שנקבעו בהתאם 

 שנקבעו בארה"ב, בשינויים המתחייבים.
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 ות והוצאות ריבית. הכנס2

 
 הבנק מאוחד

 
2017 2016 2015 2017 2016 2015 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ⁽²⁾הכנסות ריבית א.
 2,628  2,858  3,175  4,598  5,024  5,565  מאשראי לציבור      

 16  18  28  18  18  28  מאשראי לממשלות
 21  13  16  29  23  28  מפקדונות בבנק ישראל וממזומנים

 13  15  31  25  19  30  מפקדונות בבנקים
 -  -  -  -  -  -  י מכר חוזרמניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמ

 234  272  271  576  555  542  ⁽¹⁾מאיגרות חוב
 -  ⁽⁴⁾-  -  ⁽⁴⁾19  ⁽⁴⁾20  20  מנכסים אחרים

 2,912  3,176  3,521  5,265  5,659  6,213  כל הכנסות הריבית-סך
 ב. הוצאות ריבית

 (470) (480) (538) (428) (504) (643) על פקדונות הציבור      
 (1) -  -  (3) (3) (3) על פקדונות הממשלה

 (4) (6) (5) (30) (30) (33) על פקדונות מבנקים
על ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש 

 -  -  -  (149) (146) (127) חוזר
 (161) (179) (217) (427) (415) (428) על איגרות חוב וכתבי התחייבויות נדחים

 (4) (4) (4) (5) (4) (4) ויות אחרותעל התחייב
 (640) (669) (764) (1,042) (1,102) (1,238) כל הוצאות הריבית-סך

 2,272  2,507  2,757  4,223  4,557  4,975  סך הכנסות ריבית, נטו
 ג. פירוט ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים על הכנסות והוצאות ריבית:

 (32) (36) (11) (32) (36) (11) ⁽⁵⁽⁾³⁾הוצאות ריבית
 ד. פירוט הכנסות ריבית על בסיס צבירה מאיגרות חוב:

 98  101  103  216  202  178  מוחזקות לפדיון      
 136  160  146  357  341  340  זמינות למכירה

 -  11  22  3  12  24  למסחר
 234  272  271  576  555  542  הכנסות ריביתבהכל כלול -סך

     הערות:
 -(  MBSהכנסות הריבית מניירות ערך מגובי משכנתא ) (1)  

 -  -  -  41  42  44  במיליוני דולר
 -( MBSהכנסות הריבית מניירות ערך מגובי משכנתא ) 

 -  -  -  159  161  157  במיליוני ש"ח
 כולל מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור. (2)
 ם נגזרים מגדרים על סעיף משנה א.פירוט של השפעת מכשירי (3)
 .7ג'  1ראו ביאור  -סווג מחדש  (4)
 , הנתונים כללו גם התאמה לשווי הוגן של המכשירים2016בדצמבר  31הנתונים כוללים הוצאות ריבית על מכשירים נגזרים מגדרים. ליום  2017בינואר  1החל מיום  (5)

 כאמור. נתוני ההשוואה סווגו בהתאם.
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 כנסות מימון שאינן מריביתה .3

 
 הבנק מאוחד

 
2017 2016 2015 2017 2016 2015 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 א. הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן למטרות מסחר
 מפעילות במכשירים נגזרים

 ALMׂ⁽⁴⁾ (589⁽)⁷⁾ (333) (378) (538⁽)⁷⁾ (321) (335)הוצאות בגין מכשירים נגזרים       
 (335) (321) (538) (378) (333) (589) סך הכל מפעילות במכשירים נגזרים

 ⁽:³⁾מהשקעה באיגרות חוב
 176  133  165  243  163  180  רווחים ממכירת איגרות חוב זמינות למכירה      

 (2) (2) (4) (14) (3) (20) הפסדים ממכירת איגרות חוב זמינות למכירה
 (3) (14) -  (4) (14) -  רך של איגרות חוב זמינות למכירההפרשה לירידת ע

 171  117  161  225  146  160  סך הכל מהשקעה באיגרות חוב
 459  430  1,079  504  449  1,107  הפרשי שער, נטו

 רווחים )הפסדים( מהשקעה במניות:
 3  -  1  93  71  211  ⁽³⁾רווחים ממכירת מניות זמינות למכירה      

 -  97  -  -  360  -  ⁽⁸⁾רווח ממכירת זכויות בויזה אירופה
 ⁽⁹(⁾28) (12) -  ⁽⁹(⁾38) (12) (2) הפסדים ממכירת מניות זמינות למכירה

 ⁽¹⁰(⁾99) (2) (2) ⁽¹⁰(⁾104) (4) (11) הפרשה לירידת ערך של מניות זמינות למכירה
 13  1  1  24  11  24  דיבידנד ממניות זמינות למכירה

 -  1  3  -  19  8  רווח ממכירת מניות ופעילות של חברות מוחזקות
 -  -  -  (27) -  -  הפסד ממכירת פעילות של חברות מוחזקות

 (111) 85  3  (52) 445  230  סך הכל מהשקעה במניות
 14  12  19  13  14  20  ⁽¹¹⁾רווחים, נטו בגין הלוואות שנמכרו

נן מריבית בגין פעילויות שאינן סך כל הכנסות מימון שאי
 198  323  724  312  721  928  למטרות מסחר

 ⁽:⁵⁾ב. הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות למטרת מסחר
 11  7  ⁽⁷(⁾336) 37  42  ⁽⁷(⁾315) הכנסות )הוצאות( נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים

שווי רווחים )הפסדים( שמומשו ושטרם מומשו מהתאמות ל
 12  (8) (21) 14  (8) (21) ⁽¹⁾הוגן של איגרות חוב למסחר, נטו

רווחים )הפסדים( שמומשו ושטרם מומשו מהתאמות לשווי 
 -  (1) 4  -  (1) 3  ⁽²⁾הוגן של מניות למסחר, נטו

 23  (2) (353) 51  33  (333) ⁽⁶⁾סך הכל מפעילויות מסחר
 פעילויות למטרת מסחר, לפי חשיפת סיכון: פירוט על הכנסות מימון שאינן מריבית בגין

 12  (11) 6  26  11  15  חשיפת ריבית
 -  -  (377) 14  12  (367) חשיפת מטבע חוץ

 11  9  18  11  10  19  חשיפה למניות
 23  (2) (353) 51  33  (333) סך הכל לפי חשיפת סיכון

 221  321  371  363  754  595  סך כל הכנסות מימון שאינן מריבית
 הערות:

מזה, חלק הרווחים )הפסדים( הקשורים לאיגרות חוב למסחר שעדין  (1)
 (6) (3) 2  (7) (5) 1  מוחזקות ליום המאזן

מזה, חלק הפסדים הקשורים למניות למסחר שעדין מוחזקות ליום  (2)
 (1) -  (2) (1) -  (2) המאזן

       :10ר סווג מרווח כולל אחר מצטבר, ראו ביאו (3)
 171  117  161  226  146  160  מזה, רווחים, נטו מהשקעה באגרות חוב 
 (102) -  1  (97) -  1  מזה, מהשקעה במניות 
 מכשירים נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור. (4)
 מסחר.כולל הפרשי שער שנבעו מפעילות  (5)
 לעיל. 2להכנסות ריבית מהשקעה באיגרות חוב למסחר, ראו ביאור  (6)
 לעיל. 5ג'  1לפרטים בדבר שינוי מתכונת ההצגה, ראו ביאור  (7)
)שווי השוק של  2016בחודש יוני  , בתוספת השווי ההוגן של מניות הבכורה המיוחדות של ויזה אינק שהתקבלו2016התמורה חושבה בהתאם לתמורה במזומן שהתקבלה בחודש יוני  (8)

, בהתאם להערכת הבנק את השפעת החסימה של המניות ואת השפעתן של אי וודאויות מסוימות 50%מניות ויזה שתתקבלנה לאחר המרת מניות הבכורה כאמור, מנוכה במקדם של 
 .2019במנגנון ההמרה( ושל התמורה העתידית במזומן שצפויה להתקבל בשנת 

 .2016בדצמבר  31ו' לדוחות הכספיים ליום  36ם הובאו בביאור פרטים נוספי
, אשר סווגו לסעיף זה בהתאם להנחיה של הפיקוח על הבנקים. זאת, בהלימה להנחיה  2015מיליון ש"ח החזר ריבית הפרה, ששילמו הבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט בשנת  34כולל סך של  (9)

נדרשו הבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט לסווג את יתרת החוב של הלווה כ"נייר ערך" במסגרת התיק הזמין למכירה, על פי שווי השוק של חלקם  , לפיה2003של המפקח על הבנקים, משנת 
 היחסי בבטוחה )מניות של תאגיד מסוים(.

 (.4)-( ו3) 38בעיקר בגין מניות הבנק הבינלאומי, ראו ביאור  (10)
 .31לפרטים ראו ביאור  (11)
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 עמלות .4

 
 הבנק המאוחד

 
2017 2016 2015 2017 2016 2015 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 300  306  301  523  489  483  ניהול חשבון
 131  137  149  977  1,024  1,119  כרטיסי אשראי

 218  208  203  332  322  336  פעילות בניירות ערך ובמכשירים נגזרים מסוימים
 134  124  130  147  136  142  ים פיננסייםעמלות הפצת מוצר

 -  -  -  7  -  -  ניהול, תפעול ונאמנות לגופים מוסדיים
 104  90  113  141  136  154  טיפול באשראי
 114  108  107  146  138  137  הפרשי המרה

 40  42  41  50  53  52  פעילות סחר חוץ
 9  11  7  11  11  7  הכנסות נטו משירות תיקי אשראי

 115  122  142  175  181  198  עמלות מעסקי מימון
 44  41  41  102  95  89  עמלות אחרות

 1,209  1,189  1,234  2,611  2,585  2,717  כל העמלות-סך

 הכנסות אחרות  .5

 
 הבנק המאוחד

 
2017 2016 2015 2017 2016 2015 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 6  5  5  -  -  -  ל מחברות מאוחדותדמי ניהו
 17  75  68  50  83  72  רווח הון ממכירת בניינים וציוד

 -  (3) -  -  (3) -  הפסד הון ממכירת בניינים וציוד
 59  58  58  29  20  15  הכנסות אחרות

 82  135  131  79  100  87  כל ההכנסות האחרות-סך
 

 משכורות והוצאות נלוות  .6

 
 הבנק המאוחד

 
2017 2016 2015 2017 2016 2015 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 1,363  1,331  1,372  2,337  2,239  2,259  משכורות
 53  61  52  145  135  128  הוצאות נלוות אחרות לרבות קרן השתלמות, חופשה ומחלה

 22  27  42  (20) 18  42  הטבות לזמן ארוך
 381  360  371  534  493  500  שכרביטוח לאומי ומס 

 ⁽:¹⁾הוצאות בגין פנסיה )לרבות פיצויים ותגמולים(
 92  229  140  154  302  190  ⁽³⁾הטבה מוגדרת      

 104  110  126  144  153  181  הפקדה מוגדרת
 44  41  32  48  45  36  ⁽¹⁾הטבות אחרות לאחר סיום העסקה והטבות לאחר פרישה שאינן פנסיה

 -  -  -  ⁽²⁾24  -  -  הטבות מיוחדות בגין פיטורין
 5  4  4  30  31  30  הוצאות בגין הטבות אחרות לעובדים

 2,064  2,163  2,139  3,396  3,416  3,366  ההוצאות הנלוותוכל המשכורות -סך
 12  -  -  514  347  338  מזה: משכורות והוצאות נלוות בחו"ל

 הערות:
 .23ראו ביאור  (1)
 פיצויים מוגדלים לעובדי חברה מוחזקת בחו"ל שפעילותה נמכרה. (2)
 בנק.מיליון ש"ח ב 125-מיליון ש"ח במאוחד ו 141ך של ס - 2016מיליון ש"ח במאוחד ובבנק,  32ך של ס - 2017מזה סילוק :  (3)
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 הוצאות אחרות  .7

 
 הבנק המאוחד

 
2017 2016 2015 2017 2016 2015 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 49  48  56  190  183  191  פרסום
 62  64  58  125  125  117  תקשורת

 53  69  50  133  149  131  מחשב
 17  19  17  30  34  28  משרדיות

 15  35  47  55  62  72  ביטוח
 65  82  82  139  155  160  שירותים מקצועיים
 6  6  6  13  14  14  וןשכר חברי דירקטורי

 5  7  9  11  11  12  הדרכה והשתלמויות
 29  28  28  195  233  283  עמלות
 121  123  133  280  280  317  אחרות

 -  -  -  -  85  -  ⁽¹⁾הפרשה בכאל
 422  481  486  1,171  1,331  1,325  כל ההוצאות האחרות-סך

 הערה:
 .2ו'  36( ראו ביאור 1)

 הפרשה למסים על הרווח  .8

 א. הרכב הסעיף 

 
 הבנק המאוחד

 
2017 2016 2015 2017 2016 2015 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 151  ⁽²⁾221  468  ⁽²⁾461  ⁽²⁾649  852  מסים שוטפים בגין שנת החשבון
 (72) ⁽²⁾1  (19) ⁽²(⁾62) ⁽²⁾13  (14) מסים שוטפים בגין שנים קודמות

 79  222  449  399  662  838  השוטפים כל המסים-סך
 בתוספת )בניכוי(:

 44  51  (159) 79  76  (114) מסים נדחים בגין שנת החשבון      
 84  12  20  88  3  23  מסים נדחים בגין שנים קודמות

 128  63  (139) 167  79  (91) ⁽¹⁾כל המסים הנדחים-סך
 207  285  310  566  741  747  ווחכל ההפרשה למסים על הר-סך

 1  -  -  119  118  141  מזה : הפרשה למסים בחו"ל
 

       הערות:
 הרכב הוצאות )הכנסות( מסים נדחים : (1)

 
 

 הבנק המאוחד
 

 
2017 2016 2015 2017 2016 2015 

 
 

 במיליוני שקלים חדשים
 98  (40) (142) 132  (48) (149) להלן: הוצאות )הכנסות( מסים נדחים לפני השפעת הפריטים המפורטים 
 14  18  -  14  18  -  קיטון בניכויים מועברים לצרכי מס 
 16  85  3  21  109  58  השפעת שינויים בחוקי המס 
 128  63  (139) 167  79  (91) כל המסים הנדחים-סך 
ים בכל הטבלה לעיל אינה כוללת את השפעת המס בגין פריטים מסוימים המוכר 

 תקופה ישירות בהון:
 (1) (104) 45  4  (114) 29  הוצאות )הכנסות( המסים בגין פריטים שהוכרו ברווח כולל אחר       

 .7ג'  1ראו ביאור  –סווג מחדש  (2)
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יעור המס הסטטורי החל על ב. התאמה בין סכום המס התיאורטי שהיה חל אילו הרווח היה מתחייב במס לפי ש
 תאגיד בנקאי בישראל, לבין ההפרשה למסים על הרווח כפי שנזקפה בדוח רווח והפסד:

 
 הבנק המאוחד

 
2017 2016 2015 2017 2016 2015 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 414  ⁽¹⁾525  885  ⁽¹⁾1,364  ⁽¹⁾1,713  2,065  רווח לפני מסים
 37.58% 35.90% 35.04% 37.58% 35.90% 35.04% שיעור המס החל על בנק בישראל

 155  ⁽¹⁾188  310  ⁽¹⁾512  ⁽¹⁾615  724  סכום המס על בסיס שיעור המס הסטטוטורי
 מס )חיסכון במס( בגין:

 (6) -  -  2  10  (22) הכנסות חברות בת בחו"ל      
 (5) (1) (3) (8) (2) (8) הכנסות פטורות ובעלות שיעור מס מוגבל

 32  (4) (7) 29  (6) (9) הפרשי פחת, תיאום פחת ורווח הון
 4  4  6  6  27  9  הוצאות אחרות לא מוכרות

 12  22  10  16  28  14  סכומים נוספים לשלם על חובות בעייתיים
 -  (3) (16) 11  (4) (10) מסים בגין שנים קודמות

 (1) (1) (1) (17) (22) (1) הכנסות של חברות בת בישראל
 16  85  3  21  109  58  שינוי יתרת מסים נדחים עקב שינוי בשיעור המס

 -  1  1  (5) (6) (13) שינוי ביתרה הפרשה לנכס מס נדחה
 -  (6) 7  (1) (8) 5  הוצאות )הכנסות( רבית מס הכנסה, נטו

 207  285  310  566  741  747  הפרשה למסים על הרווח
 

 הערה:
 .7ג'  1ראו ביאור  –דש סווג מח (1)

 בנוגע מחלוקתבשל  למעט, בהסכם שומה לבנק הוצאה, 2010 שנת בגין. 2015 המס שנת וכולל עד הכנסה מס שומות ביקורת נערכה לבנק(1)ג.
 בינואר 30 ביום. המחוזי המשפט לבית ערעור הבנק הגיש שבגינה"(, הדיבידנד סוגיית)" מעוסק שהתקבל דיבידנד על רווח מס חיוב לסוגיית

הגיש הבנק לבית המשפט העליון ערעור על פסק דינו של בית המשפט  2017במאי  15ביום . הבנק ערעור את דחה אשר דין פסק ניתן, 2017

 .2018 נובמברהמחוזי בנושא. הדיון בערעור נקבע לחודש 
 המשפט יתלב ערעור הגיש הבנק שבגינה, בידנדהדי סוגיית בשל מחלוקת למעט, בהסכם שומות לבנק הוצאו 2012-2011 השנים בגין

 לשנת הדיבידנד בסוגיית הבנק בערעור העליון המשפט בבית דין פסק שיתקבל עד זה בערעור הדיון הוקפא, השומה פקיד לבקשת. המחוזי

 הבנק השגה.יות, אשר בשלן הגיש בנוגע לשתי סוג למעט, בהסכם שומות לבנק הוצאו, 2015-2013בגין השנים  .כאמור, 2010
לאחר  .השומה פקיד קביעת על השגה הבנק הגיש לגביהם נושאים שני למעט, 2013-2011 לשנים בהסכמה ניכויים שומת הוצאה לבנק (2)

 .2015עד וכולל שנת  בהסכם ת ניכוייםשומ לבנק הוצאהתאריך המאזן, 

 .2014ועד  2012לשנים בין  לחברות המאוחדות העיקריות שומות סופיות, או כאלה שנחשבות כסופיות, (3)
, בשומות החיוב סכום. 2016 אוגוסט ועד 2012 מינואר חיוב לתקופות שומות לכאל"( המנהל)" מוסף ערך מס מנהל הוציא 2016 בדצמבר 14 ביום ד.

 הגישה, בהתאם. עמדתה לתמיכת טובות טענות לה יש כי וסבורה, המנהל עמדת על חולקת כאל. ח"ש מיליון 48 על עומד, והצמדה ריבית כולל

, החברה בספרי הקיימות להפרשות לב ובשים המשפטיים יועציה דעת חוות על בהתבסס, כאל הנהלת להערכת. 2017 במרס 9 ביום השגה כאל
.מהותית אינה זה נושא בגין האפשרית הפוטנציאלית החשיפה

לדיסקונט בנקורפ אינק. )להלן: "בנקורפ"( חברת אחזקות בבעלות ושליטה  הועברו מניות הבנק בחברת אי די בי ניו יורק בפברואר  ביום  .ה

מלאה של הבנק, שהוקמה במדינת דלאוור בארה"ב. העברת המניות לבנקורפ נעשתה לפי ערכן בספרי הבנק בתמורה להקצאת מניות בבנקורפ. 
יב לשלם מס בישראל בגין מכירת מניות אי די בי ניו א' לפקודת מס הכנסה. הבנק התחי העברת המניות נעשתה בהתאם להוראות סעיף 

 כתב ערבות לתשלום המס כאמור. המסים רשותליורק שהועברו לבנקורפ, אם וכאשר תימכרנה. הבנק המציא 

 הפרשים בגין ,ח"ש מיליון 423 של בסך ,נדחים מסים יותוהתחייבלא נכללו , 2017 בדצמבר 31 ליום. הוכרו שלא נדחים מסים התחייבויות .ו
  .לעין הנראה בעתיד לממשן ואין בכוונת הבנק מאחר, בת בחברות להשקעה המתייחסים ,ח"ש מיליון 2,095 של בסך ,זמניים
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 התנועה במסים נדחים. ז

 . המאוחד1

 

יתרת 
 פתיחה

שינויים 
שנזקפו 

לרווח 
 והפסד

השפעת 
השינוי 

בשיעור 
המס 

שנזקפה 
לרווח 
 והפסד

שינויים 
שנזקפו 

לרווח 
 כולל אחר

יתרת 
 סגירה

שיעור 
מס 

 ממוצע

 
 באחוזים במיליוני שקלים חדשים

 
 2017שנת 

 נכסי מסים נדחים
 33.5  802  (8) (32) 142  700  מהפרשה להפסדי אשראי      

 33.9  538  7  -  11  520  מהפרשה לחופשה,למענקי יובלות והפרשה בגין גימלאים
 34.2  469  (2) (3) 22  452  ודף התחייבות בגין הטבות לעובדים על נכסי תוכניתמע

 27.5  25  12  (12) (2) 27  מניירות ערך
 23.0  4  -  -  (16) 20  ניכויים מועברים לצורך מס

 29.1  59  (6) (11) 4  72  אחר
 33.5  1,897  3  (58) 161  1,791  יתרת נכסי מסים נדחים, ברוטו

 23.0  (4) -  -  13  (17) הפרשה לנכס מסים נדחים
 33.5  1,893  3  (58) 174  1,774  יתרת נכסי מסים נדחים בניכוי הפרשה למסים נדחים

 התחייבויות מסים נדחים
 34.2  2  7  -  (8) 3  מניירות ערך      

 26.3  88  -  (2) (9) 99  רכוש קבוע וחכירות
 14.6  100  1  -  49  50  ת מוחזקותבגין השקעות בחברו

 27.5  6  (2) (2) 1  9  אחר
 18.7  196  6  (4) 33  161  יתרת התחייבויות מסים נדחים, ברוטו

 31.2  1,697  (3) (54) 141  1,613  יתרת נכסי מסים נדחים, נטו
 172  מזה: בגין פעילות חו"ל

   
 114  27.5 

       

 
 2016שנת 

 ם נדחיםנכסי מסי
 35.0  700  (2) (44) 102  644  מהפרשה להפסדי אשראי      

 34.2  520  (20) (42) (2) 584  מהפרשה לחופשה,למענקי יובלות והפרשה בגין גימלאים
 34.3  452  81  (21) (28) 420  מעודף התחייבות בגין הטבות לעובדים על נכסי תוכנית

 40.6  27  21  -  (10) 16  מניירות ערך
 24.0  20  -  (3) (27) 50  ניכויים מועברים לצורך מס

 34.7  72  (2) (4) (69) 147  אחר
 34.5  1,791  78  (114) (34) 1,861  יתרת נכסי מסים נדחים, ברוטו

 24.0  (17) -  2  6  (25) הפרשה לנכס מסים נדחים
 34.6  1,774  78  (112) (28) 1,836  יתרת נכסי מסים נדחים בניכוי הפרשה למסים נדחים

 התחייבויות מסים נדחים
 34.2  3  3  -  -  -  מניירות ערך      

 27.5  99  -  (9) (5) 113  רכוש קבוע וחכירות
 11.7  50  -  -  (55) 105  בגין השקעות בחברות מוחזקות

 40.7  9  -  -  8  1  אחר
 19.7  161  3  (9) (52) 219  יתרת התחייבויות מסים נדחים, ברוטו

 32.6  1,613  75  (103) 24  1,617  יתרת נכסי מסים נדחים, נטו
 161  מזה: בגין פעילות חו"ל

   
 172  40.7 
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 ז. התנועה במסים נדחים )המשך(

 . הבנק2

 

יתרת 
 פתיחה

שינויים 
שנזקפו 

לרווח 
 והפסד

השפעת 
השינוי 

ור בשיע
המס 

שנזקפה 
לרווח 
 והפסד

שינויים 
שנזקפו 

לרווח 
 כולל אחר

יתרת 
 סגירה

שיעור 
מס 

 ממוצע

 
 באחוזים במיליוני שקלים חדשים

 
 2017שנת 

 נכסי מסים נדחים
 34.2  510  -  -  92  418  מהפרשה להפסדי אשראי      

 34.2  496  5  -  16  475  מהפרשה לחופשה,למענקי יובלות והפרשה בגין גימלאים
 34.2  325  (7) -  22  310  מעודף התחייבות בגין הטבות לעובדים על נכסי תוכנית

 23.0  2  -  -  (1) 3  ניכויים מועברים לצורך מס
 34.2  24  -  -  -  24  אחר

 34.2  1,357  (2) -  129  1,230  יתרת נכסי מסים נדחים, ברוטו
 23.0  (3) -  -  (1) (2) הפרשה לנכס מסים נדחים

 34.2  1,354  (2) -  128  1,228  יתרת נכסי מסים נדחים בניכוי הפרשה למסים נדחים
 התחייבויות מסים נדחים

 34.2  1  (1) -  -  2  מניירות ערך      
 25.8  66  -  -  (11) 77  רכוש קבוע וחכירות

 14.5  98  1  -  52  45  בגין השקעות בחברות מוחזקות
 17.7  165  -  -  41  124  יתרת התחייבויות מסים נדחים, ברוטו

 31.0  1,189  (2) -  87  1,104  יתרת נכסי מסים נדחים, נטו
       

 
 2016שנת 

 נכסי מסים נדחים
 34.2  418  -  (30) 70  378  מהפרשה להפסדי אשראי      

 34.2  475  (18) (38) 24  507  איםמהפרשה לחופשה,למענקי יובלות והפרשה בגין גימל
 34.2  310  87  (14) (41) 278  מעודף התחייבות בגין הטבות לעובדים על נכסי תוכנית

 24.0  3  -  (1) (21) 25  ניכויים מועברים לצורך מס
 34.2  24  -  (3) (20) 47  אחר

 34.2  1,230  69  (86) 12  1,235  יתרת נכסי מסים נדחים, ברוטו
 24.0  (2) -  -  (1) (1) הפרשה לנכס מסים נדחים

 34.2  1,228  69  (86) 11  1,234  יתרת נכסי מסים נדחים בניכוי הפרשה למסים נדחים
 התחייבויות מסים נדחים

 34.2  2  2  -  -  -  מניירות ערך      
 26.7  77  -  (7) (5) 89  רכוש קבוע וחכירות

 11.2  45  -  -  23  22  מוחזקותבגין השקעות בחברות 
 17.8  124  2  (7) 18  111  יתרת התחייבויות מסים נדחים, ברוטו

 31.5  1,104  67  (79) (7) 1,123  יתרת נכסי מסים נדחים, נטו
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 הפסדים מועברים וזיכויים לצרכי מסח. 

 

נכסי מסים 
 נדחים

הפרשה 
כסי מסים לנ

 נדחים
נכסי מסים 
 יתרת הפסד נדחים, נטו

שנת 
פקיעה 
 ראשונה

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 2017בדצמבר  31ליום 

 הפסדים לצרכי מס:
 ⁽¹⁾ 10  -  2  2  הבנק     

 ⁽¹⁾ 9  -  2  2  חברות בנות בישראל
      

 
 2016בדצמבר  31ליום 

 הפסדים לצרכי מס:
 2017 14  1  2  3  הבנק     

 2017 66  -  16  16  חברות בנות בישראל
 הערה:

 ( לא ניתן להערכה1)

 המסים בתחום חקיקה שינויי .ט

 שיעור לפיו, 2015-ו"התשע(, תיקון()טובין יבוא ועל עסקה על המס שיעור) מוסף ערך מס צו פורסם 2015בספטמבר  24 יוםב. 2015שנת 
 רים"מלכ על המס שיעור) מוסף ערך מס צו את הכנסת אישרה 2015 באוקטובר 12 ביום .2015ובר באוקט 1 מיום החל 17%-ירד ל מ"המע

אוקטובר  בחודש עבודה בעד ששולם שכר על חל והוא 17% של לשיעור ירד שכר מס, לצו בהתאם. 2015-ו"התשע(, תיקון()כספיים ומוסדות

 המס תשלומי את הקטינו החקיקה תיקוני .2015 בשנת הרווחים של היחסי החלק לע חל והוא 17% של לשיעור ירד רווח מס, בנוסף. ואילך 2015
 .(ומוצרים שירותים רכישת בגין מ"ומע רווח מס, שכר מס) מיידי באופן, בארץ הבת חברות ושל הבנק של השוטפים
 ירד 2016 שנת תמתחיל. 37.58% של ורלשיע 37.71% של משיעור 2015 בשנת הסטטוטורי המס שיעור ירד, כאמור המס שיעורי הפחתת בעקבות

 .37.18% של לשיעור הסטטוטורי המס שיעור
 מס בשיעור הירידה, כן כמו. מסוימות עובדים זכויות לתשלום דיסקונט מרכנתיל ובנק הבנק התחייבויות את הקטינה שכר מס בשיעור הירידה

 בספטמבר 30 ליום היתרות בסיס על, האמורים השינויים השפעת. ונטדיסק מרכנתיל בנק ושל הבנק של הנדחים המסים יתרת את הקטינה רווח

 (.מס הקטנת) ח"ש מיליון 3 של בסך הסתכמה הכולל הרווח על ההשפעה(. הרווח הקטנת) ח"ש מיליון 10 של בסך הסתכמה, 2015
 שיעור הופחת, היתר בין, במסגרתו, 2016-ו"התשע(, 216' מס תיקון) הכנסה מס פקודת לתיקון חוק פורסם 2016 בינואר 5 ביום .2016שנת 

-מ 2016 לשנת הסטטוטורי המס שיעור ירד כאמור המס שיעור הורדת בעקבות. 2016 בינואר 1 מיום בתוקף, 25%-ל 26.5%-מ חברות מס

 .35.9%-ל 37.18%
 (. הרווח הקטנת) ח"ש מיליון 50 של ךבסושל כאל,  דיסקונט מרכנתיל בנק של, הבנק של הנדחים המסים יתרת את הקטינה המס בשיעור הירידה

, (2018-ו 2017 התקציב לשנות הכלכלית המדיניות ליישום חקיקה תיקוני) הכלכלית ההתייעלות חוק ברשומות פורסם, 2016 בדצמבר 29 ביום

. 2018 ינוארב 1 מיום החל 23% של ולשיעור 2017 בינואר 1 מיום החל 24% של לשיעור החברות מס שיעור הופחת במסגרתו, 2017-התשע"ז
 .34.19% של לשיעור ךלואי 2018 ולשנת 35.04% של לשיעור ירד 2017 לשנת הסטטוטורי המס שיעור, האמור בעקבות
 (.הרווח הקטנת) ח"ש מיליון 59 של בסך, ושל כאל דיסקונט מרכנתיל בנק של, הבנק של הנדחים המסים יתרת את הקטינה המס בשיעור הירידה

 (.מס הקטנת) ח"ש מיליון 20 של בסך הסתכמה הכולל וחהרו על ההשפעה
 סגרתבמ( ) במס מקיפה רפורמה על ב"ארה נשיא חתם 2017 בדצמבר 22 ביום רפורמת המס בארה"ב. - 2017שנת 

 יתרת את הקטינה המס בשיעור דההירי. ואילך 2018 משנת המתחילות מס שנות עבור, 21%-ל החברות מס שיעור יופחת, היתר בין, הרפורמה

 (.הרווח הקטנת) דולר מיליון 15.5 של בסך, יורק ניו בי די אי של הנדחים המסים
 להכנסה מתווספות ל"בחו הבנקאיות הבת חברות הכנסות, בישראל המסים רשות עם הסכם פי על. ל"בחו הבנקאיות הבת חברות מיסוי י.

 שהיה המס לסכום, ל"בחו הבת חברות של מס לפני החשבונאי הרווח על ל"בחו ששולם המס את משלים שהבנק באופן, הבנק של החייבת

  .בארץ הבנק על שחל המס לשיעור בהתאם בארץ משולם
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 רווח למניה רגילה .9

 
2017 2016 2015 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 רווח בסיסי 
 750  905  1,259  סך הכל רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק   

    

 
 באלפים

 רווח בסיסי למניה:
 ש"ח ערך נקוב: 0.1ממוצע משוקלל של מניות בנות    
 1,053,869  1,053,869  1,132,125  בינואר 1יתרה ליום    

 בתוספת:
 -  1,332  25,102  כתבי אופציה שמומשו למניות   

 -  17,898  -  מניות שהונפקו במהלך השנה
 1,053,869  1,073,099  1,157,227  ש"ח ערך נקוב, ששימש לחישוב הרווח הבסיסי למניה 0.1של מניות בנות ממוצע משוקלל 

 0.71  0.84  1.09  ש"ח ערך נקוב )בשקלים חדשים( 0.1רווח בסיסי למניה בת 
    

 רווח מדולל למניה:
 ש"ח ערך נקוב: 0.1ממוצע משוקלל של מניות בנות    
 1,053,869  1,073,099  1,157,227  ש"ח ערך נקוב, ששימש לחישוב הרווח הבסיסי למניה 0.1ל של מניות בנות ממוצע משוקל   

 בתוספת:
 -  586  6,790  השפעת כתבי אופציה   

 1,053,869  1,073,685  1,164,017  ש"ח ערך נקוב, ששימש לחישוב הרווח המדולל למניה  0.1ממוצע משוקלל של מניות בנות 
 0.71  0.84  1.08  ש"ח ערך נקוב )בשקלים חדשים( 0.1רווח מדולל למניה בת 

 . רווח )הפסד( כולל אחר מצטבר 10

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

 

רווח כולל אחר, לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות 
 שליטה

רווח כולל  
אחר 

המיוחס 
לבעלי 
זכויות 
שאינן 

קנות מ
 שליטה

רווח כולל  
אחר 

המיוחס 
לבעלי 
מניות 
 הבנק

 

התאמות, 
נטו, בגין 

הצגת 
ניירות ערך 

זמינים 
למכירה 

לפי שווי 
 הוגן

התאמות 
 ⁽¹⁾מתרגום

רווחים 
)הפסדים( 

נטו בגין 
גידורי 
תזרים 

 מזומנים

התאמות 
בגין 

הטבות 
 הכל-סך לעובדים

  
 

 במיליוני שקלים חדשים
 (74) -  (74) (362) (3) 30  261  2014בדצמבר  31יתרה ליום 

 (31) (1) (32) 28  3  36  (99) שינוי נטו במהלך השנה
 (105) (1) (106) (334) -  66  162  2015בדצמבר  31יתרה ליום 

 (292) (4) (296) (177) 1  (44) (76) שינוי נטו במהלך השנה
 (397) (5) (402) (511) 1  22  86  2016בדצמבר  31יתרה ליום 

 (320) (2) (322) (11) (1) (335) 25  שינוי נטו במהלך השנה
 (717) (7) (724) (522) -  (313) 111  2017בדצמבר  31יתרה ליום 

 הערה:
 נק.יסקונט בנקורפ אינק., אשר מטבע פעילות שלה שונה ממטבע הפעילות של הבד -כולל התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברה מאוחדת  (1)
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 . רווח )הפסד( כולל אחר מצטבר )המשך(10

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

 
2017 2016 2015 

 

לפני 
 מס

השפעת 
 המס

לאחר 
 לפני מס מס

השפעת 
 המס

לאחר 
 מס

 לפני 
 מס

השפעת 
 המס

לאחר 
 מס

 
 במיליוני שקלים חדשים

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

 (55) 8  (63) 17  (3) 20  130  (64) 194  רווחים )הפסדים( נטו שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן 
מחדש לדוח רווחים בגין ניירות ערך זמינים למכירה שסווגו 

 (44) 85  (129) (93) 53  (146) (105) 56  (161) ⁽²⁾רווח והפסד
 (99) 93  (192) (76) 50  (126) 25  (8) 33  שינוי נטו במהלך השנה

 התאמות מתרגום
 9  -  9  (44) -  (44) (335) -  (335) ⁽¹⁾התאמות מתרגום דוחות כספיים

,לרבות בגין הפסדים נטו שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד
 27  -  27  -  -  -  -  -  -  מימוש מפעילות

 36  -  36  (44) -  (44) (335) -  (335) שינוי נטו במהלך השנה
 גידור תזרימי מזומנים

 (1) 1  (2) -  -  -  -  -  -  רווחים )הפסדים( נטו בגין גידורי תזרים מזומנים    
מזומנים שסווגו  הפסדים )רווחים( נטו בגין גידורי תזרים

 4  (3) 7  1  (1) 2  (1) -  (1) מחדש לדוח רווח והפסד
 3  (2) 5  1  (1) 2  (1) -  (1) שינוי נטו במהלך השנה

 הטבות לעובדים
 17  (13) 30  (313) 117  (430) (67) 35  (102) רווח )הפסד( אקטוארי נטו

 11  (9) 20  136  (55) 191  56  (29) 85  ⁽³⁾הפסדים נטו שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד
 28  (22) 50  (177) 62  (239) (11) 6  (17) שינוי נטו במהלך השנה

 (32) 69  (101) (296) 111  (407) (322) (2) (320) ינוי נטו במהלך השנהכל הש-סך
 השינויים במרכיבי רווח )הפסד( כולל אחר המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה:

 (1) -  (1) (4) 1  (5) (2) -  (2) כל השינוי נטו במהלך השנה-סך
 השינויים במרכיבי רווח )הפסד( כולל אחר המיוחס לבעלי מניות הבנק:

 (31) 69  (100) (292) 110  (402) (320) (2) (318) ינוי נטו במהלך השנהכל הש-סך
 הערות:

 יסקונט בנקורפ אינק., אשר מטבע פעילות שלה שונה ממטבע הפעילות של הבנק.ד -ברה מאוחדת ( כולל התאמות מתרגום דוחות כספיים של ח1)        
 (  הסכום לפני מס מדווח בדוח רווח והפסד בסעיף הכנסות מימון שאינן מריבית. פירוט נוסף ראה בביאור על הכנסות מימון שאינן מריבית.2)
 נלוות. ( הסכום לפני מס סווג בביאור משכורות והוצאות3)

 . מזומנים ופקדונות בבנקים11

 
 הבנק המאוחד

 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31

 
2017 2016 2017 2016 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 21,427  19,437  25,551  24,965  מזומנים ופקדונות בבנקים מרכזיים
 3,169  3,286  3,760  3,061  פקדונות בבנקים מסחריים

 24,596  22,723  29,311  28,026  (1)קדונות בבנקיםהכל מזומנים ופ-סך
 24,301  22,499  28,819  27,762  חודשים 3מזה: מזומנים, פקדונות בבנקים ופקדונות בבנקים מרכזיים לתקופה מקורית של עד 

 הערה:
 ג , ד, ה ,ז , ח ,י , יא. 27( שעבודים, ראו ביאור 1)
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 . ניירות ערך12

 (1)מאוחד -א. הרכב הסעיף 

 
 2017בדצמבר  31

 
 עלות מופחתת הערך במאזן

רווחים שטרם 
הוכרו מהתאמות 

 לשווי הוגן

הפסדים שטרם 
הוכרו מהתאמות 

 ⁽²⁾שווי הוגן לשווי הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ( איגרות חוב המוחזקות לפדיון1)
 איגרות חוב ומלוות:     
 3,657  -  192  3,465  3,465  של ממשלת ישראל     

 17  -  -  17  17  של ממשלות זרות
 57  -  2  55  55  של מוסדות פיננסיים בישראל

 31  -  -  31  31  של מוסדות פיננסיים זרים
 528  528  3  11  520  (MBS( או מגובי משכנתאות )ABSמגובי נכסים )

 1,266  1  39  1,228  1,228  ⁽⁷⁾של אחרים זרים
 5,548  12  236  ⁽³⁾5,324  5,324  ת חוב מוחזקות לפדיוןהכל איגרו-סך

 
 2017בדצמבר  31

   
 רווח כולל אחר מצטבר

 

 
 הערך במאזן

עלות מופחתת 
 ⁽²⁾שווי הוגן הפסדים רווחים לות(ע-)במניות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ( ניירות ערך זמינים למכירה2)
 איגרות חוב ומלוות:     
 16,031  3  164  15,870  16,031  ישראלשל ממשלת      

 571  3  1  573  571  של ממשלות זרות
 43  -  -  43  43  של מוסדות פיננסיים בישראל

 584  1  9  576  584  של מוסדות פיננסיים זרים
 6,262  6,353  3  94  6,262  (MBS( או מגובי משכנתאות )ABSמגובי נכסים )

 155  -  10  145  155  של אחרים בישראל
 1,427  1  24  1,404  1,427  ⁽⁸⁾של אחרים זרים

 ⁽³⁾25,073  102  211  24,964  25,073  הכל איגרות חוב-סך
 ⁽⁵⁾851  1  4  848  851  מניות

 25,924  ⁽⁴⁾103  ⁽⁴⁾215  25,812  25,924  כל ניירות ערך זמינים למכירהה-סך
 הערות לטבלה ראו בעמוד הבא.
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 )המשך( . ניירות ערך12

 )המשך( (1)מאוחד -א. הרכב הסעיף 

 
 2017בדצמבר  31

 
 הערך במאזן

עלות מופחתת 
 לות(ע-)במניות

רווחים שטרם  
מומשו 

מהתאמות לשווי 
 הוגן

הפסדים שטרם 
מומשו 

מהתאמות לשווי 
 ⁽²⁾שווי הוגן הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ( ניירות ערך למסחר3)
 ות חוב ומלוות:איגר     
 1,240  5  5  1,240  1,240  של ממשלת ישראל     

 55  56  -  1  55  (MBS( או מגובי משכנתאות )ABSמגובי נכסים )
 77  -  2  75  77  של אחרים בישראל

 46  -  -  46  46  של אחרים זרים
 1,418  6  7  1,417  1,418  הכל איגרות חוב -סך

 37  2  1  38  37  מניות
 1,455  ⁽⁶⁾8  ⁽⁶⁾8  1,455  1,455  רך למסחרעהכל ניירות -סך
 32,927  123  459  32,591  32,703  הכל ניירות ערך-סך

 הערות:
 ג'. 27שעבודים, ראו ביאור  (1)
 בהיקפים גדולים.נתוני שווי הוגן המבוססים על שערי בורסה, אינם משקפים בהכרח את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך  (2)
ולר( ומהתיק הזמין מיליון ד 117-מיליון ש"ח )כ 405כולל ניירות ערך שנמכרו בתנאי רכישה חוזרת בחברה מאוחדת בחו"ל, מהתיק לפידיון בעלות מופחתת של  (3)

 מיליון דולר(. 805-מיליון ש"ח )כ 2,793בשווי שוק של 
 כלולים "ברווח כולל אחר מצטבר". (4)
 מיליון ש"ח. 814ל מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין, המוצגות לפי העלות, בסך של כול  (5)
 נזקפו לדוח רווח והפסד. (6)
 מיליון ש"ח )ערך במאזן(. 1,227כולל סוכנויות של ממשלת ארה"ב ואיגרות חוב מוניציפליות ואיגרות חוב של מדינות בארה"ב, בסך של  (7)
 מיליון ש"ח )ערך במאזן(. 371של ממשלת ארה"ב, בסך של כולל סוכנויות  (8)

 
 2016בדצמבר  31

 
 עלות מופחתת הערך במאזן

רווחים שטרם 
הוכרו מהתאמות 

 לשווי הוגן

הפסדים שטרם 
הוכרו מהתאמות 

 ⁽²⁾שווי הוגן לשווי הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ( איגרות חוב המוחזקות לפדיון1)
 וות:איגרות חוב ומל     
 3,954  -  251  3,703  3,703  של ממשלת ישראל     

 115  -  -  115  115  של ממשלות זרות
 86  -  3  83  83  של מוסדות פיננסיים בישראל

 34  1  -  35  35  של מוסדות פיננסיים זרים
 779  779  7  12  774  (MBS( או מגובי משכנתאות )ABSמגובי נכסים )

 1,596  3  47  1,552  1,552  ⁽⁷⁾ריםשל אחרים ז
 6,559  16  308  ⁽³⁾6,267  6,267  כל איגרות חוב מוחזקות לפדיוןה-סך
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 )המשך( . ניירות ערך12

 )המשך( (1)מאוחד -א. הרכב הסעיף 

 
 2016בדצמבר  31

   
 רווח כולל אחר מצטבר

 

 
 הערך במאזן

עלות מופחתת 
 ⁽²⁾שווי הוגן הפסדים רווחים לות(ע-)במניות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ( ניירות ערך זמינים למכירה2)
 איגרות חוב ומלוות:     
 16,564  28  144  16,448  16,564  של ממשלת ישראל     

 918  9  1  926  918  של ממשלות זרות 
 58  -  1  57  58  של מוסדות פיננסיים בישראל

 1,154  6  8  1,152  1,154  של מוסדות פיננסיים זרים
 7,683  7,747  14  78  7,683  (MBS( או מגובי משכנתאות )ABSמגובי נכסים )

 353  1  10  344  353  של אחרים בישראל
 2,023  4  30  1,997  2,023  ⁽⁸⁾של אחרים זרים

 ⁽³⁾28,753  126  208  28,671  28,753  הכל איגרות חוב-סך
 ⁽⁵⁾963  1  7  957  963  מניות

 29,716  ⁽⁴⁾127  ⁽⁴⁾215  29,628  29,716  כל ניירות ערך זמינים למכירהה-סך

 
 2016בדצמבר  31

 
 הערך במאזן

עלות מופחתת 
 לות(ע-)במניות

רווחים שטרם 
מומשו 

מהתאמות לשווי 
 הוגן

הפסדים שטרם 
מומשו 

מהתאמות לשווי 
 ⁽²⁾שווי הוגן הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ניירות ערך למסחר (3)
 איגרות חוב ומלוות:     
 2,568  4  2  2,570  2,568  של ממשלת ישראל     

 21  -  -  21  21  של ממשלות זרות
 14  -  -  14  14  של מוסדות פיננסיים בישראל

 39  -  -  39  39  של מוסדות פיננסיים זרים
 61  62  -  1  61  (MBS( או מגובי משכנתאות )ABSמגובי נכסים )

 54  -  -  54  54  של אחרים בישראל
 65  2  -  67  65  של אחרים זרים

 2,822  7  2  2,827  2,822  הכל איגרות חוב -סך
 13  1  1  13  13  מניות

 2,835  ⁽⁶⁾8  ⁽⁶⁾3  2,840  2,835  רך למסחרעהכל ניירות -סך
 39,110  151  526  38,735  38,818  הכל ניירות ערך-סך

 הערות:
 ג'. 27שעבודים, ראו ביאור  (1)
 נתוני שווי הוגן המבוססים על שערי בורסה, אינם משקפים בהכרח את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים. (2)
ולר( ומהתיק הזמין מיליון ד 153-מיליון ש"ח )כ 587חתת של כולל ניירות ערך שנמכרו בתנאי רכישה חוזרת בחברה מאוחדת בחו"ל, מהתיק לפידיון בעלות מופ  (3)

 מיליון דולר(.   895-מיליון ש"ח )כ 3,442בשווי שוק של 
 כלולים "ברווח כולל אחר מצטבר".  (4)
 מיליון ש"ח. 853כולל מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין, המוצגות לפי העלות, בסך של   (5)
 ווח והפסד.נזקפו לדוח ר  (6)
 מיליון ש"ח )ערך במאזן(.  1,553כולל סוכנויות של ממשלת ארה"ב ואיגרות חוב מוניציפליות ואיגרות חוב של מדינות בארה"ב, בסך של  (7)
 מיליון ש"ח )ערך במאזן(.  65כולל סוכנויות של ממשלת ארה"ב, בסך של  (8)

 .3-ו 2 ביאורים ראו, ותובמני חוב באיגרות בהשקעות הפעילות תוצאות לפירוט
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 (1)הבנק –ב. הרכב הסעיף 

 
 2017בדצמבר  31

 
 עלות מופחתת הערך במאזן

רווחים שטרם 
הוכרו מהתאמות 

 לשווי הוגן

הפסדים שטרם 
הוכרו מהתאמות 

 ⁽²⁾שווי הוגן לשווי הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ( איגרות חוב המוחזקות לפדיון1)
 איגרות חוב ומלוות:     
 3,415  -  169  3,246  3,246  של ממשלת ישראל     

 3,415  -  169  3,246  3,246  כל איגרות חוב מוחזקות לפדיוןה-סך
 הערות לטבלה ראו בעמוד הבא.

 
 2017בדצמבר  31

   
 רווח כולל אחר מצטבר

 

 
 הערך במאזן

עלות מופחתת 
 ⁽²⁾שווי הוגן סדיםהפ רווחים לות(ע-)במניות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ( ניירות ערך זמינים למכירה2)
 איגרות חוב ומלוות:     
 11,727  2  140  11,589  11,727  של ממשלת ישראל     

 118  -  1  117  118  של ממשלות זרות
 42  -  -  42  42  של מוסדות פיננסיים בישראל

 439  -  9  430  439  של מוסדות פיננסיים זרים
 97  -  3  94  97  של אחרים בישראל

 1,056  1  22  1,035  1,056  של אחרים זרים
 13,479  3  175  13,307  13,479  הכל איגרות חוב-סך

 ⁽⁴⁾20  -  2  18  20  מניות
 13,499  ⁽³⁾3  ⁽³⁾177  13,325  13,499  כל ניירות ערך זמינים למכירהה-סך

 
 2017בדצמבר  31

 
 הערך במאזן

עלות מופחתת 
 לות(ע-)במניות

רווחים שטרם 
מומשו 

מהתאמות לשווי 
 הוגן

הפסדים שטרם 
מומשו 

מהתאמות לשווי 
 ⁽²⁾שווי הוגן הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ( ניירות ערך למסחר3)
 איגרות חוב ומלוות:     
 1,235  4  5  1,234  1,235  של ממשלת ישראל     

 68  -  2  66  68  של אחרים בישראל
 46  -  -  46  46  של אחרים זרים

 1,349  4  7  1,346  1,349  הכל איגרות חוב-סך
 36  3  1  38  36  מניות

 1,385  ⁽⁵⁾7  ⁽⁵⁾8  1,384  1,385  רך למסחרעהכל ניירות -סך
 18,299  10  354  17,955  18,130  הכל ניירות ערך-סך

 ת:הערו
 ג'. 27שעבודים, ראו ביאור  (1)
 נתוני שווי הוגן המבוססים על שערי בורסה, אינם משקפים בהכרח את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים. (2)
 כלולים "ברווח כולל אחר מצטבר". (3)
 מיליון ש"ח. 2-של ככולל מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין, המוצגות לפי העלות, בסך  (4)
 נזקפו לדוח רווח והפסד. (5)
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 )המשך( (1)הבנק -ב. הרכב הסעיף 

 
 2016בדצמבר  31

 
 עלות מופחתת הערך במאזן

רווחים שטרם 
הוכרו מהתאמות 

 לשווי הוגן

הפסדים שטרם 
הוכרו מהתאמות 

 ⁽²⁾שווי הוגן לשווי הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ( איגרות חוב המוחזקות לפדיון1)
 איגרות חוב ומלוות:     
 3,707  -  227  3,480  3,480  של ממשלת ישראל     

 3,707  -  227  3,480  3,480  כל איגרות חוב מוחזקות לפדיוןה-סך

 
 2016בדצמבר  31

   
 רווח כולל אחר מצטבר

 

 
 הערך במאזן

עלות מופחתת 
 ⁽²⁾שווי הוגן הפסדים ווחיםר לות(ע-)במניות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ( ניירות ערך זמינים למכירה2)
 איגרות חוב ומלוות:     
 11,366  18  137  11,247  11,366  של ממשלת ישראל     

 526  8  1  533  526  של ממשלות זרות
 58  -  1  57  58  של מוסדות פיננסיים בישראל

 810  4  6  808  810  יים זריםשל מוסדות פיננס
 145  1  2  144  145  של אחרים בישראל

 1,956  3  30  1,929  1,956  של אחרים זרים
 14,861  34  177  14,718  14,861                                                                                                                                          וב                                          הכל איגרות ח-סך

 ⁽⁴⁾94  -  5  89  94  מניות
 14,955  ⁽³⁾34  ⁽³⁾182  14,807  14,955  כל ניירות ערך זמינים למכירהה-סך

 הערות נוספות לטבלה ראו בעמוד הבא.
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 )המשך( (1)הבנק -הסעיף  ב. הרכב

 
 2016בדצמבר  31

 
 הערך במאזן

עלות מופחתת 
 לות(ע-)במניות

רווחים שטרם  
מומשו 

מהתאמות לשווי 
 הוגן

הפסדים שטרם 
מומשו 

מהתאמות לשווי 
 ⁽²⁾שווי הוגן הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ( ניירות ערך למסחר3)
 איגרות חוב ומלוות:     
 2,543  3  2  2,544  2,543  של ממשלת ישראל     

 21  -  -  21  21  של ממשלות זרות
 14  -  -  14  14  של מוסדות פיננסיים בישראל

 39  -  -  39  39  של מוסדות פיננסיים זרים
 42  -  -  42  42  של אחרים בישראל

 63  2  -  65  63  של אחרים זרים
 2,722  5  2  2,725  2,722  הכל איגרות חוב -סך

 -  -  -  -  -  ⁽⁶⁾מניות
 2,722  ⁽⁵⁾5  ⁽⁵⁾2  2,725  2,722  רך למסחרעהכל ניירות -סך
 21,384  39  411  21,012  21,157  הכל ניירות ערך-סך

 הערות:
 ג'. 27שעבודים, ראו ביאור  (1)
 תקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים.נתוני שווי הוגן המבוססים על שערי בורסה, אינם משקפים בהכרח את המחיר שי (2)
 כלולים "ברווח כולל אחר מצטבר".  (3)
 מיליון ש"ח. 4-כולל מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין , המוצגות לפי העלות, בסך של כ (4)
 נזקפו לדוח רווח והפסד. (5)
 מיליון ש"ח. 1-סכום נמוך מ (6)

 
 .3-ו 2 ביאורים ראו, ובמניות חוב באיגרות עותבהשק הפעילות תוצאות לפירוט
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 לפדיון מוחזקות חוב איגרות של, הערך ירידת ושיעור זמן משך לפי, מומשו שטרם והפסדים מופחתת עלות. ג
 (1)מאוחד - מומש שטרם הפסד בפוזיציית נמצאות אשר

 
 2017בדצמבר  31

 
 מעלהחודשים ו 12 חודשים 12-פחות מ

  

הפסדים שטרם הוכרו מהתאמות 
 לשווי הוגן

 

הפסדים שטרם הוכרו מהתאמות 
 לשווי הוגן

 

עלות 
 הכל-סך 20-40% 0-20% מופחתת

עלות 
 הכל-סך 20-40% 0-20% מופחתת

 
 במיליוני שקלים חדשים

 איגרות חוב מוחזקות לפדיון
 איגרות חוב ומלוות:        
 95  1  -  1  350  10  -  10  (MBSמגובי משכנתאות ) ( אוABSמגובי נכסים )        

 -  -  -  -  1  -  1  56  של אחרים זרים
 10  -  10  350  2  -  2  151  כל איגרות חוב מוחזקות לפדיוןה-סך
         

 
 2016בדצמבר  31

 
 חודשים ומעלה 12 חודשים 12-פחות מ

  

הפסדים שטרם הוכרו מהתאמות 
 לשווי הוגן

 

הפסדים שטרם הוכרו מהתאמות 
 לשווי הוגן

 

עלות 
 הכל-סך 20-40% 0-20% מופחתת

עלות 
 הכל-סך 20-40% 0-20% מופחתת

 
 במיליוני שקלים חדשים

 איגרות חוב מוחזקות לפדיון
 איגרות חוב ומלוות:        
 -  -  -  -  -  -  -  96  של ממשלות זרות        

 1  -  1  35  -  -  -  -  של מוסדות פיננסיים זרים
 304  3  -  3  336  9  -  9  (MBS( או מגובי משכנתאות )ABSמגובי נכסים )

 -  -  -  -  3  -  3  225  של אחרים זרים
 10  -  10  371  6  -  6  625  כל איגרות חוב מוחזקות לפדיוןה-סך
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 אשר למכירה זמינים ערך ניירות של, הערך ירידת ושיעור זמן משך לפי, מומשו םשטר והפסדים הוגן שווי. ד
 (1)מאוחד - מומש שטרם הפסד בפוזיציית נמצאים

 
 2017בדצמבר  31

 
 חודשים ומעלה 12 חודשים 12-פחות מ

  
 הפסדים שטרם מומשו

 
 הפסדים שטרם מומשו

 
 הכל-סך 20-40% 0-20% שווי הוגן הכל-סך 20-40% 0-20% שווי הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ניירות ערך זמינים למכירה
 איגרות חוב ומלוות:        
 -  -  -  92  3  -  3  1,114  של ממשלת ישראל        

 1  -  1  137  2  -  2  341  של ממשלות זרות
 -  -  -  -  -  -  -  31  של מוסדות פיננסיים בישראל

 -  -  -  69  1  -  1  108  ריםשל מוסדות פיננסיים ז
 3,381  40  -  40  2,122  54  -  54  (MBS( או מגובי משכנתאות )ABSמגובי נכסים )

 -  -  -  15  -  -  -  -  של אחרים בישראל
 -  -  -  56  1  -  1  252  של אחרים זרים

 55  -  55  2,491  47  -  47  5,227  הכל איגרות חוב-סך
 1  -  1  15  -  -  -  1  מניות

 56  -  56  2,506  47  -  47  5,228  כל ניירות ערך זמינים למכירהה-סך

 
 2016בדצמבר  31

 
 חודשים ומעלה 12 חודשים 12-פחות מ

  
 הפסדים שטרם מומשו

 
 הפסדים שטרם מומשו

 
 הכל-סך 20-40% 0-20% שווי הוגן הכל-סך 20-40% 0-20% שווי הוגן

 
 מיליוני שקלים חדשיםב

 ניירות ערך זמינים למכירה
 איגרות חוב ומלוות:        
 -  -  -  -  28  -  28  7,714  של ממשלת ישראל        

 4  -  4  167  5  -  5  579  של ממשלות זרות
 -  -  -  -  -  -  -  18  של מוסדות פיננסיים בישראל

 3  -  3  113  3  -  3  370  של מוסדות פיננסיים זרים
 4,962  58  -  58  592  20  -  20  (MBS( או מגובי משכנתאות )ABSמגובי נכסים )

 1  -  1  20  -  -  -  62  של אחרים בישראל
 2  -  2  85  2  -  2  228  של אחרים זרים

 30  -  30  977  96  -  96  13,933  הכל איגרות חוב-סך
 1  -  1  17  -  -  -  4  מניות

 31  -  31  994  96  -  96  13,937  כל ניירות ערך זמינים למכירהה-סך
 
כולל  2017בדצמבר  31תיק ניירות הערך של הבנק ליום . פירוט נוסף על בסיס מאוחד לגבי ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים .ה

 ( אשר מוחזקות בעיקר בידי אי די בי ניו יורק.בות משכנתא )השקעה בניירות ערך מגובי נכסים, בעיקר איגרות חוב מגו

(, המגובה במשכנתא או במאגר של משכנתאות ושבגינו משתלמים סוג של נייר ערך מגובה בנכסים ) .MBSנייר ערך המגובה במשכנתא 
 העובר דרך משכנתא.  נייר ערך זה ידוע גם כנייר ערך המתייחס למשכנתא או תשלומים תקופתיים של קרן וריבית.

-מכלל תיק ההשקעות, פרט ל 75%-( מוגבלת לבהתאם למדיניות של אי די בי ניו יורק, ההשקעה באיגרות חוב מגובות משכנתא )

כן, נאסרה  . טרם רכישתם, נעשית הערכה של סיכוני השוק של ניירות ערך אלה, כדי לקבוע את התאמתם להיכלל בתיק ניירות הערך. יתר על
 רכישתן של רצועות מסויימות, בעלות סיכון גבוה.

נייר ערך המונפק על ידי גוף פיננסי, המהווה אחזקה בחלק יחסי על תיק הלוואות . Mortgage Pass-Throughניירות ערך מסוג העבר באמצעות 

"(, קיימת ערבות של ממשלת לת ארה"ב )להלן: ", סוכנות של ממשמשכנתא של לווים פרטיים. כאשר ההנפקה מתבצעת על ידי 
, סוכנויות הפועלות בחסות ממשלת ארה"ב )או  ארה"ב. כאשר ההנפקה מתבצעת על ידי 

ההנפקה מתבצעת על ידי גופים "(, קיימת ערבות של המנפיק לכל הפסד בתיק ההלוואות שמגבה את האגרת. כאשר ; להלן: "

, אשר להן דירוג אשראי פיננסיים אחרים, איגרת החוב מגובה על ידי המשכנתאות בלבד. המנפיקים הגדולים של הנכסים המאוגחים הינם 
 .-פועלות בחסות ממשלת ארה"ב והן מפוקחות על ידה, אולם לא קיימת ערבות מוצהרת של ממשלת ארה"ב ל -גבוה. ה
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בהלוואות משכנתא יש זכות בידי הלווה הפרטי לבצע פירעון מוקדם של המשכנתא בכל עת. כתוצאה מכך, קיימת למשקיע חשיפת ריבית 

 )פרעונות מוקדמים(, כמו גם חשיפות למצב שוק הנדל"ן ולכלכלה באופן כללי.
ובנית, המגובה על ידי תיק של הלוואות משכנתא של מאיגרת חוב  .Collateralized Mortgage Obligation CMO -התחייבויות משכנתא מובטחות 

-חרי איגרות אחרות במחולק לרצועות. כל רצועה היא איגרת חוב, הזכאית לקבל תשלומי קרן וריבית לפני או א -לווים פרטיים בארה"ב. ה

 אחר., כך שכל איגרת משקפת משך חיים אחר וסיכון ריבית 
מונפק  -קיימת ערבות של המנפיק לכל הפסד במאגר ההלוואות שמגבה את האגרת. כאשר ה או  מונפק על ידי  -כאשר ה

על ידי גופים פיננסיים אחרים, אגרת החוב מגובה על ידי המשכנתאות בלבד, וקיימת קדימות כללית לאגרות חוב בדירוג גבוה בקבלת הקרן 

 ני איגרות חוב, המדורגות נמוך יותר.והריבית על פ
CLO.  הלוואות בתיק המגובה חוב איגרת. 

FNMA. לחברה אין) החופשי בשוק אותן ומוכרת אותן מאגחת, משכנתאות הרוכשת הברית ארצות ממשלת בחסות ציבורית חברה 

 (.ב"ארה ממשלת של ערבות זו
FHLMC. : ערבות זו לחברה אין. )לציבור אותן ומוכרת אותן מאגחת משכנתאות הרוכשת הברית ארצות לממשלת המסונפת סוכנות 

 (.ב"ארה ממשלת של
GNMA.  :למשכנתאות הממשלתית הסוכנות של לערבות זוכות ידה על המונפקות החוב איגרות. למשכנתאות פדרלית חברה 

(.) 
 

 ומגובי נכסים . פירוט נוסף על בסיס מאוחד לגבי ניירות ערך מגובי משכנתאותו

 
 2017בדצמבר  31

 

עלות 
 מופחתת

רווחים 
שטרם 
מומשו 

מהתאמות 
לשווי 

 ⁽¹⁾הוגן

הפסדים 
שטרם 
מומשו 

מהתאמות 
לשווי 

 שווי הוגן ⁽¹⁾הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 (:MBSניירות ערך מגובי משכנתאות ) .1
 ניירות ערך זמינים למכירה    
 1,331  2  13  1,320  (:Mortgage Pass Throughניירות ערך מסוג העבר באמצעות )    

 מזה:
 GNMA  904  1  11  894ניירות ערך בערבות     

 FHLMC  427  1  2  426וע"י  FNMAניירות ערך שהונפקו ע"י 
 4,969  1  81  4,889  (:STRIPPED MBS-ו REMIC CMOות ערך מגובי משכנתאות אחרים )כולל נייר

 4,889  81  1  4,969  או בערבותם GNMAאו  FHLMC, FNMAמזה ניירות ערך שהונפקו ע"י 
 6,300  3  94  6,209  (MBSכל ניירות ערך זמינים למכירה מגובי משכנתאות )ה-סך

 לפידיון ניירות ערך מוחזקים
 36  2  -  38  (:Mortgage Pass Throughניירות ערך מסוג העבר באמצעות )    

 מזה:
 GNMA  23  1  -  24ניירות ערך בערבות     

 FHLMC  13  1  -  14וע"י  FNMAניירות ערך שהונפקו ע"י 
 492  1  11  482  (:STRIPPED MBS-ו REMIC CMOניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים )כולל 

 482  11  1  492  או בערבותם GNMAאו  FHLMC, FNMAמזה ניירות ערך שהונפקו ע"י 
 528  3  11  520  (MBSכל ניירות ערך מוחזקים לפידיון מגובי משכנתאות )ה-סך

 ניירות ערך מוחזקים למסחר
 56  -  1  55  (:STRIPPED MBS-ו REMIC CMOניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים )כולל     

 55  1  -  56  או בערבותם GNMAאו  FHLMC, FNMAמזה ניירות ערך שהונפקו ע"י 
 56  -  1  55  (MBSכל ניירות ערך מוחזקים למסחר מגובי משכנתאות )ה-סך
 6,884  6  106  6,784  (MBSובי משכנתאות )הכל ניירות ערך מג-סך

 53  -  -  53  (ABSי נכסים )נים למכירה מגובהכל ניירות ערך זמי-.סך2
 CLO  53  -  -  53מזה אגרות חוב מובטחות מסוג 

 6,837  106  6  6,937  יירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסיםנהכל -סך
 הערה:

 רווח כולל אחר מצטבר. -( בניירות ערך זמינים למכירה 1)
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 . ניירות ערך )המשך(12

 )המשך( ומגובי נכסים גבי ניירות ערך מגובי משכנתאותל . פירוט נוסף על בסיס מאוחדו

 
 2016בדצמבר  31

 

עלות 
 מופחתת

רווחים 
שטרם 
מומשו 

מהתאמות 
לשווי 

 ⁽¹⁾הוגן

הפסדים 
שטרם 
מומשו 

מהתאמות 
לשווי 

 שווי הוגן ⁽¹⁾הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 (:MBS. ניירות ערך מגובי משכנתאות )1
 ירהניירות ערך זמינים למכ    
 1,984  7  7  1,984  (:Mortgage Pass Throughניירות ערך מסוג העבר באמצעות )    

 מזה:
 GNMA  1,344  4  4  1,344ניירות ערך בערבות     

 FHLMC  640  3  3  640וע"י  FNMAניירות ערך שהונפקו ע"י 
 5,378  4  71  5,311  (:STRIPPED MBS-ו REMIC CMOניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים )כולל 

 5,307  70  4  5,373  או בערבותם GNMAאו  FHLMC, FNMAמזה ניירות ערך שהונפקו ע"י 
 7,362  11  78  7,295  (MBSכל ניירות ערך זמינים למכירה מגובי משכנתאות )ה-סך

 ניירות ערך מוחזקים לפידיון
 50  4  -  54  (:Mortgage Pass Throughניירות ערך מסוג העבר באמצעות )    

 מזה:
 GNMA  30  2  -  32ניירות ערך בערבות     

 FHLMC  20  2  -  22וע"י  FNMAניירות ערך שהונפקו ע"י 
 729  3  12  720  (:STRIPPED MBS-ו REMIC CMOניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים )כולל 

 706  12  2  716  או בערבותם GNMAאו  FHLMC, FNMAמזה ניירות ערך שהונפקו ע"י 
 779  7  12  774  (MBSכל ניירות ערך מוחזקים לפידיון מגובי משכנתאות )ה-סך

 ניירות ערך מוחזקים למסחר
 1  -  -  1  (:Mortgage Pass Throughניירות ערך מסוג העבר באמצעות )    

 FHLMC  1  -  -  1וע"י   FNMAמזה: ניירות ערך שהונפקו ע"י 
 61  -  1  60  (:STRIPPED MBS-ו REMIC CMOניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים )כולל 

 60  1  -  61  או בערבותם GNMAאו  FHLMC, FNMAמזה ניירות ערך שהונפקו ע"י 
 62  -  1  61  (MBSכל ניירות ערך מוחזקים למסחר מגובי משכנתאות )ה-סך
 8,203  18  91  8,130  (MBS) הכל ניירות ערך מגובי משכנתאות-סך

 385  3  -  388  (ABSכל ניירות ערך זמינים למכירה מגובי נכסים )ה-.סך2
 CLO  385  3  -  388מזה אגרות חוב מובטחות מסוג 

 8,518  91  21  8,588  יירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסיםנהכל -סך
 

 הערה:
 רווח כולל אחר מצטבר. -( בניירות ערך זמינים למכירה 1)
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 . ניירות ערך )המשך(12

 ומגובי נכסים. פירוט נוסף על בסיס מאוחד לגבי ניירות ערך מגובי משכנתאות ז

 הנמצאים בפוזיציית הפסד שטרם מומשומגובי נכסים פירוט נוסף לגבי ניירות ערך מגובי משכנתאות 

 
 2017בדצמבר  31

 
 חודשים ומעלה 12 חודשים 12-פחות מ

 
 שווי הוגן

הפסדים 
שטרם 
 שווי הוגן מומשו

הפסדים 
שטרם 
 מומשו

 
 במיליוני שקלים חדשים

 (:MBS. ניירות ערך מגובי משכנתאות )1
 ניירות ערך זמינים למכירה    
 (:Mortgage Pass Throughא. ניירות ערך מסוג העבר באמצעות )    
 GNMA  505  6  293  5ניירות ערך בערבות     

 FHLMC  171  1  92  1וע"י  FNMAניירות ערך שהונפקו ע"י 
 6  385  7  676  כל ניירות ערך מגובי משכנתאות מסוג העבר באמצעותה-סך

 (:STRIPPED MBS-ו CMO , REMICב.ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים )כולל 
 48  1,737  33  2,705  או בערבותם GNMAאו  FHLMCוע"י  FNMAניירות ערך שהונפקו ע"י     

 48  1,737  33  2,705  ובי משכנתאות אחריםהכל ניירות ערך מג-סך
 3,381  40  2,122  54  (MBSכל ניירות ערך זמינים למכירה מגובי משכנתאות )ה-סך

 ניירות ערך מוחזקים לפידיון
 (:STRIPPED MBS-ו CMO , REMICניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים )כולל     
 10  340  1  94  או בערבותם GNMAאו  FHLMCוע"י  FNMAניירות ערך שהונפקו ע"י     

 10  340  1  94  ובי משכנתאות אחריםהכל ניירות ערך מג-סך
 94  1  340  10  (MBSכל ניירות ערך מוחזקים לפידיון מגובי משכנתאות )ה-סך

 ניירות ערך למסחר
 (:STRIPPED MBS-ו CMO , REMICות אחרים )כולל ניירות ערך מגובי משכנתא    
 1  19  -  25  או בערבותם GNMAאו  FHLMCוע"י  FNMAניירות ערך שהונפקו ע"י     

 25  -  19  1  (MBSירות ערך למסחר מגובי משכנתאות )הכל ני-סך
 3,500  41  2,481  65  (MBSובי משכנתאות )הכל ניירות ערך מג-סך
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 ת ערך )המשך(. ניירו12

 )המשך(ומגובי נכסים . פירוט נוסף על בסיס מאוחד לגבי ניירות ערך מגובי משכנתאות ז

 הנמצאים בפוזיציית הפסד שטרם מומש )המשך(ומגובי נכסים פירוט נוסף לגבי ניירות ערך מגובי משכנתאות 

 
 2016בדצמבר  31

 
 חודשים ומעלה 12 חודשים 12 -פחות מ

 
 שווי הוגן

ם הפסדי
 שווי הוגן שטרם מומשו

הפסדים 
 שטרם מומשו

 
 במיליוני שקלים חדשים

 (:MBSניירות ערך מגובי משכנתאות )
 ניירות ערך זמינים למכירה    
 (:Mortgage Pass Throughא. ניירות ערך מסוג העבר באמצעות )    
 -  -  GNMA  685  4ניירות ערך בערבות     

 -  -  FHLMC  251  3וע"י  FNMAניירות ערך שהונפקו ע"י 
 -  -  7  936  כל ניירות ערך מגובי משכנתאות מסוג העבר באמצעותה-סך

 (:STRIPPED MBS-ו CMO , REMICב. ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים )כולל 
 19  587  51  4,026  או בערבותם GNMAאו  FHLMCוע"י  FNMAניירות ערך שהונפקו ע"י     

 1  5  -  -  ת ערך מגובי משכנתאות אחריםניירו
 20  592  51  4,026  ות ערך מגובי משכנתאות אחריםהכל נייר-סך
 4,962  58  592  20  (MBSכל ניירות ערך זמינים למכירה מגובי משכנתאות )ה-סך

 ניירות ערך מוחזקים לפידיון
 (:STRIPPED MBS -ו CMO , REMICניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים )כולל     
 9  327  3  301  או בערבותם GNMAאו  FHLMCוע"י  FNMAניירות ערך שהונפקו ע"י     

 9  327  3  301  ות ערך מגובי משכנתאות אחריםהכל נייר-סך
 301  3  327  9  (MBSכל ניירות ערך מוחזקים לפידיון מגובי משכנתאות )ה-סך

 ניירות ערך למסחר
 (:STRIPPED MBS-ו CMO , REMICרך מגובי משכנתאות אחרים )כולל ניירות ע    
 -  1  1  43  או בערבותם GNMAאו  FHLMCוע"י  FNMAניירות ערך שהונפקו ע"י     

 -  43  1  1  (MBSכל ניירות ערך למסחר מגובי משכנתאות )ה-סך
 5,306  62  920  29  (MBSות ערך מגובי משכנתאות )הכל נייר-סך
 

 3,588 :2016בדצמבר  31מיליון ש"ח ) 2,209-בתיק הזמין למכירה נכללו איגרות חוב קונצרניות, לרבות איגרות חוב של בנקים, בהיקף כולל של כ .ח

-: כ2016בדצמבר  31ן ש"ח )מיליו 2-, הפסדים שטרם מומשו בסך של כ2017בדצמבר  31מיליון ש"ח(. יתרת איגרות החוב האמורות כללה, ליום 
 מיליון ש"ח(.  11

"דירוג השקעה", והם מיוחסים למספר גורמים, לרבות -נובעים מניירות ערך המדורגים כ 2017בדצמבר  31מרבית ההפסדים שטרם מומשו ליום  .ט

שווקים שינויים בשיעור ריבית השוק לאחר מועד הרכישה, גידול במרווחים שחל בשוק האשראי לגבי סוגים דומים של ניירות ערך, השפעת ה
 ותהלא פעילים ושינויים בדירוג ניירות הערך. באשר לניירות ערך המייצגים חוב, אין כאלה שעבר זמן פרעונם או כאלה שלגביהם הבנק ו/או חבר

 הבת הרלבנטיות מעריכים כיום שאין סבירות שיצליחו לגבות את כל הסכומים המגיעים להם בהתאם לתנאים של חוזה ההשקעה. 

ולחברות הבת הרלבנטיות יש את היכולת והכוונה להמשיך ולהחזיק בניירות הערך בעלי הפסד שלא מומש עד להתאוששות במחיר כיוון שלבנק 
השוק )כאשר לגבי איגרות חוב הדבר יכול לקרות רק בעת מועד פדיונם(, הבנק וחברות הבת הרלבנטיות אינם רואים בירידת הערך של השקעות 

 ירידה בעלת אופי אחר מאשר זמני, פרט לניירות ערך מסויימים, שבגינם נערכה הפרשה לירידת ערך. ,2017בדצמבר  31אלה ליום 

 33: 2016)מיליון ש"ח  33הפרשה לירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני לגבי מספר ניירות ערך בסך של ו הפסדים ממכירה ונרשמ 2017בשנת 
 .להלן 38 ביאור ראו, הבינלאומי הבנק מניות בגין, מזמני אחר אופי בעלת ערך מירידת הפסד בדבר לפרטים .(מיליון ש"ח 160: 2015; מיליון ש"ח

, ח"ש מיליון 100 של בסך הסתכם 2015 בדצמבר 31 ליום במאזן שערכן, בנק( סוויס) בי אידי של לפדיון המוחזק בתיק שהוחזקו חוב איגרות י.

 כתוצאה. הפעילות מכירת לאחר בה שיוותרו הנכסים יתרת את למכור והכוונה החברה פעילות מכירת עקב הזמין למכירה לתיק הועברו
  .זניח בסכום הפסד נוצר מההעברה

 31,698-מיליון ש"ח, ו 26,565, נכללו ניירות ערך בסך של 2016בדצמבר  31-ו 2017בדצמבר  31ביתרת ניירות ערך לימים  הצגה בשווי הוגן. .אי

 שווי הוגן. במיליון ש"ח, בהתאמה, שהוצגו 
 

 מאוחד -. מידע לגבי איגרות חוב פגומות בי

 
 2016בדצמבר  31 2017בדצמבר  31

 
 במיליוני שקלים חדשים

 110  48  יתרת חוב רשומה של איגרות חוב פגומות שאינן צוברות הכנסות ריבית
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  אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראיסיכון אשראי, . 13

יירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת נ, אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"חבביאור זה:  –חובות  .כללי

 .ף"המעו בשוק פעילות בגין ונכסים הסכמי מכר חוזר
 .שלהם והרחבה, זה בביאור הכלולים הפרטים מובאים 31 בביאור כי יצוין

 

 מאוחד - אשראי דילהפס ההפרשה ויתרת לציבור אשראי, חובות .1

 
 2017בדצמבר  31

 
 אשראי לציבור

  

 
 מסחרי

אנשים 
 -פרטיים 

הלוואות 
 לדיור

אנשים 
 -פרטיים 

 הכל-סך אחר
בנקים 

 הכל-סך וממשלות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 יתרת חוב רשומה של חובות:
 72,285  4,325  67,960  483  -  67,477  ⁽¹⁾שנבדקו על בסיס פרטני

 ל בסיס קבוצתי:שנבדקו ע
 29,016  -  29,016  -  28,766  ⁽²⁾250  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      

 54,121  229  53,892  28,241  127  25,524  קבוצתי אחר
 155,422  4,554  150,868  28,724  28,893  93,251  הכל חובות*-סך
       

 *מזה:
 1,617  -  1,617  71  -  1,546  חובות בארגון מחדש

 513  -  513  17  -  496  חובות פגומים אחרים
 2,130  -  2,130  88  -  2,042  סך הכל חובות פגומים

 407  -  407  70  287  50  ימים או יותר 90חובות בפיגור 
 1,686  -  1,686  332  26  1,328  חובות בעיתיים אחרים

 4,223  -  4,223  490  313  3,420  סך הכל חובות בעיתיים
       

 הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות:
 1,077  -  1,077  34  -  1,043  ⁽¹⁾שנבדקו על בסיס פרטני

 שנבדקו על בסיס קבוצתי:
 177  -  177  -  ⁽³⁾176  ⁽³⁾1  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      

 858  1  857  494  2  361  קבוצתי אחר
 2,112  1  2,111  528  178  1,405  איהכל הפרשה להפסדי אשר-סך

 188  -  188  25  -  163  מזה: בגין חובות פגומים
 הערות:

 י.מיליון ש"ח חושבה על בסיס קבוצת 889מיליון ש"ח וההפרשה בגינו בסך של  70,155לרבות אשראי שנבדק על בסיס פרטני ונמצא שאינו פגום בסך של  (1)
מיליון ש"ח, המשולבות במערך העסקאות והבטחונות של עסקי לווים מסחריים או שהועמדו  250יתרת החובות המסחריים כוללת הלוואות לדיור בסך של  (2)

 לקבוצות רכישה, שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה.
מיליון  102מיליון ש"ח ושחושבה על בסיס קבוצתי, בסך של  3ה על בסיס פרטני, בסך של כולל יתרת הפרשה מעבר למתחייב לפי שיטת עומק הפיגור, שחושב (3)

 ש"ח. 
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 )המשך( אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראיסיכון אשראי, . 13

 )המשך( מאוחד - אשראי להפסדי ההפרשה ויתרת לציבור אשראי, חובות .1

 
 2016בדצמבר  31

 
 אשראי לציבור

  

 
 מסחרי

אנשים 
 -פרטיים 

הלוואות 
 לדיור

אנשים 
 -פרטיים 

 הכל-סך אחר
בנקים 

 הכל-סך וממשלות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 יתרת חוב רשומה של חובות:
 67,798  4,024  63,774  482  -  63,292  ⁽¹⁾שנבדקו על בסיס פרטני      

 שנבדקו על בסיס קבוצתי:
 25,957  -  25,957  -  25,696  ⁽²⁾261  עומק פיגור שההפרשה בגינם חושבה לפי      

 54,976  1,803  53,173  26,858  68  ⁽²⁾26,247  קבוצתי אחר
 148,731  5,827  142,904  27,340  25,764  89,800  הכל חובות*-סך
       

 *מזה:
 2,124  -  2,124  48  -  2,076  חובות בארגון מחדש      

 819  -  819  13  -  806  אחרים חובות פגומים
 2,943  -  2,943  61  -  2,882  סך הכל חובות פגומים

 440  -  440  82  299  59  ימים או יותר 90חובות בפיגור 
 1,689  -  1,689  294  29  1,366  חובות בעיתיים אחרים

 5,072  -  5,072  437  328  4,307  סך הכל חובות בעיתיים
       

 הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות:
 1,188  -  1,188  12  -  1,176  ⁽¹⁾שנבדקו על בסיס פרטני      

 שנבדקו על בסיס קבוצתי:
 171  -  171  -  ⁽³⁾168  ⁽³⁾3  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      

 785  -  785  423  -  362  קבוצתי אחר
 2,144  -  2,144  435  168  1,541  איהכל הפרשה להפסדי אשר-סך

 389  -  389  3  -  386  מזה: בגין חובות פגומים
 הערות:

 מיליון ש"ח חושבה על בסיס קבוצתי. 799מיליון ש"ח וההפרשה בגינו בסך של  64,855לרבות אשראי שנבדק על בסיס פרטני ונמצא שאינו פגום בסך של  (1)
מיליון ש"ח, המשולבות במערך העסקאות והבטחונות של עסקי לווים מסחריים או שהועמדו  266וללת הלוואות לדיור בסך של יתרת החובות המסחריים כ (2)

 לקבוצות רכישה, שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה.
 מיליון ש"ח.  94ון ש"ח ושחושבה על בסיס קבוצתי, בסך של מילי 2כולל יתרת הפרשה מעבר למתחייב לפי שיטת עומק הפיגור, שחושבה על בסיס פרטני, בסך של  (3)
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 )המשך( אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראיסיכון אשראי, . 13

 בנקה - אשראי להפסדי ההפרשה ויתרת לציבור אשראי, חובות .1

 
 אשראי לציבור

  

 
 מסחרי

אנשים 
 -פרטיים 

הלוואות 
 לדיור

אנשים 
 -פרטיים 

 הכל-סך אחר
ים בנק

 הכל-סך וממשלות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 2017בדצמבר  31

 יתרת חוב רשומה של חובות:
 58,164  4,778  53,386  208  -  53,178  ⁽¹⁾שנבדקו על בסיס פרטני

 שנבדקו על בסיס קבוצתי:
 24,768  -  24,768  -  24,568  200  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      

 20,902  -  20,902  14,015  -  6,887  אחר קבוצתי
 103,834  4,778  99,056  14,223  24,568  60,265  הכל חובות*-סך
       

 *מזה:
 1,189  -  1,189  43  -  1,146  חובות בארגון מחדש

 302  -  302  2  -  300  חובות פגומים אחרים
 1,491  -  1,491  45  -  1,446  סך הכל חובות פגומים

 324  -  324  52  238  34  ימים או יותר 90חובות בפיגור 
 614  -  614  56  -  558  חובות בעיתיים אחרים

 2,429  -  2,429  153  238  2,038  סך הכל חובות בעיתיים
       

 הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות:
 804  -  804  27  -  777  ⁽¹⁾שנבדקו על בסיס פרטני

 שנבדקו על בסיס קבוצתי:
 158  -  158  -  ⁽²⁾157  ⁽²⁾1  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      

 341  1  340  240  -  100  קבוצתי אחר
 1,303  1  1,302  267  157  878  איהכל הפרשה להפסדי אשר-סך

 142  -  142  21  -  121  מזה: בגין חובות פגומים
 הערות:

 מיליון ש"ח חושבה על בסיס קבוצתי. 662 של מיליון ש"ח וההפרשה בגינו בסך 56,673 של לרבות אשראי שנבדק על בסיס פרטני ונמצא שאינו פגום בסך (1)
 מיליון ש"ח.  87 של סךמיליון ש"ח ושחושבה על בסיס קבוצתי, ב 2 של ( כולל יתרת הפרשה מעבר למתחייב לפי שיטת עומק הפיגור, שחושבה על בסיס פרטני, בסך2)
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 )המשך( אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראיסיכון אשראי, . 13

 )המשך(הבנק  - אשראי להפסדי ההפרשה ויתרת לציבור אשראי, חובות .1

 
 אשראי לציבור

  

 
 מסחרי

אנשים 
 -פרטיים 

הלוואות 
 לדיור

אנשים 
 -פרטיים 

 הכל-סך אחר
בנקים 

 הכל-סך וממשלות

 
 שקלים חדשים במיליוני

 
 2016בדצמבר  31

 יתרת חוב רשומה של חובות:
 54,402  3,901  50,501  255  -  50,246  ⁽¹⁾שנבדקו על בסיס פרטני

 שנבדקו על בסיס קבוצתי:
 22,122  -  22,122  -  21,952  170  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      

 19,447  -  19,447  13,200  -  6,247  קבוצתי אחר
 95,971  3,901  92,070  13,455  21,952  56,663  הכל חובות*-סך
       

 *מזה:
 1,514  -  1,514  26  -  1,488  חובות בארגון מחדש

 836  -  836  2  -  834  חובות פגומים אחרים
 2,350  -  2,350  28  -  2,322  סך הכל חובות פגומים

 380  -  380  49  303  28  ים או יותרימ 90חובות בפיגור 
 570  -  570  40  -  530  חובות בעיתיים אחרים

 3,300  -  3,300  117  303  2,880  סך הכל חובות בעיתיים
       

 הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות:
 921  -  921  5  -  916  ⁽¹⁾שנבדקו על בסיס פרטני

 שנבדקו על בסיס קבוצתי:
 154  -  154  -  ⁽²⁾151  ⁽²⁾3  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      

 302  -  302  212  -  90  קבוצתי אחר
 1,377  -  1,377  217  151  1,009  איהכל הפרשה להפסדי אשר-סך

 364  -  364  1  -  363  מזה: בגין חובות פגומים
 הערות:

 מיליון ש"ח חושבה על בסיס קבוצתי. 620 שלמיליון ש"ח וההפרשה בגינו בסך  52,138 של טני ונמצא שאינו פגום בסךלרבות אשראי שנבדק על בסיס פר (1)
 מיליון ש"ח.  81 שלמיליון ש"ח ושחושבה על בסיס קבוצתי, בסך  1 של כולל יתרת הפרשה מעבר למתחייב לפי שיטת עומק הפיגור, שחושבה על בסיס פרטני, בסך (2)
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 )המשך( אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראיסיכון אשראי,  .13

 מאוחד - אשראי להפסדי ההפרשה ביתרת תנועה .2

 
 אשראי לציבור

  

 
 מסחרי

אנשים 
 -פרטיים 

הלוואות 
 לדיור

אנשים 
 -פרטיים 

 הכל-סך אחר
בנקים 

 הכל-סך וממשלות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 2,224  5  2,219  411  263  1,545  ⁽¹⁾2014מבר בדצ 31יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 
 187  (2) 189  69  5  115  הוצאות )ביטול הוצאות( בגין הפסדי אשראי

 (744) -  (744) (262) (92) (390) מחיקות חשבונאיות
 593  -  593  189  -  404  גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 (151) -  (151) (73) (92) 14  מחיקות חשבונאיות, נטו
 1  -  1  -  -  1  התאמות מתרגום דוחות כספיים

 2,261  3  2,258  407  176  1,675  ⁽¹⁾2015בדצמבר  31יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 
 

 469  (3) 472  209  8  255  הוצאות )ביטול הוצאות( בגין הפסדי אשראי      
 (912) -  (912) (327) (16) (569) מחיקות חשבונאיות

 525  -  525  180  -  345  גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות
 (387) -  (387) (147) (16) (224) מחיקות חשבונאיות, נטו

 (4) -  (4) -  -  (4) התאמות מתרגום דוחות כספיים
 2,339  -  2,339  469  168  1,702  2016בדצמבר  31יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

 
 574  1  573  315  15  243  הוצאות בגין הפסדי אשראי      

 (1,176) -  (1,176) (410) (5) (761) מחיקות חשבונאיות
 594  -  594  193  -  401  גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 (582) -  (582) (217) (5) (360) מחיקות חשבונאיות, נטו
 (26) -  (26) (1) -  (25) אמות מתרגום דוחות כספייםהת

 2,305  1  2,304  566  178  1,560  2017בדצמבר  31יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 
 

 מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים      
 206  -  206  33  3  170  2015בדצמבר  31ליום       

 195  -  195  34  -  161  2016בדצמבר  31ליום 
 193  -  193  38  -  155  2017בדצמבר  31ליום 

 הערה:
 .2016א בדוח שנתי 18מפורט בביאור כ -( לא כולל יתרות שסווגו כנכסים והתחייבויות מוחזקים למכירה 1)
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 )המשך( אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראיסיכון אשראי, . 13

 בנקה - ראיאש להפסדי ההפרשה ביתרת תנועה .2

 
 אשראי לציבור

  

 
 מסחרי

אנשים 
 -פרטיים 

הלוואות 
 לדיור

אנשים 
 -פרטיים 

 הכל-סך אחר
בנקים 

 הכל-סך וממשלות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 1,494  -  1,494  204  251  1,039  2014בדצמבר  31יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 
 75  -  75  39  1  35  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (543) -  (543) (150) (92) (301) מחיקות חשבונאיות
 444  -  444  105  -  339  גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 (99) -  (99) (45) (92) 38  מחיקות חשבונאיות, נטו
 1,470  -  1,470  198  160  1,112  2015בדצמבר  31יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

 232  -  232  126  7  99  הוצאות בגין הפסדי אשראי       
 (546) -  (546) (182) (16) (348) מחיקות חשבונאיות

 369  -  369  89  -  280  גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות
 (177) -  (177) (93) (16) (68) מחיקות חשבונאיות, נטו

 1,525  -  1,525  231  151  1,143  2016בדצמבר  31יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

 258  1  257  181  11  65  הוצאות בגין הפסדי אשראי       
 (773) -  (773) (231) (5) (537) מחיקות חשבונאיות

 440  -  440  101  -  339  גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות
 (333) -  (333) (130) (5) (198) מחיקות חשבונאיות, נטו

 1,450  1  1,449  282  157  1,010  2017בדצמבר  31יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 
 

 מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים      
 159  -  159  14  3  142  2015בדצמבר  31ליום       

 148  -  148  14  -  134  2016בדצמבר  31ליום 
 147  -  147  15  -  132  2017 בדצמבר 31ליום 

 לממשלות. אשראי 14

 
 הבנק המאוחד

 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31

 
2017 2016 2017 2016 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 617  770  617  770  אשראי לממשלת ישראל
 115  723  120  723  אשראי לממשלות זרות

 732  1,493  737  1,493  הכל אשראי לממשלות-סך
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 אלה חברות על ופרטיםהשקעות בחברות מוחזקות . 15

 א. המאוחד

 
 2016בדצמבר  31 2017בדצמבר  31

 

חברות 
 כלולות

חברות 
 הכל-סך מאוחדות

חברות 
 כלולות

חברות 
 הכל-סך מאוחדות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 157  -  157  153  -  153  ⁽¹⁾סך כל השקעות במניות לפי שיטת השווי המאזני
 מזה:

 98  -  98  98  -  98  1992בינואר  1-רווחים שנצברו מ      
 :1992בינואר  1-סעיפים שנצברו בהון מ

 -  -  -  (5) -  (5) התאמות מתרגום דוחות כספיים      
 (1) -  (1) (1) -  (1) התאמות מהטבות לעובדים

 פרטים בדבר מוניטין:
 301  301  -  301  301  -  הסכום המקורי      

 160  160  -  160  160  -  ⁽²⁾ערך בספרים
 הערות:

הרכישה ועד  כולל רווחים והתאמות מתרגום השקעות ביחידות בעלות מטבע פעילות שונה ממטבע הדיווח )הוגדרו בעבר כ"יחידות אוטונומיות"( שנצברו ממועד (1)
 .1991בדצמבר  31ליום 

 ת מאוחדות מוצגות בסעיף "נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין".יתרות מוניטין בגין חברו (2)

 ב. הבנק

 
 2016בדצמבר  31 2017בדצמבר  31

 

חברות 
 כלולות

חברות 
 הכל-סך מאוחדות

חברות 
 כלולות

חברות 
 הכל-סך מאוחדות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 7,742  7,663  79  7,835  7,752  83  ⁽¹⁾סך כל השקעות במניות לפי שיטת השווי המאזני )לרבות מוניטין(
 השקעות אחרות:

 925  925  -  1,020  1,020  -  בכתבי התחייבות נדחים ובשטרי הון      
 8,667  8,588  79  8,855  8,772  83  כל ההשקעות-סך

 מזה:
 4,952  4,875  77  5,548  5,467  81  1992בינואר  1-רווחים שנצברו מ      

 :1992בינואר  1-רו בהון מסעיפים שנצב
 (32) (32) -  (29) (29) -  התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן, נטו      

 20  20  -  (315) (315) -  התאמות מתרגום דוחות כספיים
 32  32  -  32  32  -  מענק המדינה לעובדים )הפרטה(

 (92) (91) (1) (107) (107) -  התאמות נטו הטבות לעובדים
 -  3  -  3  3  -  עסקה עם בעל שליטה
 פרטים בדבר מוניטין:

 282  282  -  282  282  -  הסכום המקורי      
 142  142  -  142  142  -  ערך בספרים

 הערה:
)הוגדרו בעבר כ"יחידות אוטונומיות"( שנצברו ממועד הרכישה ועד כולל רווחים והתאמות מתרגום השקעות ביחידות בעלות מטבע פעילות שונה ממטבע הדיווח  (1)

 .1991בדצמבר  31ליום 
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 )המשך( אלה חברות על ופרטיםהשקעות בחברות מוחזקות . 15

 חלק של הבנק ברווחים או הפסדים של חברות מוחזקות

 
 הבנק המאוחד

 
2017 2016 2015 2017 2016 2015 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 583  725  740  9  17  5  לולות(כ -ו של הבנק ברווחים של חברות מוחזקות )במאוחד חלק
 הפרשה למסים:

 ⁽¹⁾28  ⁽¹⁾37  3  -  -  -  מסים שוטפים      
 12  23  52  -  2  4  מסים נדחים

 40  60  55  -  -  4  כל ההפרשה למסים -סך
ת מוחזקות חלקו של הבנק ברווחים לאחר השפעת המס של חברו

 543  665  685  9  15  1  כלולות( -)במאוחד 
 הערה:

 י' לעיל. 8או ביאור ר -מסים שוטפים בגין אי די בי ניו יורק, בהתאם להסכם עם רשויות המס  (1)
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 )המשך( אלה חברות על ופרטיםהשקעות בחברות מוחזקות . 15

 ג. פרטים על חברות מוחזקות עיקריות

 על החברהפרטים  שם החברה

חלק בהון המקנה 
זכות לקבלת 

 רווחים
חלק בזכויות 

 ההצבעה
ההשקעה במניות 

 ⁽¹⁾לפי שווי מאזני
 

  
2017 2016 2017 2016 2017 2016 

 

  
 באחוזים

במיליוני שקלים 
 חדשים

 . חברות בת מאוחדות1 
        Bancorp Discount, Inc⁽²⁽ 23  24  100.00  100.00  100.00  100.00  חברת אחזקות, ארה"ב 

 Israel Discount Bank of New York⁽³⁽ 3,402  3,111  100.00  100.00  100.00  100.00  בנק מסחרי, ארה"ב 
 2,244  2,472  100.00  100.00  100.00  100.00  בנק מסחרי בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ 
 974  1,043  79.00  79.00  ⁽¹²⁾71.83  ⁽¹²⁾71.83  שירות כרטיסי אשראי ⁽⁴⁾כרטיסי אשראי לישראל בע"מ 
 

 470  664  100.00  100.00  100.00  100.00  חברה לחיתום והשקעות דיסקונט קפיטל בע"מ
 62  63  100.00  100.00  100.00  100.00  הנפקת ניירות ערך דיסקונט מנפיקים בע"מ 
 IDB SWISS 100.00  100.00  100.00  100.00  בנק מסחרי, שוויץ ⁾¹⁰⁾⁾¹¹⁾בפירוק 
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 :Israel Discount Bank of New Yorkחברות המוחזקות על ידי   
   Discount Bank (Latin America)

 -  -  100.00  100.00  100.00  100.00  בנק מסחרי,אורוגואי (7()5)
 .IDBNY Realty (Delaware), Inc

 2,938  2,677  100.00  100.00  100.00  100.00  חברת אחזקות,ארה"ב (5)
 .IDB Realty LLC

 6,122  5,579  100.00  100.00  100.00  100.00  חברת השקעות, ארה"ב (6)
 חברות המוחזקות על ידי כרטיסי אשראי לישראל בע"מ: 

 192  220  100.00  100.00  100.00  100.00  שירות כרטיסי אשראי ⁽¹³⁾דיינרס )קלוב( ישראל בע"מ   
 56  87  100.00  100.00  100.00  100.00  מתן אשראי כאל )מימון( בע"מ 
 הערות: 

 לרבות יתרות עודפי עלות מיוחסים ומוניטין. (1)
 בבעלות ובשליטה מלאים. Israel Discount Bank of New Yorkחברת אחזקות בבעלות ובשליטה מלאים של הבנק המחזיקה במניות של  (2)
 .Inc, Bancorp Discountחברה מוחזקת על ידי ה (3)
 להלן. 10ג'  26לפרטים בדבר ערבות בלתי מוגבלת בסכום לטובת ארגון ויזה הבינלאומי, למילוי כל התחייבויותיה של כאל, ראו ביאור  (4)
 וח הנקי אינן מנוכות מההשקעה ומהתרומה לרווח של. ההשקעה בחברה זו ותרומתה לרוIsrael Discount Bank of New Yorkכלול בדוחות הכספיים של  (5)

Israel Discount Bank of New York. 
 . ההשקעה בחברה זו ותרומתה לרווח הנקי אינן מנוכות מההשקעה ומהתרומה לרווח של.IDBNY Realty (Delaware), Incכלול בדוחות הכספיים של  (6)

IDBNY Realty (Delaware), Inc.. 
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יתרת עודף מזה: 
 עלות

השקעות הוניות 
 אחרות

תרומה לרווח 
הנקי המיוחס 
לבעלי המניות 

 דיבידנד שנרשם של הבנק
סעיפים אחרים 

 ⁽⁸⁾שנצברו בהון

ערבויות עבור 
החברה לטובת 

גופים מחוץ 
 לקבוצה

 
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

  
             
 

 -  -  -  -  1  1  -  -  -  -  -  - 

 
 -  -  -  -  172  192  109  58 (350)  4  -  - 

 
 -  -  184  84  220  193  -  - (89) (97)  -  - 

 
 142⁽⁹⁾  142⁽⁹⁾  23  29  65  115  22  - (14) (10)  10  12 

 
 18⁽⁹⁾  18⁽⁹⁾  721  721  165  78  -  -  3  3  73  69 

 
 -  -  -  -  -  1  -  -  -  -  -  - 

 
 -  -  -  -  - (1)  -  -  -  -  -  - 

             
 

 -  -  -  -  -  4  -  -  -  -  -  - 

 
 -  -  -  - (15)  31  -  - (137)  109  -  - 

 
 -  -  -  -  56  4  -  - (613) (14)  -  - 

             
 

 -  -  -  -  35  35  -  58  -  -  -  - 

 
 -  -  84  84  31  36  -  72  -  -  -  - 

 לפרטים בדבר הסכם למכירת פעילות החברה ובדבר ההפסד שנרשם בגין מכירה זו, ראו ד' להלן. (7)
 א'. 10לפרוט הסעיפים, ראו ביאור  (8)
 מוניטין. (9)
 לפרטים בדבר הסכם למכירת פעילות החברה, ראו ה' להלן. (10)
 להלן. 14ג'  26קאי, ראו ביאור לפרטים בדבר הסכם בין הרשויות בשוויץ לבין משרד המשפטים האמרי (11)
 היתרה מוחזקת בידי הבנק הבינלאומי. (12)
 א' להלן. 36לפרטים בדבר החזקת אמצעי שליטה בדיינרס, ראו ביאור  (13)

 
 למההוש 2015 בנובמבר 1 ביום . פעילות למכירת הסכם נחתם, 2014 בדצמבר 18 ביום ."(DBLA: "להלן)דיסקונט בנק לטין אמריקה  .ד

 . התקבלה העסקה בגין התמורה .שונים רגולטורים אישורים קבלת זה ובכלל, המתלים התנאים שהתקיימו לאחר, העסקה

 נכסים המשפטית בישות נותרו העסקה השלמת לאחר. העסקה לאחר שנותרה המשפטית הישות פירוק הליך החל העסקה השלמת עם
 .הושלמה טרם, העניין לפי, לוקםסי או/ו םמכירת והשלמת זניח בהיקף והתחייבויות

 מופקד ההי, העסקה בגין התמורה את ייצג אשר, זה סכום. יורק ניו בי די אי-ל דולר מיליון 63.8-כ של בסך דיבידנד חילק  2016 יוני בחודש

 .הבנק תוצאות על השפיע ולא מועד מבעוד יורק ניו בי די אי-ב בפיקדון
 .שונים מצגים גיןב לקונה שיפויים מתן כולל ההסכם

 פעילות את ימכור פיו על הסכםב, הבנק של בת חברה, בנק( סוויס) אידיבי התקשר 2015 בנובמבר 23 ביום .בפירוק בנק( סוויס) אידיבי .ה

 במעמד: התמורה התקבלה בשלושה מועדים שנקבעו בהסכם .העסקה הושלמה 2016בפברואר  26 ביום .בהסכם שהוגדרה כפי, הלקוחות
, ייםשוויצר פרנקים מיליון 0.7-כ של בסך, שני תשלום ;בהסכם שנקבע מהסכום 60%-כ שהיווה, שוויצריים פרנקים מיליון 5.3 של סך הההשלמ
 הוא אולם, זה במועד ידוע לא כן ועל הנכסים במצבת תלוי, אלה בימים משולם להיות שאמור, השלישי התשלום; 2017 ספטמבר בחודש התקבל

 .מהותי להיות צפוי אינו
 41) פרנקים שוויצריים מיליון 10-כ של בסך, להוצאות והפרשה הוצאות 2015בדצמבר  31בדוחות הכספיים ליום  מונרש מהמהלך כתוצאה

, והיתרה במועד קבלת התשלום השני 2016 ראשון ברבעון רשםנ המכירה תמורתמ חלק .המס השפעת לאחר ח"ש מיליון 33 של סך, (ח"ש מיליון

 התאמה.והשלישי, ב
 .שונים מצגים בגין, ולסכום לתקופה מוגבלים, לקונה שיפויים מתן כוללת העסקה

". קבפירו – בנק( סוויס) אידיבי"-ל שונה התאגיד ושם, המניות בעלי ידי על מפרק בנק( סוויס) אידיבי-ל מונה, כאמור העסקה השלמת לאחר

וזאת בהתאם לאישור  התאגיד של לפירוקו פועל והבנק בנקאית פעילות מכל וקבפיר – בנק( סוויס) אידיבי חדל 2016 בדצמבר 20 מיום החל
 (.רשות הפיקוח על השווקים הפיננסיים בשוויץ )

 ,חיתום קפיטל דיסקונט ולתוך עם מ"בע חיתום פיננסים כלל של המיזוג השלמת במועד .מ"בע חיתום קפיטל בדיסקונט מניות בעלי הסכם ו.

, היתר בין, נקבעו במסגרתו, בחברה המניות בעלי בין היחסים את מסדיר אשר, חיתוםקפיטל  בדיסקונט המניות ליבע הסכם לתוקף נכנס
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 שניתן, חיתום בדיסקונט המיעוט מניות למחזיקי  ואופציית יסקונט קפיטלדל  אופציית והוענקה המוחזקות המניות עבירות על מגבלות
 .2019ר בנובמב 15החל מיום  להפעילן יהיה

 . בניינים וציוד 16

 א. הרכב הסעיף

 
 המאוחד

 

בניינים 
ומקרקעין 

⁽¹⁽⁾²⁾ 
 ציוד, ריהוט 

 הכל-סך תוכנה  מחשבים וכלי רכב

 
 במיליוני שקלים חדשים

 עלות נכסים:
 7,757  3,653  974  842  2,288  2015בדצמבר  31יתרה ליום      

 579  270  104  49  156  תוספות 
 (5) (2) (1) (1) (1) מתרגום דוחות כספיים התאמות

 (221) (60) (73) (26) (62) גריעות
 8,110  3,861  1,004  864  2,381  2016בדצמבר  31יתרה ליום 

 547  324  118  43  62  תוספות 
 (31) (13) (4) (4) (10) התאמות מתרגום דוחות כספיים

 (476) (124) (164) (46) (142) גריעות
 8,150  4,048  954  857  2,291  2017בדצמבר  31תרה ליום י

 פחת והפסדים מירידת ערך:
 5,553  2,959  810  592  1,192  2015בדצמבר  31יתרה ליום      

 429  252  72  41  64  פחת לשנה
 (3) -  -  -  (3) ביטול הפסד מירידת ערך

 (4) (1) (1) (1) (1) התאמות מתרגום דוחות כספיים
 (187) (57) (71) (26) (33) גריעות

 5,788  3,153  810  606  1,219  2016בדצמבר  31יתרה ליום 
 436  249  79  40  68  פחת לשנה

 (3) -  -  -  (3) ביטול הפסד מירידת ערך
 (24) (9) (4) (4) (7) התאמות מתרגום דוחות כספיים

 (413) (115) (164) (40) (94) גריעות
 5,784  3,278  721  602  1,183  2017בדצמבר  31תרה ליום י

 הערך בספרים:
 2,204  694  164  250  1,096  2015בדצמבר  31יתרה ליום      

 2,322  708  194  258  1,162  2016בדצמבר  31יתרה ליום 
 2,366  770  233  255  1,108  2017בדצמבר  31יתרה ליום 

 11.9%  20.2%  21.0%  9.4%  4.3%  2016משוקלל בשנת שיעור פחת ממוצע 
 12.0%  20.3%  21.0%  9.3%  4.5%  2017שיעור פחת ממוצע משוקלל בשנת 

 הערה:
 ( לרבות התקנות ושיפורים במושכר.1)
 ( ראו סעיף יג' להלן.2)
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 )המשך(בניינים וציוד . 16

 א. הרכב הסעיף )המשך(

 
 הבנק

 

בניינים 
 ומקרקעין

⁽¹⁽⁾²⁾ 
 ציוד, ריהוט 

 הכל-סך תוכנה  מחשבים וכלי רכב

 
 במיליוני שקלים חדשים

 עלות נכסים:
 5,587  2,735  710  436  1,706  2015בדצמבר  31יתרה ליום      

 385  171  86  30  98  תוספות 
 (163) (39) (54) (22) (48) גריעות

 5,809  2,867  742  444  1,756  2016בדצמבר  31יתרה ליום 
 361  212  89  29  31  תוספות 

 (406) (96) (139) (43) (128) גריעות
 5,764  2,983  692  430  1,659  2017בדצמבר  31יתרה ליום 

 פחת והפסדים מירידת ערך:
 3,992  2,248  580  276  888  2015בדצמבר  31יתרה ליום      

 298  181  52  25  40  פחת לשנה
 (2) -  -  -  (2) ביטול הפסד מירידת ערך

 (140) (39) (52) (22) (27) גריעות
 4,148  2,390  580  279  899  2016בדצמבר  31יתרה ליום 
 301  174  59  25  43  פחת לשנה

 (3) -  -  -  (3) ביטול הפסד מירידת ערך
 (358) (96) (138) (37) (87) גריעות

 4,088  2,468  501  267  852  2017 בדצמבר 31יתרה ליום 
 הערך בספרים:

 1,595  487  130  160  818  2015בדצמבר  31יתרה ליום      
 1,661  477  162  165  857  2016בדצמבר  31יתרה ליום 
 1,676  515  191  163  807  2017בדצמבר  31יתרה ליום 

 11.1%  20.0%  20.3%  9.0%  3.3%  2016שיעור פחת ממוצע משוקלל בשנת 
 11.3%  20.0%  20.3%  9.1%  3.4%  2017שיעור פחת ממוצע משוקלל בשנת 

 הערה:
 ( לרבות התקנות ושיפורים במושכר.1)
 ( ראו סעיף יג' להלן.2)

. 2058עד  2018הבנק וחברה מאוחדת הם בעלי זכויות חכירה לתקופות המסתיימות בשנים שבין  ב.
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 )המשך(ים וציוד בניינ. 16

 
 הבנק המאוחד

 
 בדצמבר 31

 
 

2017 2016 2017 2016 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ג. יתרה מופחתת של בניינים ומקרקעין כוללת:
 38  41  127  101  יתרה מופחתת של התקנות ושיפורים במושכר    

 11  8  13  10  יתרת הפרשה לירידת ערך
 ד. זכויות בחכירה מימונית:

 7  5  9  7  יתרת זכויות בחכירה בלתי מהוונת    
 87  76  232  155  יתרת זכויות בחכירה מהוונת

 141  131  246  244  ה. מקרקעין ויתרה מופחתת של בניינים שטרם נרשמו בלשכת רישום המקרקעין
 11  10  12  11  ו. יתרה מופחתת של בנינים שאינם בשימוש הבנק ומושכרים ברובם לצדדים אחרים

 25  14  27  15  ז.  יתרה מופחתת של בניינים וציוד העומדים למכירה
 2  3  3  3  ביטולי הפסדים לירידת ערך במהלך השנה

 ח.  עלות פיתוח עצמי של תוכנה:
 2,537  2,718  2,858  3,101  עלות תוכנות שהופעלו    

 (2,156) (2,316) (2,416) (2,617) פחת שנצבר
 381  402  442  484  תרה להפחתהי

 19  61  92  138  עליות שנצברו על תוכנות בשלבי פיתוח
 400  463  534  622  פיתוח עצמי של תוכנות מחשב הכל עלויות-סך

 2,182  2,282  3,058  3,086  ט. הערך ברוטו של פריטי רכוש קבוע שהופחתו במלואם ועדיין בשימוש
 פרים של פרטי רכוש קבוע הנמצאים בשלבי הקמה:י. עלויות שהוכרו בס

 97  111  111  126  עלות מקרקעין    
 61  37  61  37  עלות ציוד

     

  
 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

  
2017 2016 2015 

  
 במיליוני שקלים חדשים

 ⁽:¹⁾יא. פרטים לגבי הסכמי חכירה תפעולית 
 ⁽²⁾ה דמי שכירות שהוכרו כהוצא    
 במאוחד    
 

 129  138  140 
 בבנק

 
 86  89  91 

 הערות:
 .להלן 1ג'  26( בדבר פרטים לגבי תשלומים עתידיים שאינם ניתנים לביטול, ראו ביאור 1)
 ( כולל דמי חכירה מינימליים ודמי שכירות מותנים.2)

 
 

מיליון ש"ח  15בסך של  2017בדצמבר  31וציוד העומדים למכירה הסתכמה ביום היתרה המאזנית של בניינים  בניינים וציוד העומדים למכירה. יב.
 פרשות שנערכו בגינם.מיליון ש"ח(. לא צפוי הפסד ממימוש בניינים וציוד העומדים למכירה, מעבר לה 27 - 2016בדצמבר  31)

המוחזקים למכירה". נוכח היקף הסכומים, בוטלה לא שוטפים  בניינים וציוד העומדים למכירה הוצגו בעבר בנפרד, במסגרת "נכסים סיווג מחדש. יג.
ההצגה בנפרד כאמור.
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 נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין .17

 
 המאוחד

 
 ⁽¹⁾מוניטין

 

במיליוני שקלים 
 חדשים

 עלות
 283   2015בדצמבר  31יתרה ליום  

 18  רכישות במסגרת צירופי עסקים
 301  2017 -ו 2016בדצמבר  31יתרה ליום 

 הפחתות והפרשה לירידת ערך
 141  2017 -ו 2016, 2015בדצמבר  31יתרה ליום  

 הערך בספרים
 142   2015בדצמבר  31יתרה ליום  

 160  2017 -ו 2016בדצמבר  31יתרה ליום 
 הערה:

 השקעות בחברות כלולות(. מוניטין שהוכר בצירוף עסקים )מוניטין שהוכר בעת רכישת השקעה בחברה כלולה, נכלל בסעיף (1)
 

 נכסים אחרים. 18

 
 הבנק המאוחד

 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31

 
2017 2016 2017 2016 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 1,123  1,203  1,636  1,712  ז'( 8מסים נדחים לקבל, נטו )ראו ביאור 
 174  83  218  144  עודף מקדמות ששולמו למס הכנסה על העתודות השוטפות

 9  12  10  11  הוצאות הנפקה ונכיון של כתבי התחייבות נדחים
 64  82  146  175  הכנסות לקבל

 -  -  715  656  ערך פדיון של פוליסות ביטוח חיים בבעלות חברה מאוחדת
 298  138  298  138  נכסים בגין פעילות בשוק המעוף

 336  336  336  336  פקדון זהב
 115  178  230  484  תרות חובהחייבים אחרים וי

 2,119  2,032  3,589  3,656  כל הנכסים האחרים-סך
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 פקדונות הציבור. 19

 המפקיד סוג ולפי הגיוס מקום לפי פקדונות סוגי. א

 
 הבנק המאוחד

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 2017 2016 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 בישראל
 לפי דרישה:    
 27,012  27,088  32,673  33,753  שאים ריביתאינם נו    

 29,115  30,146  30,957  32,027  נושאים ריבית
 56,127  57,234  63,630  65,780  הכל לפי דרישה-סך

 67,226  67,418  82,268  84,369  לזמן קצוב
 123,353  124,652  145,898  150,149  הכל פקדונות בישראל*-סך
 * מזה:     

 71,769  72,152  83,717  84,422  פקדונות של אנשים פרטיים    
 9,070  10,325  13,185  14,645  פקדונות של גופים מוסדיים

 42,514  42,175  48,996  51,082  פקדונות של תאגידים ואחרים
 מחוץ לישראל     

 לפי דרישה:    
 -  -  4,489  4,538  אינם נושאים ריבית    

 -  -  13,499  12,419  נושאים ריבית
 -  -  17,988  16,957  הכל לפי דרישה-סך

 -  -  8,432  8,064  לזמן קצוב
 -  -  26,420  25,021  הכל פקדונות מחוץ לישראל-סך
 123,353  124,652  172,318  175,170  הכל פקדונות הציבור-סך

 

 דמאוח בסיס על גודל לפי הציבור פקדונות. ב

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 

 יתרה תקרת הפקדון
 במיליוני שקלים חדשים במיליוני שקלים חדשים

 65,085  67,768  1עד 
 49,980  47,938  10עד  1מעל 
 24,462  25,703  100עד  10מעל 
 19,998  17,886  500עד  100מעל 
 12,793  15,875  500מעל 

 172,318  175,170  הכל-סך

 



 דוחות כספיים  2017י תדין וחשבון שנ

 

161 

 פקדונות מבנקים. 20

 
 הבנק המאוחד

 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31

 
2017 2016 2017 2016 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 בישראל
 בנקים מסחריים:    
 189  203  2,451  2,539  פקדונות לפי דרישה    

 299  207  101  4  פקדונות לזמן קצוב
 מחוץ לישראל

 בנקים מסחריים:    
 1,080  809  1,093  816  לפי דרישהפקדונות     

 38  133  1,437  1,226  פקדונות לזמן קצוב
 100  138  183  195  קיבולים

 בנקים מרכזיים:
 -  -  77  24  פקדונות לזמן קצוב    

 1,706  1,490  5,342  4,804  הכל פקדונות מבנקים-סך

 כתבי התחייבויות נדחיםאיגרות חוב ו. 21

   
 הבנק חדהמאו

 

משך חיים 
 ⁽¹⁾ממוצע

שיעור 
תשואה 

 בדצמבר 31 בדצמבר 31 ⁽¹⁾פנימי

 
 2016 2017 2016 2017 % שנים

   
 במיליוני שקלים חדשים

 אג"ח וכתבי התחייבות נדחים שאינם ניתנים להמרה במניות:
 327  1,138  1,823  1,710  2.07  3.62  במטבע ישראלי לא צמוד      

 1,064  1,017  4,569  3,852  5.36  3.44  צמוד למדד במטבע ישראלי
 כתבי התחייבות נדחים הניתנים להמרה במניות:

 1,787  1,793  1,787  1,793  5.71  4.09  ⁽²⁾במטבע ישראלי צמוד למדד      
 (:CLNכתבי התחייבות צמודי אשראי )

 229  207  229  207  2.43  0.01  במטבע ישראלי לא צמוד      
 90  77  90  77  3.80  1.85  במטבע חוץ אירו

 ⁽⁴⁽⁾³⁾ח וכתבי ההתחייבותכל אג"-סך
  

 7,639  8,498  4,232  3,497 
 הערות:

ופות ע תקשיעור תשואה פנימי, הינו שיעור ריבית המנכה את זרם התשלומים הצפוי של היתרה המאזנית הכלולה בדוח הכספי. משך חיים ממוצע, הינו ממוצ (1)
ומתייחסים  2017בדצמבר  31התשלומים משוקללות בתזרים המהוון לפי שיעור התשואה הפנימי. נתוני שיעור התשואה הפנימי ומשך החיים הממוצע הם ליום 

 למאוחד.
 נוסף. 1", כהון רובד IIIשטרי הון נדחים המוכרים, בהתאם להוראות המעבר של "באזל  (2)
 מיליון ש"ח(. 6,580: 2016מיליון ש"ח )בשנת  5,804ביב א-חר בבורסה לניירות ערך בתלמזה: במאוחד רשומים למס (3)
 מיליון ש"ח(. 8,241: 2016מיליון ש"ח )בשנת  7,381מזה: במאוחד כתבי התחייבות נדחים בסך  (4)
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 התחייבויות אחרות. 22

 
 הבנק המאוחד

 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31

 
2017 2016 2017 2016 

 
 יוני שקלים חדשיםבמיל

 19  14  23  15  ז'( 8עתודה למיסים נדחים, נטו )ראו ביאור 
 -  -  41  65  עודף עתודות שוטפות למס הכנסה על מקדמות ששולמו

 1,988  2,055  2,531  2,637  ב'( 23עודף ההתחייבות בגין הטבות לעובדים על נכסי התכנית )ראו ביאור 
 79  139  139  199  הכנסות מראש

 3,074  3,319  5,668  6,528  זכאים בגין כרטיסי אשראי
 148  147  195  194  הפרשה להפסדי אשראי בגין ערבויות ומסגרות

 382  338  764  673  הוצאות לשלם
 298  138  298  138  התחייבויות בגין פעילות בשוק המעוף

 285  824  285  824  התחייבות בגין "עשיית שוק"
 395  400  1,123  825  זכאים אחרים ויתרות זכות

 6,668  7,374  11,067  12,098  כל ההתחייבויות האחרות-סך

 עובדיםהטבות ל. 23
 הקבוצה לעובדי הניתנות העיקריות ההטבות תאור א.

חודשית אחת לכל שנת עבודה,  התחייבות הבנק והחברות המאוחדות שלו לתשלום פיצויי פרישה לעובדים, המבוססת על משכורת (1)

. הבנק בספרי כעתודה רשומה והיתרה, על ידי פוליסות ביטוח וקרנות פנסיהם וכמקובל, מכוסה במלואה על ידי הפקדות בקופות הפיצויי
אוחדות הסכומים שנצברו בפוליסות הביטוח וקרנות הפנסיה, אינם כלולים במאזן מאחר ואלה אינן בשליטתם של הבנק והחברות המעיקר 

 שלו.

חודשי משכורת בעת  8-ל 4חברי ההנהלה של הבנק זכאים לקבל פיצויים רגילים וחלקם זכאים גם למענק הסתגלות בגובה של בין  (2)
 מדיניות בענין, להלן' ה סעיף ראו) פרישתם, וזאת על פי תנאי החוזים האישיים עליהם הם חתומים, ובגינם נערכו הפרשות מתאימות

(. התחייבות החברות המאוחדות בחו"ל לתשלום פנסיה על בסיס חישוב אקטוארי, מכוסה על ידי הפקדות שוטפות בקופת שאושרה תגמול

. פנסיה מוכרת בחו"ל
משכורות חודשיות, ובגינם נערכו הפרשות  9-ל 6בין של בחברה בנקאית מאוחדת, זכאים מספר עובדים בכירים למענקי הסתגלות  (3)

מתאימות.

 והחברות המאוחדות שלו אינם רשאים למשוך את כספי היעודה אלא לצורך תשלום פיצויי פרישה בלבד.הבנק  (4)
שנות עבודה  40-ו 30, 20עובדי הבנק זכאים למענקי יובלות בגובה של מספר חודשי משכורת ומספר ימי חופשה נוספים, בתום חלק מ (5)

ת השכר יבגין התחייבות זו על בסיס אקטוארי ומוצגת בערך נוכחי. גורם עלי בבנק. בהתאם להוראות המפקח על הבנקים מחושבת העתודה

. ריאליים במונחים לשנה 1.8% הינוההתחייבות לזכויות העובדים, בגין עובדי הבנק,  המשמש בחישובהעתידית, 
לחופשת יובלות ביחס לעובדים  נחתם עם נציגות העובדים הסכם בדבר "חופשת יובלות", על פיו, בין היתר, בוטלה הזכות 2007 בשנת

 של למעמד יוסבו או שיתקבלו, חדשים עובדים, היתר בין, פיו על" ושלבים דרגות" הסכם העובדים נציגות עם נחתם 2011 בשנת חדשים.

.ותיובל למענק זכאים יהיו לא, 2012 בינואר 1 מיום החל, המנין מן עובדים
ל זכאים לחופשה שנתית לפי הסכמי העבודה הקיימים, ובכפוף להוראות חוק חופשה שנתית, עובדי הבנק והחברות המאוחדות שלו בישרא (6)

גין חופשה מוכרת במהלך תקופת העבודה בה נצברת הזכאות לחופשה. החבות נקבעת על בסיס שכר אחרון ב. החבות 1951-התשי"א

 . נלוויםבתקופת הדיווח בתוספת תשלומים 
ות שלו זכאים להטבות מסויימות לאחר צאתם לגימלאות. ההתחייבות האמורה מחושבת על בסיס עובדי הבנק והחברות המאוחד (7) 

 עובדים שפרשו בפרישה מוקדמת, המירו את מענק הפרישה בקצבה לתקופה מוגדרת.חלק מהאקטוארי. בנוסף, 

 לאחר המנין מן עובדים של למעמד סבוהו או שהתקבלו לגמלאים ההטבות צומצמו, 2011 בשנת שנחתם", ושלבים דירוג" שבהסכם יצויין
 .רפואיות הוצאות והחזר לחגים מתנות על, זה בהסכם העובדים לתנאי בהתאמה עומדות והן, 2012 בינואר 1 יום

חלק מהחברות המאוחדות אימצו תוכניות לתגמול עובדים, על פיהן זכאים המנהלים הכללים ו/או עובדים בחברות האמורות למענק  (8)

 קבע בהתאם לתוצאות העסקיות של אותן חברות. בדוחות הכספיים נכללו ההפרשות הנדרשות בשל המענקים האמורים. שסכומו נ
 או מלא אנונה במסלול בחרו( 2017 בדצמבר 31 ליום עובדים 31) 2011 עד 2007 בשנים מהפורשים חלק". אנונה" מסוג פרישה תוכנית ( 9)

. חודשיים תשלומים סדרת לבין הוני תשלום בין בשילוב או חודשיים תשלומים בסדרת הוניה התשלום את המירו הם במסגרתו, משולב

 (.תשלומים 300 מקסימום לבין תשלומים 120 מינימום שבין בטווח) מראש הפורש שבחר תשלומים למספר מראש תחומה התוכנית
 .חודשית קצבה במסלול בחרו, (2017בדצמבר  31בדים ליום עו 123) 2011 פרישה תוכנית במסגרת מהפורשים חלק .2011תוכנית פרישה  (10)

  .לפיצויים העתודה ביתרת במלואה מכוסה כאמור ההתחייבות
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 )המשך( עובדיםהטבות ל. 23

 :אלה הם החודשית הקצבה תנאי

 ;למדד צמודה, הפרישה ממועד, הפורש חיי כל למשך חודשית קצבה -
 שהומרה הפיצויים קרן יתרת מסכום נגזר אשר, הבנק שביצע כלכלי תחשיב פי על הפרישה במועד נקבעו החודשית הקצבה סכומי -

 ;לקצבה

 ;שארים בלי או עם קצבה במסלול לבחור יכל העובד -
 .לגילו בהתאם, מובטחים קצבה תשלומי מספר לבחור האפשרות ניתנה לעובד -

 אשר ביטוחי כיסוי הבנק רכש(, הפורש שבחר המסלול פי על הכל) 85 לגיל בהגיעם זוגו בת/לבן או/ו לפורש המגיעים קצבאות תשלומי בגין

 .הביטוח חברת ידי על ישירות תשולם ואשר כאמור הקצבה תשלום את יבטיח
, הזוג בת/בן או/ו העובד חיי כל למשך, חודשית קצבה במסלול בחרו, 2014 פרישה תוכנית במסגרת מהפורשים חלק .2014 פרישה תוכנית (11) 

 (.פעמי חד) הוני סכום וקבלת חודשית קצבה של משולב במסלול או

( 60 לגיל העובד בהגיע ירכוש או) הבנק רכש, 60 לגיל בהגיעו או, ומעלה 60 בן היה הפרישה שבמועד לפורש המגיעים קצבאות תשלומי בגין
, 60 לגיל הפורש הגיע עד הקצבה לומיתש. הביטוח חברת ידי על ישירות תשולם אשר, כאמור הקצבה תשלום את יבטיח אשר ביטוחי כיסוי

 .הבנק ידי על במישרין ישולמו

 :אלה הם החודשית הקצבה תנאי
 ;60 גיל לאחר הפוליסה לתנאי וצמוד, 60 לגיל העובד הגיע עד למדד צמוד, הפרישה ממועד, הפורש חיי כל למשך חודשית קצבה -
 ;שארים בלי או עם, קצבה במסלול לבחור יכל העובד -

 60 גיל שעד החודשים בתוספת, תשלום חודשי 240 של מינימום הבטחת בלי או עם, קצבה במסלול לבחור אפשרות ניתנה דלעוב -
 .(שנה 60 לו מלאו טרם הפרישה שבמועד לעובד)

 סלולבמ בוחר היה אילו הפורש לרשות עומד שהיה בסכום הוגבלו הפוליסה רכישת ועלות הבנק ידי על הקצבה תשלומי, ההוני התשלום

 .מלא הוני
, הזוג בת/בן או/ו העובד חיי כל למשך, חודשית קצבה במסלול בחרו, 2016 פרישה תוכנית במסגרת מהפורשים חלק .2016 פרישה תוכנית (12)

 .2014 פרישה בתוכנית שניתנו לתנאים זהים בתנאים (פעמי חד) הוני סכום וקבלת חודשית קצבה של משולב במסלול או

כספי העובדים והמעסיק. ההפקדות  הופקדוהתחייבות לתשלומי פנסיה לעובדיה, בגינה הקימה קרן פנסיה בה היתה ניו יורק  לאי די בי (13)
 החלטה בחברה התקבלה 2016 שנת של השלישי הרבעון במהלךכין יועץ אקטוארי בלתי תלוי. העל תחשיבים ש התבססוהשנתיות בקרן 

-בכ האקטוארית ההתחייבות להקטנת הוביל המהלך. האמורה התקציבית הפנסיה בתוכנית עדמו אותו עד שנצברו הזכויות את להקפיא

 (.ח"ש מיליון 51-כ) דולר מיליון 13.5
 

 להלן פרטים עיקריים אודות ההתחייבות האמורה:

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 

 

במיליוני דולר של 
 ארה"ב

 48  51  סכום ההתחייבות
 43  45  תהשווי ההוגן של נכסי התוכני

 5  6  עודף ההתחייבות על נכסי התוכנית נכלל בסעיף התחייבות אחרות 

   
 

% % 
 4.15  3.64  שיעור היוון שנתי

 5.36  4.58  שיעור תשואה שנתי צפוי בגין נכסי הקרן

 מ"מח לפי נקודתי היוון שיעור קביעת סבסי על יובל ומענקי פרישה פיצויי בגין ההתחייבות את היוון הבנק 2017 בספטמבר 30 ליום עד (14)
 תזרימי בה לתקופה ובהתאמה רציף ריבית עקום בסיס על נעשה כאמור ההיוון, 2017 בדצמבר 31 ליום הכספיים בדוחות החל. ההתחייבות

 ח"ש מיליון 51 של סך. ח"ש מיליון 63 של בסך 2017 בדצמבר 31 ליום ההתחייבות את הקטין כאמור השינוי. להיווצר צפויים המזומנים

 קרן יתרת את הקטין וככזה ההיוון בשיעורי משינוי הנובע אקטוארי כרווח טופל כאמור בהתחייבות מהקיטון כתוצאה שנוצר הרווח מתוך
 .והפסד לרווח נרשמה והיתרה, אקטואריים הפסדים בגין ההון
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 )המשך( עובדיםהטבות ל. 23

 ב. פירוט ההטבות

 
 הבנק מאוחד

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 2017 2016 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פיצויים:
 2,461  2,472  3,367  3,430  סכום ההתחייבות    

 1,558  1,526  2,052  2,034  השווי ההוגן של נכסי התוכנית
 903  946  1,315  1,396  עודף ההתחייבויות על נכסי התוכנית

 903  946  1,315  1,396  יות אחרותעודף ההתחייבויות שנכלל בסעיף התחייבו
 סכומים שנכללו בסעיף התחייבויות אחרות:

 350  361  352  362  מענקי יובלות    
 636  652  715  734  הטבות לגימלאים לאחר פרישה

 99  96  142  137  חופשה
 -  -  7  8  מחלה

 1,988  2,055  2,531  2,637  (22יאור ל עודף ההתחייבויות שנכלל בסעיף התחייבויות אחרות )בכ-סך
 -  -  56  53  ו"לבגין הטבות לעובדים בח -מזה 

 מאוחד - ג. תוכניות להטבה מוגדרת

 . מחויבות ומצב המימון1

 שינוי במחויבות בגין הטבה חזויה 1.1

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2017 2016 2017 2016 

 

פיצויי פיטורין, פרישה 
 ומי קצבהותשל

הטבות לגימלאים לאחר 
 פרישה

 
 במיליוני שקלים חדשים

 762  715  3,420  3,367  מחויבות בגין הטבה חזויה בתחילת השנה
 7  6  89  81  עלות שירות
 31  27  106  100  עלות ריבית

 (35) 23  504  135  הפסד )רווח( אקטוארי
 (1) (3) (3) (18) שינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ

 (45) (34) (697) (235) הטבות ששולמו
 (4) -  (52) -  צמצומים

 715  734  3,367  3,430  מחויבות בגין הטבה חזויה בסוף השנה
 715  734  2,870  2,926  ⁽¹⁾מחויבות בגין הטבה מצטברת בסוף השנה

 הערה:
 חזויה בכך שהיא אינה כוללת הנחות כלשהן בדבר רמות התגמול העתידיות.( המחויבות בגין הטבה מצטברת שונה מהמחויבות בגין הטבה 1)
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 )המשך( עובדיםהטבות ל. 23

 )המשך( מאוחד -ג. תוכניות להטבה מוגדרת 

 )המשך( . מחויבות ומצב המימון1

 שינוי בשווי הוגן של נכסי התוכנית ומצב המימון של התוכנית 1.2

 

לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 

 

פיצויי פיטורין, פרישה 
 ותשלומי קצבה

 
 במיליוני שקלים חדשים

 2,307  2,052  שווי הוגן של נכסי התוכנית לתחילת השנה
 60  132  תשואה בפועל על נכסי התוכנית

 (2) (16) שינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ
 37  25  הפקדות לתוכנית 

 (350) (159) הטבות ששולמו
 2,052  2,034  שווי הוגן של נכסי התוכנית לסוף השנה

 (1,315) (1,396) שנהההתחייבות נטו שהוכרה בסוף  -מצב המימון 
 

 המאוחד במאזן ושהוכר סכומים 1.3

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 2017 2016 

 

פיצויי פיטורין, פרישה 
 ותשלומי קצבה

הטבות לגימלאים לאחר 
 פרישה

 
 חדשיםבמיליוני שקלים 

 (715) (734) (1,315) (1,396) התחייבות נטו שהוכרה בסוף השנה בסעיף התחייבויות אחרות
 

 סכומים שהוכרו ברווח כולל אחר מצטבר לפני השפעת המס 1.4

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 2017 2016 

 

פיצויי פיטורין, פרישה 
 ותשלומי קצבה

הטבות לגימלאים לאחר 
 פרישה

 
 חדשים במיליוני שקלים

 (68) (88) (658) (667) הפסד אקטוארי נטו
 -  -  (52) (41) ⁽¹⁾התחייבות נטו בגין המעבר
 6  5  -  -  עלות נטו בגין שירות קודם

 (62) (83) (710) (708) יתרת סגירה ברווח כולל אחר מצטבר
 הערה:

 עובדים במועד היישום לראשונה של ההוראות.( נובע מהשינוי בשיעור ההיוון המשמש בחישוב העתודות בגין זכויות 1)

 תוכניות שבהן המחויבות בגין הטבה מצטברת עולה על נכסי התוכנית 1.5

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 

 

פיצויי פיטורין, פרישה 
 ותשלומי קצבה

 
 במיליוני שקלים חדשים

 3,228  3,274  מחויבות בגין הטבה חזויה
 2,758  2,802  מחויבות בגין הטבה מצטברת

 1,919  1,887  שווי הוגן של נכסי התוכנית
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 )המשך( עובדיםהטבות ל. 23

 )המשך( מאוחד -ג. תוכניות להטבה מוגדרת 

 )המשך( . מחויבות ומצב המימון1

 התוכנית נכסי על עולה חזויה הטבה בגין המחויבות שבהן תוכניות 1.6

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 

 

ישה פיצויי פיטורין, פר
 ותשלומי קצבה

 
 במיליוני שקלים חדשים

 3,367  3,430  מחויבות בגין הטבה חזויה
 2,051  2,034  שווי הוגן של נכסי התוכנית

 לשנה. הוצאה 2

 מוגדרת ולהפקדה מוגדרת להטבה פנסיה תוכניות בגין רכיבי עלות ההטבה נטו שהוכרו ברווח והפסד 2.1

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2017 2016 2015 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פיצויי פיטורין, פרישה ותשלומי קצבה
 136  89  81  עלות שירות   

 118  106  100  עלות ריבית
 (111) (77) (73) תשואה חזויה על נכסי התכנית

 הפחתה של סכומים שלא הוכרו:
 10  40  50  הפסד אקטוארי נטו   

 1  1  -  עלות שירות קודם
 11  41  50  רוכל ההפחתות של סכומים שלא הוכ-סך

 -  ⁽¹⁾143  32  אחר, לרבות הפסד מצימצום או סילוק
 154  302  190  כל עלות ההטבה נטו-סך
 144  153  181  וצאה בגין תוכניות פנסיה להפקדה מוגדרתכל הה-סך
 298  455  371  ל ההוצאות בגין פיצויי פיטורין, פרישה ותשלומי קצבהכ-סך
    

 הטבות לגימלאים לאחר פרישה
 15  7  6  עלות שירות   

 32  31  27  עלות ריבית
 הפחתה של סכומים שלא הוכרו:

 6  9  4  הפסד אקטוארי נטו   
 (1) (1) (1) עלות שירות קודם

 5  8  3  רוכל ההפחתות של סכומים שלא הוכ-סך
 (4) (1) -  סילוקאחר, לרבות רווח מצימצום או 

 48  45  36  כל עלות ההטבה נטו-סך
 346  500  407  ת שנכללו במשכורות והוצאות נלוותכל ההוצאו-סך

 הערה:
 מיליון ש"ח. 141( מזה סילוק בסך של 1)
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 )המשך( עובדיםהטבות ל. 23

 )המשך( מאוחד - ג. תוכניות להטבה מוגדרת

 )המשך( לשנה. הוצאה 2

 בנכסי התוכנית ובמחויבות להטבה שהוכרו ברווח )הפסד( כולל אחר לפני השפעת המס שינויים 2.2

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2017 2016 2015 2017 2016 2015 

 

פיצויי פיטורין, פרישה ותשלומי 
 הטבות לגימלאים לאחר פרישה קצבה

 
 במיליוני שקלים חדשים

 86  (29) 23  310  542  87  הפסד )רווח( אקטוארי נטו
 (11) (9) (4) (9) (40) (50) הפחתה של הפסד אקטוארי

 1  1  1  (1) (1) -  הפחתה של זיכוי )עלות( בגין שירות קודם
 (131) (10) -  (295) (73) (11) הפחתה של התחייבות נטו בגין המעבר
 -  -  1  (1) -  4  שינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ

 -  1  -  -  (143) (32) ת הפסד )רווח( מצימצום או סילוקאחר, לרבו
 (55) (46) 21  4  285  (2) הפסד )רווח( כולל אחרהכל הוכר ב-סך

 48  45  36  154  302  190  ⁽¹⁾סך עלות ההטבה נטו
 (7) (1) 57  158  587  188  כל הוכר בעלות ההטבה נטו וברווח כולל אחרה-סך

 הערה:
 לעיל. 2.1 ( ראו סעיף1)

אומדן של הסכומים הכלולים ברווח כולל אחר מצטבר שצפוי כי יופחתו מרווח כולל אחר מצטבר לדוח רווח והפסד כהוצאה  2.3
 לפני השפעת המס 2018)כהכנסה( בשנת 

 

פיצויי פיטורין, פרישה 
 ותשלומי קצבה

הטבות לגימלאים 
 לאחר פרישה

 
 במיליוני שקלים חדשים

 5  50  נטו הפסד אקטוארי 
 -  30  סילוקים

 5  80  סך הכל צפוי כי יופחת מרווח כולל אחר

 . הנחות3

 ההנחות על בסיס ממוצע משוקלל המשמשות לקביעת המחויבות בגין ההטבה ולמדידת עלות ההטבה נטו  3.1

 ההנחות העיקריות המשמשות לקביעת המחויבות בגין הטבה 3.1.1

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 2017 2016 

 

פיצויי פיטורין, פרישה ותשלומי 
 הטבות לגימלאים לאחר פרישה קצבה

 1.32%-2.32% 0.66%-1.99% 1.66%-2.22% 1.06%-1.87% שיעור היוון
 0.35%-19.65% 0.36%-19.78% שיעור העזיבה

 2.11% 1.78% שיעור גידול בתגמול  
  

 ה נטו לתקופהההנחות העיקריות המשמשות למדידת עלות ההטב 3.1.2

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 2015 2017 2016 2015 

 
 הטבות לגימלאים לאחר פרישה פיצויי פיטורין, פרישה ותשלומי קצבה

 0.78%-2.76% 1.07%-2.59% 0.91%-2.52% 1.10%-2.65% 1.32%-2.49% 1.32%-2.36% שיעור היוון
 4.47% 3.37% 3.43% תשואה חזויה לטווח ארוך על נכסי התכנית

 2.36% 2.11% 1.91% שיעור גידול בתגמול   
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 )המשך( עובדיםהטבות ל. 23

 )המשך( מאוחד - ג. תוכניות להטבה מוגדרת

 )המשך( . הנחות3

 שינוי בנקודת אחוז אחת על המחויבות בגין הטבה חזויה לפני השפעת המס שלהשפעה  3.2

 
 קיטון בנקודת אחוז אחת גידול בנקודת אחוז אחת

 

פיצויי פיטורין, 
פרישה ותשלומי 

 קצבה
הטבות לגימלאים 

 לאחר פרישה

פיצויי פיטורין, 
פרישה ותשלומי 

 קצבה
הטבות לגימלאים 

 לאחר פרישה

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 49  51  341  325  (48) (50) (329) (313) שיעור היוון
 1  (1) (121) (109) (1) (1) 120  109  יעור העזיבהש

 -  -  (304) (298) -  -  339  333  שיעור גידול בתגמול

 . נכסי התוכנית4

 הרכב השווי ההוגן של נכסי התוכנית 4.1

 
 2016בדצמבר  31 2017בדצמבר  31

 
 הכל-סך 2רמה  1רמה  הכל-סך 2רמה  1רמה 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ג הנכססו
 53  7  46  86  7  79  מזומנים ופקדונות מבנקים      

 669  14  655  720  14  706  מניות
 איגרות חוב:

 578  16  562  525  18  507  ממשלתיות      
 715  120  595  659  89  570  קונצרניות

 1,293  136  1,157  1,184  107  1,077  הכל איגרות חוב-סך
 37  28  9  44  34  10  אחר

 2,052  185  1,867  2,034  162  1,872  הכל-סך

 2018השווי ההוגן של נכסי התוכנית לפי סוגי נכסים ויעד הקצאה לשנת  4.2

 
 מנכסי התוכנית יעד הקצאה

 
 31.12.2016 31.12.2017 2018שנת 

 
 באחוזים

 סוג הנכס
 2.6  4.2  0.8 - 9.9 מזומנים ופקדונות מבנקים   

 32.6  35.4  27.7 - 38.3 מניות
 איגרות חוב:

 28.2  25.8  22.4 - 31.5 ממשלתיות   
 34.8  32.4  30.3 - 40.8 קונצרניות

 63.0  58.2  52.7 - 72.3 הכל איגרות חוב-סך
 1.8  2.2  0.7 - 8.2 אחר

 הכל-סך
 

 100.0  100.0 
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 )המשך( עובדיםהטבות ל. 23

 )המשך( מאוחד - טבה מוגדרתג. תוכניות לה

 . תזרימי מזומנים5

 הפקדות 5.1

 
 הפקדות בפועל ⁽¹⁾תחזית

  

 31לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר

 
2018 2017 2016 

 
 פיצויי פיטורין, פרישה ותשלומי קצבה

 
 במיליוני שקלים חדשים

 37  25  59  הפקדות
 הערה:

 .2018יה להטבה מוגדרת במהלך שנת ( אומדן הפקדות שצפוי לשלמן לתוכניות פנס1)
 

 הטבות שהבנק צופה לשלם בעתיד 5.2

 
 פרישהו פיצויי פיטורין

 במיליוני שקלים חדשים שנה
2018  174 
2019  190 
2020  152 
2021  149 
2022  190 

2022-2027  917 
 1,488  ואילך 2028

 3,260  הכל-סך
 

 משרה לנושאי תגמול מדיניות, הבנק של מיוחדת אסיפה אישרה, 2014 בפברואר 17 ביום (.2016-2014) בבנק משרה לנושאי תגמול מדיניות  .ד
 בין, ללהכ התוכנית. התגמול ועדת בהמלצת, הדירקטוריון ידי על שאושרה לאחר ,1999-ט"התשנ, החברות לחוק א267 לסעיף בהתאם, בבנק
 100% של בשיעור יהיה ככלל אשר, פיטורין פיצויי היקף; בקביעתה השיקוליםו החודשית המשכורת תקרת: הבאים המרכיבים את, היתר

 אם, חודשיות משכורות שמונה עד של בסך הסתגלות מענק; חודשים ארבעה על תעלה שלא, מוקדמת הודעה תקופת; החודשית מהמשכורת
 תנאי תשלום; כאמור שנתיים תום לאחר יותחודש משכורות ארבע ועד, ההעסקה תחילת ממועד שנתיים עד של בתקופה תסתיים ההעסקה

 תוכנית; היקפם על ומגבלות נלווים תנאים; מיוחדים במקרים גיוס מענק תשלום; תשלומים דחיית להסדרי כפופים יהיו אשר, משתנים פרישה

 במדדים עמידה על בססתה המשרה לנושאי השנתי המענק היקף. שנקבעו סף ביעדי לעמידה בכפוף, משרה לנושאי שנתיים מענקים לתשלום
 במסגרת. דעת בשיקול מענק רכיב ועל בסיסי מענק רכיב על, הבנק יעדי להשגת המשרה נושא תרומת את המשקפים אישיים ומדדים קבוצתיים
 סך תקרת נקבעה המדיניות במסגרת. וביקורת בקרה, סיכונים בניהול העוסקים משרה נושאי תגמול בדבר מיוחדות הוראות נקבעו המדיניות

 מיוחדים הפסדים או רווחים עבור מענק: מיוחדים מענקים לחלוקת האפשרות נכללה וכן, המשרה מנושאי ולמי המשרה נושאי לכלל המענקים
 ובכלל, השנתי המענק לפריסת הסדרים נקבעו המדיניות במסגרת. מיוחדות בנסיבות ומענק מיוחדת תרומה עבור מענק(, שלילי או חיובימענק )

, הנותרים 50% ודחיית, המענק לשנת הבנק של הכספיים הדוחות פרסום לאחר בסמוך, במזומן מענק שנת בגין המענקים מסך 50% וםתשל – זה

 בדבר הוראות; הבנק מניית במחיר לשינויים צמודים והיו, הזכאות למועד העוקבות השנים שלוש פני על, שוות מנות בשלוש פרסונו דחונ אשר
 .ל"והמנכ הדירקטוריון ר"יו לש והעסקה כהונה תנאי

 לא היה. התגמול מדיניות אישור ממועד החל שאושרו, בבנק משרה נושאי של והעסקה כהונה תנאי על חלו התגמול בתוכנית שפורטו העקרונות

 במועד יימותקשהיו , בבנק והעסקתם כהונתם עם בקשר המשרה נושאי של אחרות בזכויות או/ו בהתקשרויות לפגוע כדי התגמול במדיניות
 .המדיניות אישור

 מדיניות עקרונות, זאת עם. הבנק של הבת בחברות משרה נושאי של וההעסקה הכהונה תנאי על במישרין הוחלה לא שאושרה התגמול מדיניות

 ההתאמות עביצו תוך, בישראל הבנק של הבת בחברות המשרה נושאי על חלה אשר, קבוצתית תגמול ממדיניות כחלק אומצו הבנק של התגמול
 .הנדרשות

 מדיניות את לאשר הוחלט, 2016 בנובמבר 8 ביום שהתקיימה, שנתית כללית באסיפה .(2019-2017) בבנק משרה לנושאי תגמול מדיניות ה.

 הקודמת התגמול דיניותמ את מחליפה התגמול מדיניות. החברות לחוק א267 לסעיף בהתאם, 2019-2017לשנים  בבנק משרה לנושאי התגמול
 נועדה החדשה התגמול מדיניות קביעת. הכללית האסיפה אישור ממועד שנים שלוש של תקופה למשך בתוקפה ותעמוד ,)ראו לעיל( הבנק של

 .התגמול חוק ולהוראות המפקח בהוראת שחלו לשינויים בבנק התגמול מדיניות את להתאים
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 )המשך( עובדיםהטבות ל. 23

 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)
 . 2016 באפריל 12 ביום פורסם אשר ,"(התגמול חוק: "להלן) 2016–ו"תשע(, חריג תגמול בשל מס לצורכי הוצאה

 :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 ושאילנ 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 יתהכלל למנהלת הכפוף משרה לנושא מענק לאשר והדירקטוריון התגמול לוועדת סמכות התווספה -
 . התגמול במדיניות שקבוע דעת בשיקול מענקים לתקציב ובכפוף כאמור משרה לנושא חודשיות משכורות 3 של תקרה

, התגמול ועדת באישור צורך ללא, לה הכפופים המשרה נושאי כהונת בתנאי מהותיים לא שינויים לאשר הכללית למנהלת סמכות התווספה -

 . 2000-ס"התש(, עניין בעלי עם בעסקאות הקלות) החברות לתקנות תאםבה
 בהתאם, התגמול במדיניות הקבועים קריטריונים של בהתקיימם השבה בר יהיה וישולם שיוענק משתנה תגמול לפיהן הוראות נקבעו -

 . בהוראה לקבוע

 אינו שהיקפו, משתנה תגמול ולדחות לפרוס חובה אין כי ונקבע, מענקים ושל משתנים פרישה תנאי של והפריסה הדחייה מנגנון עודכן -
 כי החובה בוטלה, כן כמו. התגמול תקרת בעניין התגמול חוק בדרישות עומד התגמול כאשר, הקבוע השנתי מהתגמול 40% על עולה

 .הוני תגמול של בצורה תוענק קלנדרית שנה בגין המשתנה מהתגמול מחצית

 .בבנק המשרה לנושאי 13 משכורת יקלהענ אפשרות התווספה -
 .התגמול במדיניות הקבועות התגמול היקף על למגבלות בכפוף, משרה לנושאי הוני תגמול להעניק אפשרות בדבר הוראות התווספו -

 (2016-2015) הפנימי ולמבקר הבנק הנהלת לחברי מענקים תוכנית .ו

 כללי .1
 והמבקר הבנק הנהלת לחברי המענקים תוכנית את ואישר התגמול ועדת המלצת את הבנק דירקטוריון קיבל, 2015 בפברואר 2 ביום

 בשנים בבנק ענקיםמ לצורך היעדים את גם ואישר התגמול ועדת המלצת את קיבל הדירקטוריון "(.התוכנית)" 2016-2015 לשנים הפנימי

 במדדים או בתוכנית התאמות או שינויים ולערוך תוכניתה מרכיבי את לעת מעת לבחון רשאים יהיו והדירקטוריון התגמול ועדת .האמורות
 של בנסיבות החישוב לענין הוראות נקבעו בתוכנית .הבנק על החלות ובהוראות בדין לעת מעת שיחולו לתיקונים כפופה התוכנית .שנקבעו
 .וסיומה כהונה תחילת

 31 ליום ייםהכספ לדוחות' ו 23 בביאור הובא, 2016-2015 לשנים הפנימי ולמבקר הבנק הנהלת לחברי המענקים תוכנית של נרחב תאור
 .2016 בדצמבר

  המענק השנתי לסמנכ"לים .2

 המענק השנתי לסמנכ"לים )לרבות המבקר הפנימי( יכלול ארבעה מרכיבים: כללי. )א(
מענק, אשר יחושב בהתאם למדדים המבוססים על תוצאות הבנק )"המענק הקבוצתי"(; -
התאם לעמידת הסמנכ"ל במדדים האישיים שנקבעו לו )"המענק האישי"(;מענק אשר יחושב ב -

מענק נוסף, אשר יחולק על פי המלצת מנכ"ל הבנק )"המענק האיכותי"( מתוך תקציב מענקים שנתי )"התקציב למענק האיכותי"(; -
מענק בגובה משכורת אחת המותנה בעמידה בתנאי זכאות )"המענק הבסיסי"(; -

 אושר בכל שנה בסמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים, על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון.המענק השנתי י

זכאות הסמנכ"לים למענק שנתי בגין שנת מענק מסויימת תהיה מותנית בכך שבאותה שנת מענק  תנאי סף לקבלת המענק השנתי. )ב(
 יתקיימו במצטבר כל תנאי הסף הבאים:

או התשואה להון המשוקללת )מחושבת בהתאם להוראות שנקבעו בתוכנית(  7%מהגבוה מבין שיעור התשואה להון לא יפחת  (1)

 .2%בארבעת הבנקים הגדולים האחרים בשנת המענק, בניכוי 
יחס הלימות ההון הכולל ויחס הון הליבה של הבנק, על פי הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של הבנק לשנת המענק, לא  (2)

 ינימליים שנקבעו בהוראות המפקח על הבנקים.יפחתו מהיחסים המ

 .78%יחס היעילות לא יעלה על  (3)
הוענק לסמנכ"ל ציון "עובר" במדד האיכותי, אשר יכלול את תרומת הסמנכ"ל ליישום תהליכים בתחומים של מנהל תאגידי,  (4)

 ולטוריות ונהלי הבנק.עמידה ביעדים כלליים של הבנק בתחומי ניהול הסיכונים, ציות לחוקים, הוראות רג

 המענק הבסיסי .3

 המענק הבסיסי יהיה בשווי של משכורת חודשית אחת של הסמנכ"ל.
הזכאות למענק הבסיסי בגין שנת מענק מסוימת מותנית בכך שבאותה שנת מענק יתקיימו, במצטבר, כל  תנאי הזכאות למענק הבסיסי.

 תנאי הזכאות המפורטים להלן:
יבה, על פי הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של הבנק לשנת המענק, לא פחת מהיחס שנקבע בתוכנית יחס הלימות הון הל (1)

 העבודה של הבנק לשנה זו;

יחס היעילות בפועל, כפי שחושב על בסיס הדוחות הכספיים סולו של הבנק לשנת המענק, בניכוי רווחים או הפסדים מיוחדים, לא עלה  (2)
 ת סולו, אשר יקבע על ידי הדירקטוריון בתחילת שנת המענק, בהתאם לתוכניות העבודה של הבנק;על יעד אותו יחס יעילו

  הוענק לסמנכ"ל ציון "עובר" במדד האיכותי, אשר יכלול את תרומת הסמנכ"ל ליישום תהליכים בתחומים של ממשל תאגידי. (3)
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 )המשך( עובדיםהטבות ל. 23
 מענקים מיוחדים .4

ועדת התגמול והדירקטוריון של הבנק יהיו רשאים לקבוע לכלל הסמנכ"לים או למי מהם,  חים או הפסדים מיוחדים.מענק עבור רוו )א(
מענק מיוחד חיובי או שלילי עבור רווחים או הפסדים מיוחדים )"מענק עבור רווחים או הפסדים מיוחדים"(. המענק לסמנכ"ל יחושב 

מענק השנתי, כפי שהיה מחושב אילו לא נוטרלו רווחים או הפסדים מיוחדים לצורך כהפרש שבין המענק השנתי לשנת המענק לבין ה

מההפרש האמור. אף על פי כן, סכום המענק  20%חישוב המדדים הקבוצתיים )לרבות כל חבות מס הצפויה בגינם(, בתוספת של עד 
חודשיות וסכום המענק השלילי לסמנכ"ל יחיד לא החיובי לסמנכ"ל יחיד בגין רווחים או הפסדים מיוחדים לא יעלה על שש משכורות 

יעלה על גובה הזכאות למענק השנתי לענין סמנכ"לים שאינם סמנכ"ל בקרה ופיקוח, או על גובה המענק העודף לענין סמנכ"לי פיקוח 

 ובקרה.
מענק מיוחד, עבור ביצועים  רשאים להעניק לכל הסמנכ"לים או למי מהם ועדת התגמול והדירקטוריון מענק עבור תרומה מיוחדת. )ב(

יוצאי דופן או תרומה מיוחדת להשגת יעדי הבנק, לרבות בשל עמידה בקריטריונים הניתנים למדידה שנקבעו מראש על ידי 

אלף ש"ח ובכפוף לתקרת המענקים שנקבעה. 500הדירקטוריון, ובלבד שסך המענקים עבור תרומה מיוחדת לא יעלה על 
ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים להעניק מענק שנתי בסך כספי מצטבר שלא יעלה על מכפלת  ת.מענק בנסיבות מיוחדו )ג(

מספר הסמנכ"לים בסכום של משכורת חודשית אחת ממוצעת של סמנכ"ל, אם הבנק לא עמד בכל תנאי הסף לתשלום מענק שנתי, 

:ובלבד שהתקיימו התנאים המצטברים הבאים )"מענק בנסיבות מיוחדות"(
ועדת התגמול והדירקטוריון מצאו כי באותה שנה התקיימו נסיבות מיוחדות בבנק עצמו או במערכת הבנקאית בישראל או במצב  (1)

המקרו כלכלי;

יחס הלימות ההון הכולל ויחס הון הליבה של הבנק, על פי הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של הבנק לשנת המענק, לא  (2)
;0.15%ימאליים שנקבעו בהוראות המפקח על הבנקים, בתוספת פחתו מהיחסים המינ

סך המענק השנתי האמור שיינתן לסמנכ"ל יחיד לא יעלה על שתי משכורות חודשיות של אותו סמנכ"ל. (3)

 תקרת המענקים .5

לא יעלה על סכום כספי  לעיל( לסמנכ"לי פיקוח ובקרה, 7סך המענקים לכלל הסמנכ"לים, בתוספת המענקים הקבועים )כהגדרתם בסעיף 
לעיל( באחת עשרה משכורות חודשיות ממוצעות של אותם  2השווה למכפלת מספר הסמנכ"לים הזכאים למענק השנתי )בהתאם לסעיף 

 הסמנכ"לים.
 2.5%בהתאם למדיניות התגמול, סך המענקים לכלל נושאי המשרה )לרבות יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל( בגין שנת המענק לא יעלה על 

סך המענקים בגין שנת מענק לסמנכ"ל  מהרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק, לפי הדוחות הכספיים השנתיים לשנת המענק.

סך המענק העודף, המענק הקבוע והמענק המיוחד בגין שנת מענק  שאינו סמנכ"ל בקרה, לא יעלה על שלוש עשרה משכורות חודשיות.
 על שתיים עשרה משכורות חודשיות.לסמנכ"ל פיקוח ובקרה לא יעלה 

 הענקת, פריסת ותשלום סך המענקים .6

 סך התגמול המשתנה בשנת מענק לא יעלה על גובה התגמול הקבוע של הסמנכ"ל בשנת המענק.
 ימי עסקים לאחר פרסום הדוחות הכספיים של הבנק לאותה שנה.  45-מסך המענקים לשנת המענק ישולמו במזומן, לא יאוחר מ 50%
מסך המענקים לשנת המענק יהיו צמודים לשינויים במחיר מניית הבנק, יידחו וייפרסו לשלוש מנות שוות )"מנת המענק הנדחה"(,  50%

 .שישולמו בשלוש השנים העוקבות למועד הזכאות לסך המענקים
  .א תמורת מנת המענק הנדחהתשלום תמורת מנת המענק הנדחה יותנה בשיעור התשואה להון בשנת המענק שקדמה למועד תשלום מלו

הדירקטוריון יהיה רשאי, מטעמים מיוחדים, להפחית את סך המענקים של כלל הסמנכ"לים סמכות הדירקטוריון להפחתת סך המענקים.  .7

או של סמנכ"ל מסוים, לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול והתייעצות במנכ"ל הבנק.
 ענקים ששולמו בחסר או ביתר.ין תיקון והשבת מגבתוכנית נקבעו גם הוראות ב

 מענק הנהלה חברי 5-ל להעניק החליטו והדירקטוריון התגמול ועדת .למענקים זכאות קמה לא 2015 שנת בגין .2015 שנת בגין מענקים .8

  (.לעיל( ב) 4 סעיף ראו) ח"ש אלף 500 של כולל בסכום, 2015 שנת בגין מיוחדת תרומה עבור

ועדת תגמול והדירקטוריון אישרו: כי התקיימו התבחינים למענק  .שנתי למענק זכאות קמה לא 2016 שנת גיןב .2016 שנת בגין מענקים .9
לעיל(; סל מענק  3)ראו סעיף  הסמנכ"לים אלף ש"ח לכלל 998-, ובסך הכל כמהסמנכ"ליםבסיסי בגובה משכורת בסיסית אחת לכל אחד 

מענק ; פן דיפרנציאלי(חולק על ידי המנהלת הכללית, באו; )ג( לעיל 4)ראו סעיף  לסמנכ"ליםאלף ש"ח  998-בנסיבות מיוחדות בסך של כ
 )ב( לעיל(.  4אלף ש"ח )ראו סעיף  500, בסכום כולל של סמנכ"לים 3-, לתרומה מיוחדת בגין

יוחדים הבאים ועדת תגמול והדירקטוריון אישרו את הרווחים וההפסדים המ .ש"חאלף  2,496-כהמענקים שאושרו מסתכמים בסך של 

עלויות בגין תוכנית פרישה  חלף הליך פלילי; הסדרה בגין בכאל ; ההוצאהויזה אירופה מכירתמ רווח: 2016לצורך תוכניות התגמול לשנת 
 השפיע על הסכום הכולל של המענקים.. ניטרול הרווחים וההפסדים המיוחדים האמורים לא 2016

 8שאושרה על ידי האסיפה הכללית ביום ון הפריסה הקבוע במדיניות התגמול החדשה מנגנ תהחלועדת תגמול והדירקטוריון אישרו 

 40% על עלה המשתנה התגמול שלהם שבמקרה, הנהלה חברי 3 על הוחל הפריסה מנגנון, בהתאם .2016 ביחס למענקי, 2016בנובמבר 
.הקבוע מהתגמול

 (2019-2017) הפנימי ולמבקר הבנק הנהלת לחברי מענקים תוכנית .ז

 והמבקר הבנק הנהלת לחברי המענקים תוכנית את ואישר תגמול ועדת המלצת את הבנק דירקטוריון קיבל, 2016 בדצמבר 26 ביום .כללי .1
  "(.התגמול מדיניות)" בבנק המשרה לנושאי התגמול למדיניות בהתאם "(התוכנית)" 2019-2017 לשנים הפנימי
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 לים"לסמנכ תיהשנ המענק .2

"(, קבוצתי מענק)" קבוצתיים במדדים עמידה על יתבסס אשר ממענק מורכב( הפנימי המבקר לרבות) לים"לסמנכ השנתי המענק .כללי (א)
 "(. אישי מענק)" הסמנכ"ל אמון עליה הפעילות /החטיבה של ביעדים מעמידה הנגזרים מדדים על מורכב אשר וממענק

 משכורות( 5) חמש או) חודשיות משכורות( 6) שש על יעלה לא האישיים והמדדים הקבוצתיים המדדים בגין ל"לסמנכ המענק סך (ב)

 .(ובקרה פיקוח ל"לסמנכ חודשיות
 : הבאים המצטברים המדדים של סף ביעדי עמידה יהיו, השנתי המענק לתשלום הסף תנאי (ג)

 במדיניות כהגדרתם) מיוחדים הפסדים או רווחים בנטרול ,אחוזים שישה) 6%-מ יפחת לא המענק בשנת להון תשואה שיעור  .1

 (;התגמול
 שנת לאותה הבנק של המאוחדים השנתיים הכספיים הדוחות פי על, 1 רובד עצמי הון הלימות ויחס הכולל ההון הלימות יחס .2

 ;הבנקים על המפקח בהוראות שנקבעו המינימאליים מהיחסים פחתו לא, מענק

 הפסדים או רווחים ובנטרול, המענק לשנת הבנק של המאוחדים הכספיים הדוחות בסיס על שחושב כפי, בפועל היעילות יחס .3
 ידי על נקבע אשר, היעילות יחס יעד מעל( 2%) האחוז נקודות שתי על עלה לא, (התגמול במדיניות כהגדרתם) מיוחדים

 ;המענק לשנת הבנק של העבודה בתוכנית הדירקטוריון

 ביעדים עמידה, התאגיד הממשל בתחומי תהליכים ליישום הסמנכ"ל תרומת את יכלול אשר איכותי במדד ףס בציון עמידה .4
(, אחרים תחומים או/ו הערך ניירות בתחום פנימית אכיפה לרבות) לחוקים הציות, הסיכונים ניהול בתחומי הבנק של כלליים

 ;הבנק ונהלי רגולטוריות הוראות

 למענק זכאי יהא לא סמנכ"ל אותו, המענק בשנת זה קטן בסעיף האמור הסף תנאי יתקיים אל מהסמנכ"לים מי ועבור במידה
 .שנתי למענק האחרים הסמנכ"לים בזכאות לפגוע כדי בכך יהיה לא, אולם. שנה אותה בגין שנתי

 שתי ועל ל"הסמנכ של יותחודש משכורות שלוש על יעלה שלא לסכום מוגבל יהיה ל"סמנכ לכל הקבוצתי המענק – הקבוצתי המענק ( ד) 

 של במשקל) יעילות ויחס( 50% של במשקל) להון תשואה יכללו הקבוצתיים המדדים. ובקרה פיקוח ל"סמנכ של חודשיות משכורות
 תזכה בהתאם עמידה אשר, מדד לאותו מקסימום ויעד מינימום יעד יחושבו לפיו אשר, מטרה יעד יקבע קבוצתי מדד לכל (.50%

 .למדד ביחס המענק מתקרת בתוכנית ושנקבע בשיעורים

 המדדים בסיס על ויחושב, ל"סמנכ לכל חודשיות משכורות שלוש על יעלה שלא לסכום מוגבל יהיה האישי המענק - האישי המענק (ה)
, המטר יעד יקבע מדד לכל .ל"המנכ י"ע יקבעו אשר, האמורה בשנה ל"הסמנכ אמון עליה החטיבה בפני העומדים ביעדים המתמקדים

 המענק מתקרת בתוכנית שנקבעו בשיעורים תזכה בהתאם עמידה אשר, מדד לאותו מקסימום ויעד מינימום יעד יחושבו לפיו אשר

 .למדד ביחס
 וביקורת בקרה, סיכונים בניהול העוסקים משרה נושאי תגמול )ו(

: להלן) הראשי הסיכונים ומנהל הראשי איהחשבונ, הפנימי המבקר) הבנק של והביקורת הבקרה, הסיכונים ניהול לפונקציות ביחס

 על המוטלים התפקידים ורגישות בחשיבות המתחשבות ייחודיות הוראות תכניתה במסגרת קבעונ"( והבקרה הפיקוח פונקציות"
 ; אלו פונקציות

 התגמול לטובת יותר נוטה והבקרה הפיקוח פונקציות של המשתנה התגמול לבין הקבוע התגמול בין היחס, המפקח להוראת בהתאם

 .והבקרה הפיקוח פונקציות על נמנים שאינם משרה לנושאי ביחס לרבות, הקבוע
 והבקרה הפיקוח פונקציות אצל יותר נמוך יהיה הקבוצתיים למדדים המיוחס השנתי המענק חלק כי קבע הבנקבהתאם לכך, 

 .האחרים המשרה לנושאי בהשוואה

 על תיעשה השנתי המענק מרכיבי עם בקשר דעת שיקול והפעלת ומשקלם אישייםה המדדים בדבר להמלצה בנוגע ל"המנכ תפקידי
 מנהל עבור, הבנק ל"מנכ עם בהתייעצות, הבנק של הסיכונים ניהול ועדת ידי ועל הבנק של הפנימי המבקר עבור הביקורת ועדת ידי

 . הבנק של הראשי הסיכונים

  מיוחדים מענקים .3
 וגם המענק שנת במהלך גם) מהם למי או לים"הסמנכ לכל להעניק רשאים והדירקטוריון התגמול עדתו - מיוחדת תרומה עבור מענק (א)

 בשל לרבות, הבנק יעדי להשגת מיוחדת תרומה או דופן יוצאי ביצועים עבור, מיוחד מענק( המענק בשנת הסף תנאי התקיימו לא אם

 סך על יעלה לא מיוחדת תמורה עבור המענקים שסך ובלבד, רקטוריוןהדי ידי על מראש שנקבעו, למדידה הניתנים בקריטריונים עמידה
 . להלן 4 בסעיף כאמור המענקים סך לתקרת ובכפוף לשנה ח"ש 500,000 של

 למענקים הזכאים הסמנכ"לים מכפלת על יעלה שלא דעת בשקול מענקים תקציב יועמד הבנק ל"מנכ לרשות – דעת בשיקול מענק (ב)

 תנאי התקיימו לא אם גם וזאת, ל"המנכ דעת שקול פי על יחולק אשר, סמנכ"לים אותם של ממוצעות ודשיותח משכורות בשתי כאמור
 בשקול המענק סך. המענק בשנת שנתי מענק חולק אם או, זאת המצדיקים טעמים התקיימו ל"המנכ לדעת אם, השנה באותה הסף
 .להלן 4 בסעיף כאמור המענקים סך רתלתק ובכפוף יחיד ל"לסמנכ חודשיות משכורות 3 על יעלה לא דעת

 המענקים סך תקרת .4
 לפי, הבנק של המניות לבעלי המיוחס הנקי מהרווח 2.5% על יעלה לא המענק שנת בגין( ל"המנכ לרבות) המשרה נושאי לכלל המענקים סך

 .המענק לשנת השנתיים הכספיים הדוחות

 על יעלה לא, מיוחדת תרומה עבור ומענק דעת בשיקול מענקים לרבות, ענקמ שנת בגין מהסמנכ"לים מי זכאי יהיה להם המענקים סך
 .סמנכ"ל אותו של חודשיות משכורות שמונה
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 שבע על יעלה לא, מיוחדת תרומה עבור ומענק דעת בשיקול מענקים לרבות ,מענק שנת בגין והבקרה הפיקוח לפונקציות המענקים סך

 .סמנכ"ל אותו של יותחודש משכורות
  המענק פריסת .5

 .המענק לשנת הבנק של הכספיים הדוחות פרסום לאחר בסמוך ישולמו המענק שנת בגין המענקים מסך 50% (א)

 לסך הזכאות למועד העוקבות השנים שלוש פני על, שוות מנות בשלוש וייפרסו יידחו, המדד לעליית צמודים יהיו המענקים מסך 50% (ב)
 "(. הנדחה המענק מנת"-ו" הנדחה המענק: "להלן) המענקים

 תשלום למועד שקדמה המענק לשנת המאוחדים הכספיים בדוחותיו הפסד רשם לא שהבנק בכך יותנה הנדחה המענק מנת תשלום (ג)

 . הנדחה המענק מנת
 הקבוע מהתגמול 40% על שנה אותה בגין משרה נושא זכאי לו המשתנה התגמול עלה לא כלשהי מענק בשנת אם, לעיל האמור אף על (ד)

 .ודחייה פריסה מנגנון וללא המענק שנת בגין המענקים מסך 100% ישולמו, המשרה לנושא

 התגמול תקרת, המענקים סך את להפחית הדירקטוריון לסמכות בקשר משרה לנושאי התגמול מדיניות הוראות את גם מאמצת התוכנית .6
.המענקים סך לשלילת ונסיבות ל"לסמנכ ששולמו מענקים סכומי השבת בדבר הוראות, ל"לסמנכ השנתי

 ביעדים הבנק עמידת נוכח, המענק לתקרת בהתאם קבוצתי מענק חלוקת אישרו והדירקטוריון התגמול ועדת .2017 שנת בגין מענקים .7

 החטיבה בפני העומדים ביעדים מידהלע בהתאם אישי מענק וחלוקת( לעיל( ד) 2 סעיף ראו) התגמול תוכנית פי על שנקבעו המקסימליים
( ב) 3 סעיף ראו) דיפרנציאלי באופן הכללית המנהלת ידי על חולק דעת בשיקול מענק סל. (לעיל( ה) 2 סעיף ראו) ל"הסמנכ אמון עליה
 בגין נקיםהמע כלל. ל"לסמנכ התגמול תקרת ובפרט, התגמול בתוכנית שנקבעו מהמגבלות הושפעה בפועל הסל חלוקת כי יצוין. (לעיל

 .מיוחדים הפסדים או רווחים אושרו לא המענקים חישוב במסגרת. ח"ש אלף 7,017 של בסך הסתכמו, 2017 שנת
, גבוה ושכר משמעותי ותק בעלי, שהוגדרה עובדים לקבוצת הבנק פנה 2016 מאי חודש בסוף. גבוה ושכר משמעותי וותק בעלי עובדים ח.

 הנהלת לפרוש מהבנק תוך קבלת פיצויים מוגדלים. להם והציע, בחוק שנקבעו מהמגבלות מושפעים תלהיו עשויים אשר, משרה נושאי שאינם

 עובדים של חריגים פרישה מקרי עבור המיוחדת בקרן שימוש תוך מוקדמת פרישה של המקרים מספר יגדל החוק אישור עקב כי העריכה הבנק
 60) ח"ש מיליון 50 של בסך הקרן הוגדלה 2016 במרס 31 ליום ביניים הכספיים בדוחות, האמורה להערכה בהתאם. האמורה לקבוצה השייכים

 נכללה האמורה ההגדלה, ובהתאמה כאמור העובדים במסגרתה נכללו(, להלן ראו) 2016 התייעלות תוכנית אישור עם (.שכר מס כולל ח"ש מיליון

 .התוכנית עלות במסגרת
 בקבוצה עובדים 500-לכ יתאפשר פיה על, התייעלות תוכנית הבנק דירקטוריון אישר, 2016 בספטמבר 13 ביום .2016 התייעלות תוכנית ט.

 . 2016 שנת סוף עד מרביתם, מועדפים בתנאים מוקדמת בפרישה לפרוש

 שםנר ח"ש מיליון 60-כ של סך מתוכה אשר ,(דין פי על הפיצויים לעלות מעבר) ח"ש מיליון 511-בכ הוערכה התוכנית של הכוללת העלות
 .ח"ש מיליון 497 על עומדת התוכנית של המעודכנת העלות. לעיל 15.7ד'  1 בביאור כמפורט, 2016 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 והפסד לרווח מופחתותתוכנית ה עלויות ,2016החל מרבעון שלישי 
 . 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

, הוני מסלול בין לבחור הוצע לעובדים. מועדפים בתנאים מוקדמת פרישה להם והציע שהוגדרו מידה באמות עומדים אשר לעובדים פנה הבנק

 .שלהם שילוב או, קצבתי מסלול
 70% הוצע הקובע במועד 61 גיל מעל לעובדים. 165% של בשיעור מוגדלים פיצויים, היתר בין, כללו 61 גיל עד לעובדים המועדפים התנאים
 חודש בסוף שפרשו ובדיםהע לכל. 2% של בשיעור שכר עדכון ניתן העובדים לכל. פרישתם מועד שעד התקופה בגין לפיצויים המשכורות מיתרת

 בסך פעמי חד מענק, בנוסף, ניתן ח"ש אלף 20 עד של לפיצויים שכר עם לעובדים. אחד פרומיל של בשיעור ותק תוספתגם  ניתנה 2016 דצמבר
 .ח"ש אלף 50 של

 התייעלות תוכנית דיסקונט תילמרכנ בנק דירקטוריון אישר 2016 בספטמבר 11 ביום .(2016) דיסקונט מרכנתיל בבנק מרצון פרישה תוכנית י.

 זה סכום) ח"ש מיליון 43-כ התוכנית עלות. מועדפים בתנאים עובדים 50-כ של מרצון לפרישה תוכנית הכוללת ,זה בנק הנהלת ידי על שגובשה
 .נוספים עובדים 9 שופר 2017 בשנת. 2016 בדצמבר 31 ליום עד עובדים 30 פרשו בפועל (.לעיל הנזכר 2016 פרישה תוכנית עלות בסכום נכלל
 .2018 שנת בתחילת פרש נוסף אחד עובד

את ההפרשות בגין התחייבויותיו לתשלום פיצויי  2016בשנת נוכח תנאי הפרישה שהוצעו לעובדים בתוכנית זו, עידכן בנק מרנכתיל דיסקונט 
 מיליון ש"ח )לפני מס(. 37פרישה לקבוצות עובדים אחרות, בסך של 
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 כורה, עסקאות תשלום מבוסס מניות ודיבידנדיםהון, מניות ב .24

 א. ההון הרשום, המונפק והנפרע, נומינלי )בשקלים חדשים(:

 
 2016בדצמבר  31ליום  2017בדצמבר  31ליום 

 
 מונפק ונפרע רשום מונפק ונפרע רשום

 113,212,487  225,515,000  116,401,699  225,515,000  ש"ח כל אחת 0.1מניות רגילות א' בנות ע.נ. של 
לינג לירות שטר 10-ש"ח כל אחת )שווה ערך ל 0.00504מניות בכורה צוברות בנות  6%

 202  202  202  202  כל אחת(
 113,212,689  225,515,202  116,401,901  225,515,202  כל ההון-סך

 מניות רגילות א' הן ע"ש ונסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א.
 

  רה צוברות ע"שמניות בכו 6% ב.

הדיבידנד והזכויות של בעלי מניות אלה צמודים לשער החליפין היציג של השקל החדש ללירה שטרלינג במועד כל תשלום. לתאריך המאזן זכאי 
ק בסך שקלים חדשים, ולחלק בזמן פירו 2.83לירות שטרלינג, לדיבידנד שנתי בסך של  10-כל בעל מניות בכורה אחת שערכה הנקוב שווה ערך ל

חשבונאות אין לכלול מניות בכורה שאינן משתתפות כחלק מההון, ולפיכך הן הוצגו בסעיף השקלים חדשים. בהתאם לכללי  47.25של 
התחייבויות אחרות.

 .ב'-יצירת מאגר מניות לצורך "אירועי המרה כפויה" של שטרי הון נדחים סדרות א' ו - 2008-2006הגדלת הון רשום בשנים  (1) .ג

, הוחלט להגדיל את הון המניות הרשום של הבנק, בסכום כולל 2008בספטמבר  22-ו 2006בדצמבר  26סיפות כלליות מיוחדות מהימים בא
ש"ח ע.נ. כל אחת. המניות שנוצרו בהגדלות האמורות נועדו לשמש לצורך הקצאתן למשקיעים  0.1מיליון מניות רגילות א' בנות  820של 

מיליארד ש"ח, במקרים של המרה כפויה של קרן ו/או ריבית, בהתקיים תנאים מסויימים  2ה א'( בהיקף כולל של בשטרי ההון הנדחים )סדר

להלן(.  25ביאור  ראונקבעו על יד הפיקוח על הבנקים )להלן: "אירועי המרה כפויה"; לפרטים נוספים  אשר
 (2) 'בי 25ביאור  ראוע.נ. שטרי הון נדחים )סדרה א'( ) מיליון ש"ח -הנפיק הבנק כ 2008ספטמבר -ו 2007, מאי 2006בחודשים דצמבר 

ניות רגילות א' )הכמות האמורה כפופה להתאמתה מיליון מ 470-להלן(. בגין שטרי ההון האמורים שמר הבנק בהונו הרשום מאגר של כ

 (.2010למרכיב ההטבה בהנפקת הזכויות מחודש דצמבר 
להלן(. בגין שטרי ההון האמורים  (3' )בי 25ביאור  ראוסדרה ב'( )מיליון ש"ח ע.נ. שטרי הון נדחים ) 350-הנפיק הבנק כ 2009בחודש מרס 

ניות, אשר ישמשו, אם יעלה בכך הצורך, בקרות אירועי המרה כפויה )הכמות האמורה מיליון מ 267-שמר הבנק בהונו הרשום מאגר של כ

 (. 2010ודש דצמבר כפופה להתאמתה למרכיב ההטבה בהנפקת הזכויות מח
, הוחלט להגדיל את הון 2009בדצמבר  15באסיפה כללית מיוחדת מיום . הגדלה לצורך גיוס הון ראשוני - 2009הגדלת הון רשום בשנת  (2)

לך ש"ח ע.נ. כל אחת. המניות שנוצרו בהגדלה האמורה נועדו לקדם מה 0.1מיליון מניות רגילות א' בנות  111-המניות הרשום של הבנק ב

מהון מניות הבנק, כי המניות בהון הרשום של הבנק  20%הבנק התחייב כלפי מדינת ישראל, שהחזיקה באותו מועד  של גיוס הון ראשוני.
השלים הבנק  2010בחודש דצמבר  שתיווצרנה עקב הגדלת ההון האמורה, תשמשנה אך ורק לצורך האמור, ולא תשמשנה למטרות אחרות.

 . והנפקת זכויותמהלך של הנפקה לציבור 

 של הרשום המניות הון את להגדיל הוחלט, 2014 בפברואר 17 מיום מיוחדת כללית באסיפה. 2014 פברואר בחודש רשום הון הגדלת (3) 
'.א רגילות מניות מיליון 294.15-ב הבנק

, 2016 בספטמבר 27 מיום מדף הצעת דוח פי על, לציבור ההנפק הבנק השלים 2016 בספטמבר 28 ביום. אופציה וכתבי מניות הנפקת ד.

. ח"ש מיליון 580-כ של בסך ברוטו כוללת מיידית בתמורה(, 1 סדרה) אופציה כתבי 40,650,000-ו' א רגילות מניות 69,497,700 הונפקו במסגרתה
 . המדף עתהצ בדוח שהוגדרו להתאמות בכפוף, נקוב ערך ח"ש 0.1 בת אחת רגילה למניה למימוש יהיה ניתן אופציה כתב כל
 באפריל 2 ליום עד .ח"ש מיליון 39-כ של בסך נוספת תמורה התקבלה ותמורתם אופציה כתבי 8,757,870 מומשו 2016בדצמבר  31 ליום עד

 .ח"ש מיליון 143-כ של בסך נוספת תמורה התקבלה ותמורתם מומשה יתרת כתבי האופציה 2017
  נושאי משרה בבנקתוכנית אופציות ל -עסקאות תשלום מבוסס מניות  .ה

 19 ליום עד שכיהן ל"ולמנכבמסגרת תוכנית התגמול שאושרה ליו"ר הדירקטוריון . לשעברתוכנית פאנטום ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל  (1)

 היה תלויזכאים לתגמול מסוג פאנטום, אשר  היו לשעבר נקבע כי יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל"( לשעבר ל"המנכ: "להלן) 2014 בפברואר
 .להלן( 3) סעיף ראו, נוספים לפרטים .2017 בינואר 1 ליום עד בהדרגה פקעו האופציות כלבביצועי מניית הבנק. 

 .10 'ו 23 ביאור ראו, הבנק מניית למחיר צמוד שתשלומם, נדחים מענקים בדבר לפרטים. הבנק מניית למחיר צמוד שתשלומם מענקים  (2)

 נתונים כמותיים -תוכנית פאנטום  -לום מבוסס מניות התחייבויות הנובעות מעסקאות תש (3)

 לשעברתוכנית פאנטום ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל 

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 

 
 באלפי שקלים חדשים

 -  -  סך ההתחייבויות הנובעות מעסקאות תשלום מבוסס מניות
 -  -  ה עד תום השנההשווי הפנימי של התחייבויות שבגינן זכות הצד שכנגד למזומן הבשיל

 (247) -  סך ביטול ההוצאה שנזקפה לרווח והפסד
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 )המשך( הון, מניות בכורה, עסקאות תשלום מבוסס מניות ודיבידנדים .24

 דיבידנדים .ו

חלוקת דיבידנד על ידי הבנק כפופה להוראות הדין, לרבות הגבלות הנובעות מהוראות המפקח על הבנקים.. כללי (1)
 במכתבי. דיבידנד חלוקת על מגבלות נקבעו 331' מס תקין בנקאי ניהול בהוראת. הבנקים על המפקח בהוראות שנקבעו מגבלות (2)

 התאגידים נדרשו", מינימאליים ליבה הון יחסי –  באזל מסגרת" ובנושא" ביניים לתקופת הון מדיניות" בנושא הבנקים על המפקח

.האמורים במכתבים שנקבעו ההון ביעדי לעמוד שלא עלולים הם בעטיה אם, דיבידנד מחלוקת להימנע, היתר בין, הבנקאיים
 בשיעור 2017 לשנת דיבידנד לאשר הוחלט, 2017באוגוסט  8 ביום שהתקיימה, שנתית כללית באסיפה. חלוקת דיבידנד בגין מניות בכורה (3)

 ביום שולם והוא, ט"ליש 24,000 הינו הדיבידנד סכום. אחת כל. נ.ע ח"ש 0.00504 בנות צוברות בכורה מניות 6% 40,000 של לבעלים, 6% של

 .2017 בדצמבר 31
 יחלק, 2018הראשון של שנת  מהרבעוןמדיניות דיבידנד לפיה, החל הבנק  דירקטוריון אישר 2017בדצמבר  26 ביום מדיניות דיבידנד. (4)

 .לרבעון שחלף המאוחדים הכספיים הדוחות על פי הלחלוק הראוימהרווח הנקי  15% עדבשיעור של  דיבידנד מדי רבעון, ,הבנק

 שהתקבל ולאחר, הקבוצה של העסקיות בתוצאות העקבי השיפור נוכח, שלו ההון במתווה הבנק עמידת נוכח התקבלה האמורה המדיניות
.האמורה הדיבידנד למדיניות הבנקים על המפקחת אישור
ים הנדרשים על פי לאישור כפופה תהיהבפועל  החלוקכל  וכי, דיבידנד חלוקת לבצע הבנק של התחייבות זו במדיניות לראות איןכי,  מובהר

על פי שיקול דעתו, ובכפוף לעמידה בהוראות הדין החלות על חלוקת  לביצוע החלוקה הדירקטוריוןפרטני של לרבות אישור  כל דין,
דיבידנד, בין היתר, על פי חוק החברות והוראות בנק ישראל.

 ו ויקבעו על ידיקבענש ,הפנימיים ההון יעדיוב ישראל בנק שקבע ההוןהלימות  ביעדי לעמידה כפופהי החלוקה בפועל עוד יצוין, כ

 .הבנק דירקטוריון
 הדין ובהוראות עסקיים בשיקולים בהתחשב ,, ולהחליט בכל עתהדיבידנד חלוקתיהיה רשאי לבחון מעת לעת את מדיניות  הדירקטוריון

  הבנק, על שינויים במדיניות הדיבידנד, לרבות שיעור הדיבידנד שיחולק, וכן רשאי להחליט שלא לחלק דיבידנד כלל.החלות על  והרגולציה

 המפקח על הבנקים הוראות לפי נזילותו ינוףמ, הון הלימות. 25
 הבנקים על המפקח הוראות לפי הון הלימות .1

 ".ההון והלימות מדידה" בדבר 211-201' מס תקין בנקאי ניהול להוראות בהתאם מחושב
 באזל להנחיות להתאימן בכדי, תקין בנקאי ניהול להוראות תיקונים הבנקים על המפקח פרסם, 2013 ביוני 3 ביום .III באזל הוראות ץואימ א.

 תקין בנקאי ולניה בהוראת שנקבעו המעבר להוראות בהתאם, מדורג באופן, 2014 בינואר 1 מיום החל לתוקף נכנסו האמורים התיקונים .

( 2016 דצמברב 31-ו 2017בדצמבר  31להלן )לימים  הנתונים ".מעבר הוראות – הפיקוחי ההון – הון והלימות מדידה" בדבר 299' מס
הפיקוחי  בהון להכללה הכשירים לרכיבים מחמירות דרישות, היתר בין, נקבעו . בהנחיותהמעבר להוראות בהתאם, הפחתות משקפים

 .(מההון ניכויים) ותפיקוחי התאמותו

 נדרשת תוספת בדבר לפרטים) 12.5% הינו בו לעמוד דרשנ שהבנק המזערי הכולל ההון יחס, 2015 בינואר 1 מיום החל, להוראות בהתאם
 (.להלן ראו, לדיור הלוואות בגין

 .ליישומה פועל והוא, הון ביעדי לעמידה מפורטת תוכנית ערך הבנק

 ניהול בהוראת. עובדים זכויות בעניין ההוראה את מיישם הבנק 2015 בינואר 1 מיום החל .עובדים ויותזכ בעניין ההוראה יישום השפעת
 םהכספיי בדוחות העצמי שההון במידה כי, הון הלימות חישובי לענין נקבע", מעבר הוראות – הפיקוחי ההון" בדבר, 299' מס תקין בנקאי
 על יחולו, לעובדים מוגדרת הטבה בגין נטו נכסים או נטו התחייבות של מחדש מדידות בגין מצטבר אחר כולל הפסד או רווח יתרת יכלול

. שנים 4 של תקופה פני על מההון בהדרגה תנוכה היא לפיהן, מההון וניכויים פיקוחיות התאמות בענין המעבר הוראות כאמור היתרה
 נוסף סך נוכה 2017 בינואר 1 ביום, 20% המהווה נוסף סך נוכה 2016 בינואר 1 ביום, 40% המהווה סך נוכה 2015 בינואר 1 ביום, בהתאמה

 .2018 בשנת תנוכה והיתרה, 20% המהווה

 במסגרתו, 329' מס תקין בנקאי ניהול להוראת תיקון הבנקים על המפקח פרסם 2014 בספטמבר 28 ביום מגבלות למתן הלוואות לדיור. ב.
 יושמה הדרישה. לדיור ההלוואות מיתרת 1% המבטא בשיעורהכולל  ההון ויעד 1 רובד עצמי הון יעד את להגדיל הבנקאי התאגיד נדרש

 .2017 בינואר 1 ליום ועד 2015 בינואר 1 מיום החל, קבוע רבעוני בשיעור בגידול, רצופים רבעונים שמונה במשך בהדרגה

 .(התקופה לכל) .%180-בכוההון הכולל  המינימלי העצמי ההון דרישתסך  את הגדילה כאמור הדרישה
 1 מיום חלים זה בענין התיקונים". מרכזיים נגדיים לצדדים חשיפות בגין הון דרישות" בענין ההוראות תיקון יישום של ההשפעה ג.

זניחה.  היתה לראשונה היישום השפעת. ואילך 2017בינואר 

 מיליון 372-כ של כולל בסך עלויות. 2016 התייעלות כניתתו בגין הקלות לבנק אישר הבנקים על הפיקוח. התייעלות תוכנית בגין הקלות .ד
 ח"ש מיליון 245 של סך; 15.7' ד 1 ביאור ראו – חריגים פרישה מקרי עבור המיוחדת הקרן הגדלת וכולל מאוחד בסיס עללפני מס; ) ח"ש

 אור – האקטואריות בהנחות שינוייםשל ההשפעה  ובניכוי' ט 23 ביאור ראו – דיסקונט מרכנתיל בבנק התוכנית הקטנת בניכוי ;מס לאחר

 בקו רבעוני בסיס על, 2016 רביעי מרבעון החל, בהדרגה ומופחתות 2016 רבעון שלישי בדוח ההון הלימות בחישובי ונוטרל ,(15.7ד'  1ביאור 
 בדבר נוספים לפרטים .ח"ש ןמיליו 53 של בסך עלויות הופחתו 2017 בדצמבר 31 ליום עד .שנים חמש של תקופה פני על(, לרבעון 5%) ישר

  .'ח 23 ביאור ראו, בבנק ההתייעלות תוכנית
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 )המשך( המפקח על הבנקים הוראות לפי נזילותו ינוףמ, הון הלימות. 25

 )המשך( הבנקים על המפקח הוראות לפי הון הלימות .1
. הדירקטוריון שקבע וביעדים הבנקים על הפיקוח תבדרישו לעמוד במטרה ההון הלימות את מנהל הבנק .לתנודתיות הנתונים הון רכיבי ה.

 על משפיעים אשר, השוק בתשואות שינויים בגין ,מההון והניכויים הסיכון נכסי בהיקף שינוי בגין, היתר בין, לשינויים נהנתו ההון הלימות
ויים בשיעור הריבית לחישוב התחייבויות , כתוצאה משינלהון שנזקפים אקטואריים שינויים ובגין ,ההון בקרן ונרשמים הזמין התיק רווחי

 הבנק או הנחות אקטואריות אחרות, כגון שיעורי תמותה, פרישה וכיוצ"ב.

 
 . הון לצורך חישוב יחס הון ו

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ⁽¹⁾15,036  ⁽¹⁾16,003  , לאחר ניכויים1הון עצמי רובד 
 1,068  890  וייםנוסף, לאחר ניכ 1הון רובד 
 16,104  16,893  1הון רובד 
 5,020  5,395  לאחר ניכויים 2הון רובד 

 21,124  22,288  כל ההון הכולל-סך
 הערה:

 ( ראו סעיף ד' לעיל.1)

 . יתרות משוקללות של נכסי סיכון ז

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ⁽¹⁾137,393  ⁽¹⁾143,176  סיכון אשראי
 2,483  3,443  סיכון שוק

 CVA  1,116  942סיכון 
 12,072  12,335  סיכון תפעולי

 152,890  160,070  הכל יתרות משוקללות של נכסי סיכון-סך
 הערה:

 התאמות בגין תוכנית ההתייעלות.   מיליון ש"ח( בשל 64: 2016בדצמבר  31מיליון ש"ח )ליום  32( מסך היתרות המשוקללות של נכסי סיכון הופחת סך של 1)
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 )המשך( המפקח על הבנקים הוראות לפי נזילותו ינוףמ, הון הלימות. 25

 )המשך( הבנקים על המפקח הוראות לפי הון הלימות .1

 . יחס ההון לרכיבי סיכון ח

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 

 
 באחוזים

 )א( במאוחד
 9.8  10.0  לרכיבי סיכון 1יחס הון עצמי רובד   

 13.8  13.9  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
 ⁽⁴⁾9.2  ⁽⁴⁾9.2  המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 1יחס הון עצמי רובד 

 ⁽⁴⁾12.7  ⁽⁴⁾12.7  יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
 )ב( חברות בת משמעותיות

 ות שלו. בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ וחברות מאוחד1  
 10.9  10.9  לרכיבי סיכון 1יחס הון עצמי רובד   

 13.8  13.9  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
 ⁽⁵⁾9.2  ⁽⁵⁾9.2  המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 1יחס הון עצמי רובד 

 ⁽⁵⁾12.7  ⁽⁵⁾12.7  יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
 ⁽¹⁾. דיסקונט בנקורפ אינק2

 13.1  13.6  לרכיבי סיכון 1יחס הון עצמי רובד   
 14.2  14.7  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

 ⁽²⁾4.5  ⁽²⁾4.5  המזערי הנדרש בהתאם לאסדרה המקומית 1יחס הון עצמי רובד 
 ⁽²⁾8.0  ⁽²⁾8.0  יחס ההון הכולל המזערי הנדרש בהתאם לאסדרה המקומית

 "מ. כרטיסי אשראי לישראל בע3
 14.4  14.4  לרכיבי סיכון 1יחס הון עצמי רובד   

 15.8  15.6  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
 9.0  9.0  המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 1יחס הון עצמי רובד 

 ⁽³⁾12.5  ⁽³⁾12.5  יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
 הערות:

 בו בהתאם לכללים המחייבים בארה"ב.( הנתונים בסעיף זה חוש1)
. יחסי ההון המזעריים FRB-, המבוססים על הכללים הסופיים שפורסמו על ידי הIII, אי די בי ניו יורק כפופה לכללי ההון החדשים של באזל 2015בינואר  1( החל מיום 2)

 כסי סיכון.הון כולל לנ 8%-לנכסי סיכון; ו 1הון רובד  6%; ( לנכסי סיכוןCET1) 1הון עצמי רובד  4.5%, הינם כלהלן: 2015בינואר  1ליום 
הודיע הפיקוח  2018בפברואר  4. ביום 2010בדצמבר  31 החל מיום 15%-( בהתאם לדרישת הפיקוח על הבנקים, נדרשה כאל לעמוד ביחס הלימות הון שלא יפחת מ3)

 על הבנקים לכאל על הסרת מגבלה זו.
 )ב( לעיל.1או סעיף ר –( , בהתאם לדרישות הון נוספות בגין הלוואות לדיור 0.15%: 2016בדצמבר  31)ליום  0.18%-פת כ( בתוס4)
 )ב( לעיל.1או סעיף ר –( , בהתאם לדרישות הון נוספות בגין הלוואות לדיור 0.16%: 2016בדצמבר  31)ליום  0.18%-( בתוספת כ5)
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 )המשך( קח על הבנקיםהמפ הוראות לפי נזילותו ינוףמ, הון הלימות. 25

 )המשך( הבנקים על המפקח הוראות לפי הון הלימות .1

 . רכיבי ההון לצורך חישוב יחס הון ט

 
 בדצמבר  31

 
2017 2016 

 
 במיליוני שקלים חדשים 

 1א. הון עצמי רובד 
 14,936  16,068  הון עצמי   

 104  (59) 1הבדלים בין ההון העצמי לבין הון עצמי רובד 
 15,040  16,009  לפני התאמות פיקוחויות וניכויים  1ך הון עצמי רובד ס

 התאמות פיקוחיות וניכויים 
 160  160  מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים  

 -  -  מיסים נדחים לקבל
 2  6  התאמות פיקוחיות וניכויים אחרים

 162  166  ייעלותכל התאמות פיקוחיות וניכויים לפני התאמות בגין תוכנית ההתה-סך
 158  160  הכל התאמות בגין תכנית ההתייעלות-סך

 15,036  16,003  לאחר התאמות פיקוחיות וניכויים 1סך הכל הון עצמי רובד 
 נוסף 1ב. הון רובד 

 1,068  890  נוסף לפני ניכויים   1הון רובד   
 1,068  890  נוסף לאחר ניכויים 1סך הכל הון רובד 

 2רובד ג. הון 
 3,301  3,543  מכשירים לפני ניכויים  

 1,719  1,804  הפרשות להפסדי אשראי, לפני ניכויים
 -  48  זכויות מיעוט בחברת בת

 5,020  5,395  לפני ניכויים 2סך הון רובד 
 -  -  ניכויים

 5,020  5,395  2הכל הון רובד -סך

 1 ובדר עצמי הון יחס על המעבר הוראות השפעת .י

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 

 
 באחוזים

ולפני השפעת ההתאמות בגין ⁽ ¹⁾299לרכיבי סיכון לפני יישום השפעת הוראות המעבר בהוראה  1יחס הון עצמי רובד 
 9.5  9.8  תכנית ההתייעלות

 0.2  0.1  השפעת הוראות המעבר
ולפני השפעת התאמות בגין  299המעבר בהוראה לרכיבי סיכון לאחר יישום השפעת הוראות  1יחס הון עצמי רובד 
 9.7  9.9  תכנית ההתייעלות

 0.1  0.1  השפעת ההתאמות בגין תכנית ההתייעלות
ולאחר השפעת התאמות בגין  299לרכיבי סיכון לאחר יישום השפעת הוראות המעבר בהוראה  1יחס הון עצמי רובד 
 9.8  10.0  תכנית ההתייעלות

 הערה:
 השפעת אימוץ כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא זכויות עובדים. ( לרבות1)

 
הבהרות בענין מכשירי הון מורכבים .יא

 לתוקף IIהבהרה בעניין ההכרה במכשירי הון מורכבים שהונפקו טרם כניסת כללי באזל  (1) 

קבע אחרת, התנאים הספציפיים שנקבעו להכרה הבהיר המפקח על הבנקים, לבקשת הבנק, כי כל עוד לא נ 2010במרס  3במכתב מיום 
במכשירי הון מורכבים, כמפורט באישורים שנתן לגבי כל הנפקה של מכשיר כאמור, ממשיכים לחול בהתייחס לאותה הנפקה, גם לאחר 

 .IIכניסתם לתוקף של כללי באזל 

הון )כולל, ראשוני, מקורי או אחר(, לרבות כתנאי  עוד הבהיר המפקח, למען הסר ספק, כי מקום בו הבנק נדרש לשמור על יחסי הלימות
להכרה במכשירי הון היברידיים כחלק מבסיס ההון של הבנק, לא ישתנו יחסים אלה, על אף השינוי המתבצע מעת לעת בקריטריוני 

יחושבו על פי שיטת החישוב הנהוגה באותה עת. יההנפקה, וכ

 להלן. 'גי-ו 'בייפים האמור מתייחס להנפקות שביצע הבנק, כמפורט בסע
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 )המשך( המפקח על הבנקים הוראות לפי נזילותו ינוףמ, הון הלימות. 25

 )המשך( הבנקים על המפקח הוראות לפי הון הלימות .1
 כאשר( עליון ומשני מורכב ראשוני) מורכבים הון במכשירי הכרה לאי התנאי הסרת את הבנקים על המפקח אישר, 2013 בדצמבר 25 ביום (2) 

 .6.5%-מ יפחת המקורי הראשוני ההון יחס

 הנפקת הון ראשוני מורכב .בי

 כללי (1)

 שטרי. מורכב ראשוני כהון  באזל כללי תחת הוכרו, להלן (3)-ו( 2) בסעיפים כמפורט, 2009-2006 בשנים הנפיק שהבנק הנדחים ההון שטרי
 ויבוטלו, נוסף 1 רובד כהון המעבר בתקופת יוכרו הם המעבר להוראות בהתאם אך,  באזל להוראות בהתאם כשירים אינם האמורים ההון

 .2021-2014 בשנים בהדרגה

 סדרה א' -הנפקת הון ראשוני מורכב  (2)

מיליון ש"ח למשקיעים  750-הוקצו שטרי הון נדחים בסך של כ 2006בדצמבר  31ביום  .2006-2007הנפקת הון ראשוני מורכב בשנים 
מיליון ש"ח נוספים. נגיד בנק ישראל אישר כי שטרי  250הוקצו למשקיעים בהנפקה פרטית נוספת  2007במאי  13בהנפקה פרטית וביום 

במאי  31. ביום (לעיל" כללי" (1) סעיף ראו) ההון הנדחים האמורים ייחשבו כמכשירי הון מורכבים ויוכרו כחלק מההון הראשוני של הבנק
שטרי ההון האמורים.  פרסם הבנק תשקיף לרישום למסחר של 2007

הנפיק הבנק שטרי הון נדחים )סדרה א'(, בדרך של הרחבת סדרה  2008בספטמבר  25ביום  .2008הנפקת הון ראשוני מורכב בשנת 

של הצעה פרטית למשקיעים מיליון ש"ח, במסגרת  147-, בערך נקוב של כ2007במאי  30קיימת שנרשמה למסחר על פי תשקיף מיום 
 . 2007-, התשס"ז(אופן הצעת ניירות ערך לציבור)רתם בתקנות ניירות ערך כהגד)מסווגים 

ניתן אישור המפקח על הבנקים לפיו שטרי ההון האמורים יחשבו כמכשירי הון מורכבים ויוכרו כחלק מההון  2008בספטמבר  22ביום 

, בכפוף (מועד באותו כנוסחו) הון מזערי" "יחס - 311ן , כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקי(לעיל" כללי"( 1) סעיף ראו) הראשוני של הבנק
(.2015 בדצמבר 31 ליום הכספיים לדוחות (2י' ) 25 בביאור תוארו האמורים התנאים)שנקבעו הבנק עומד בתנאים שנקבעו. לתנאים 

דחים תשולם בתשלום אחד ביום שנים וקרן שטרי ההון הנ 99שטרי ההון הנדחים הונפקו לתקופה של  תנאי שטרי ההון הנדחים סדרה א'.

. הקרן והריבית של שטרי ההון הנדחים צמודים למדד המחירים לצרכן וישאו ריבית שנתית. הריבית על שטרי ההון תשולם 2106בינואר  1
ארבע פעמים בשנה.

שנים מיום הנפקתם,  15פחות הבנק יהיה רשאי להודיע, על פי שיקול דעתו, על פדיון מוקדם של קרן שטרי ההון הנדחים, לאחר שחלפו ל

בכפוף לתנאים המפורטים בשטר ובכפוף לאישור המפקח על הבנקים. 
שנים, ישאו שטרי ההון הנדחים ריבית  15. במידה ולא יתבצע פדיון מוקדם לאחר 5.10%שטרי ההון הנדחים ישאו ריבית צמודה בשיעור של 

מעל המרווח המקורי  1%בשיעור של ( ), בתוספת ריבית נוספת בשיעור משתנה שייקבע מראש בגין כל תקופה של חמש שנים

(.2.495%השנים הראשונות )דהיינו,  15-שנקבע ל
 ש"ח ע.נ. 0.1שטרי ההון הנדחים כוללים הוראות מיוחדות, שיפורטו להלן, שעיקרן המרה כפויה של קרן ו/או ריבית למניות רגילות א' בנות 

ויימים שנקבעו על ידי המפקח על הבנקים. במקרה של המרת מלוא קרן שטרי ההון והקצאת מניות חלף של הבנק, בהתקיים תנאים מס

מיליון מניות  398.5ריבית בגין מלוא המניות שיועדו לכך בהון הרשום של הבנק, יוקצו בסך הכל בגין שטרי ההון שהונפקו כאמור לעיל 
 רגילות א' של הבנק.

בשעבוד כלשהו על נכסי הבנק או בבטוחה אחרת כלשהי. התחייבויות הבנק לתשלום הקרן והריבית של שטרי ההון הנדחים לא יובטחו 

שטרי ההון תהיינה נדחות מפני כל התחייבויותיו האחרות של הבנק לנושים מכל סוג שהוא, לרבות כלפי המחזיקים של כתבי התחייבות 
ת בנות שלו ותהיינה עדיפות אך ורק על זכויותיהם של בעלי המניות להשבת נדחים שהונפקו או שיונפקו בעתיד על ידי הבנק ו/או חברו

עודף נכסי הבנק בעת פירוקו. התחייבויות הבנק לתשלום קרן שטרי ההון והריבית בגינה תעמוד בדרגה שווה, פרי פסו, עם כתבי התחייבות 

נות שלו ואשר יאושרו על ידי המפקח על הבנקים כמכשירי הון נוספים ו/או ניירות ערך נוספים שיונפקו על ידי הבנק או על ידי חברות ב
ראשוני.

" כללי"( 1) סעיף ראו) מורכבנגיד בנק ישראל אישר לבנק לכלול את שטרי ההון כהון ראשוני  .מורכבההכרה בשטרי ההון כהון ראשוני 

. (2015 בדצמבר 31 ליום הכספיים לדוחות( 2י' ) 25 בביאור פורטו התנאים) בהם עמד שהבנק, בסיסיים בתנאים לעמידה בכפוף, (לעיל
התנאים הבסיסיים להכרה בשטרי ההון כהון ראשוני עליון:חלק מלהלן פירוט 

לא ישולמו תשלומי ריבית אשר במועד הקבוע לסילוקם שוררות "נסיבות מיוחדות", כהגדרתן להלן, וזכאותם של  -העדר צבירות  (1)

ריבית אלה תפקע. ריבית שלא שולמה בשל קיומן של הנסיבות המיוחדות לא תיצבר ובחלוף המועד המחזיקים בשטרי ההון לתשלומי 
שנקבע לסילוקה היא תמחק. הנסיבות המיוחדות תהיינה כל אחד מהאירועים המפורטים להלן:

הינה גבוהה מזו של שטרי  דירקטוריון הבנק קבע כי אין לבנק יכולת לפרוע, במועדן, את התחייבויותיו שדרגת הקדימות שלהן )א( 

ההון הנדחים )סדרה א'( או שווה לה, או שרואה החשבון המבקר של הבנק, בחוות דעת או בדוח סקירה שצורפו לדוח הכספי או 
לדוח הכספי ביניים של הבנק, לפי העניין, הפנה את תשומת הלב לביאורים בדוחות הכספיים בדבר העדרה של יכולת הפרעון 

כאמור לעיל;

דירקטוריון הבנק קבע כי קיים חשש סביר כי ביצוע תשלום הריבית יביא למצב בו לא יהיה בידי הבנק לסלק את התחייבויותיו  ()ב
הקיימות ו/או הצפויות, או שרואה החשבון המבקר של הבנק, בחוות דעת או בדוח סקירה שצורפו לדוח הכספי או לדוח הכספי 

ת תשומת הלב לביאורים בדוחות הכספיים בדבר קיומו של חשש סביר כאמור;ביניים של הבנק, לפי העניין, הפנה א
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 )המשך( המפקח על הבנקים הוראות לפי נזילותו ינוףמ, הון הלימות. 25

 )המשך( הבנקים על המפקח הוראות לפי הון הלימות .1
המועד הקבוע לתשלום הריבית, לא  בתקופה של ששה רבעונים רצופים, אשר הדוח הכספי בגין האחרון שבהם התפרסם טרם )ג(

דיווח הבנק על רווח נקי מצטבר )כלומר אם הסכום הפשוט של הסכומים הרבעוניים של רווח נקי או של הפסד שהוצגו בדוחותיו 
 הכספיים של הבנק, בגין ששה רבעונים רצופים, הינו שלילי(;

לתשלום הריבית, אין לבנק עודפים ראויים לחלוקה.על פי הדוחות הכספיים של הבנק שפורסמו לאחרונה ערב המועד  )ד(

לעיל, יהיה הבנק רשאי להקצות למחזיקי שטרי ההון הנדחים  6במקרה של מחיקת ריבית, כאמור בסעיף  -הקצאת מניות כנגד ריבית  (2)
היה להקצות מניות מניות כנגד הריבית שנמחקה. הקצאת המניות תתאפשר רק במקום ריבית שלא שולמה באותה שנה, ולא ניתן י

בגין שנים קודמות. 

הבנק יהיה חייב להמיר את כל היתרה הבלתי מסולקת של הקרן והריבית של שטרי ההון הנדחים למניות רגילות א'  -ספיגת הפסדים  (3)
של הבנק, בהתקיים מקרים מסויימים כלהלן:

ות הכספיים או בדוחות הכספיים ביניים של הבנק אחת אם יחס ההון הראשוני הכולל לרכיבי סיכון של הבנק, כמופיע בדוח )א(

 6%יום ממועד פרסום הדוחות הכספיים האמורים, לשיעור של  90זרה, בתוך ח, ולא עלה 6%-לרבעון, פחת ברבעון מסויים מ
לפחות, תתבצע המרה מיידית כאמור;

הלן: "הון ראשוני מקורי"(, כמופיע בדוחות הכספיים או אם יחס ההון הראשוני לרכיבי סיכון של הבנק, ללא הון ראשוני מורכב )ל )ב(

ה חזרה, עד למועד פרסום הדוח הכספי , ולא על5.5%-בדוחות הכספיים ביניים של הבנק אחת לרבעון, פחת ברבעון מסוים מ
תתבצע המרה (, 6%לפחות )וזאת אפילו אם יחס ההון הראשוני הכולל יהיה באותה עת מעל  5.5%ברבעון שלאחריו, לשיעור של 

 מיידית כאמור;

אם יחס ההון הראשוני המקורי לרכיבי סיכון של הבנק, כמופיע בדוחות הכספיים או בדוחות הכספיים ביניים של הבנק אחת  )ג(
לפחות, עד תום שני הרבעונים שלאחר  6%, ולא עלה חזרה, לשיעור של 5.5%-ת מ, אך לא פח6%-לרבעון, פחת ברבעון מסויים מ

ן מסויים, כמופיע בדוחות הכספיים ביניים של הבנק, תתבצע המרה מיידית )וזאת, אפילו אם יחס ההון הראשוני הכולל אותו רבעו

(, אלא אם כן המפקח על הבנקים אישר אחרת;6%יהיה באותה עת מעל 
לרבעון, פחת ברבעון  אם יחס ההון הראשוני המקורי, כמופיע בדוחות הכספיים או בדוחות הכספיים ביניים של הבנק, אחת )ד(

-רה מיידית חלקית, בסכום שיחזיר את יחס ההון הראשוני המקורי של הבנק לאותו רבעון שפורסם, ל, תתבצע המ5%-מסויים מ

 לפחות; 5%
על פי הדוחות הכספיים של הבנק, יתרת העודפים של הבנק הפכה לשלילית; )ה(
סקירה שצורפו לדוח הכספי או לדוח הכספי ביניים של הבנק, הפנה את רואה החשבון המבקר של הבנק, בחוות דעת או בדוח  )ו(

תשומת הלב לביאורים בדוחות הכספיים בדבר ספקות משמעותיים הקיימים בדבר המשך קיומו של הבנק כעסק חי.
תנים לפדיון ביוזמת המנפיק שנים ויהיו ני 99שטרי ההון הנדחים יונפקו לתקופה של  -שינוי תנאים, פדיון מוקדם ו/או העלאת ריבית  (4)

שנים. כמו כן, גם שאר תנאי שטרי ההון הנדחים לא יהיו ניתנים לשינוי, אלא  15ובאישור המפקח מראש ובכתב לאחר מינימום של 

באישור מראש ובכתב של המפקח.
קודות נ 100עליה בריבית של עד שנים לפחות ממועד ההנפקה, ב 15אחד בריבית, לאחר  מבלי לגרוע מתנאי זה, יתאפשר ביצוע 

השנים הראשונות. 15-בסיס מעל המרווח המקורי שנקבע ל

בקשר להכרה בשטרי ההון כהון ראשוני עליון, אימץ דירקטוריון הבנק מדיניות הלימות הון על פיה ישמור הבנק על יחס הלימות הון ראשוני 
 .עת לפחות בכל 6.5%מקורי )ללא הון ראשוני מורכב( בשיעור של 

 סדרה ב' -הנפקת הון ראשוני מורכב  (3)

התקשר עם מגדל חברה לביטוח בע"מ )משתתף ברווחים(, מגדל חברה לביטוח הבנק . 2009הנפקת הון ראשוני מורכב בחודש מרס 
מיליון  350ת של בע"מ )נוסטרו( ומגדל מקפת ניהול קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, כל אחת מהן לחוד על פי חלקה, לביצוע הנפקה פרטי

מיליון ש"ח. 350ש"ח ערך נקוב שטרי הון נדחים )סדרה ב'( של הבנק בתמורה כוללת של 

ניתן אישור המפקח על הבנקים לפיו שטרי ההון האמורים יחשבו כמכשירי הון מורכבים ויוכרו כחלק מההון הראשוני  2009במרס  26ביום 
לתנאים  , בכפוף(מועד באותו כנוסחו) יחס הון מזערי"" - 311ו בהוראת ניהול בנקאי תקין , כהגדרת(לעיל" כללי" (1) סעיף ראו) של הבנק
.(2015 בדצמבר 31 ליום הכספיים לדוחות( 3י' ) 23 בביאור תוארו האמורים התנאים)שנקבעו הבנק עומד בתנאים שנקבעו. 

. הקרן והריבית של שטרי ההון 2106בינואר  1אחד ביום  תשלוםבקרן שטרי ההון הנדחים תשולם  סדרה ב'. -תנאי שטרי ההון הנדחים 
הנדחים צמודים למדד המחירים לצרכן וישאו ריבית שנתית. הריבית על שטרי ההון תשולם ארבע פעמים בשנה. הבנק יהיה רשאי להודיע, 

ו עד לביצועו בפועל של הפדיון על פי שיקול דעתו, על פדיון מוקדם של קרן שטרי ההון הנדחים ושל הפרשי ההצמדה והריבית שנצבר

המוקדם, בכפוף לתנאים שנקבעו בשטר ובכפוף לאישור מוקדם של המפקח על הבנקים. שטרי ההון הנדחים ישאו בתקופה שממועד 
 . במידה ולא יתבצע פדיון מוקדם8.7%)להלן: "תקופת הריבית הראשונית"( ריבית צמודה בשיעור של  2021בדצמבר  31הנפקתם ועד ליום 

, ישאו שטרי ההון הנדחים ריבית בשיעור משתנה שייקבע מראש בגין כל תקופה של חמש שנים, בתוספת ריבית 2021בדצמבר  31ביום 

 (.7.13%מעל המרווח המקורי שנקבע לתקופת הריבית הראשונית )דהיינו,  1%( בשיעור של נוספת )
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 )המשך( על הבנקים המפקח הוראות לפי נזילותו ינוףמ, הון הלימות. 25

 )המשך( הבנקים על המפקח הוראות לפי הון הלימות .1
 ש"ח ע.נ. 0.1שטרי ההון הנדחים כוללים הוראות מיוחדות, שיפורטו להלן, שעיקרן המרה כפויה של קרן ו/או ריבית למניות רגילות א' בנות 

קרה של המרת מלוא קרן שטרי ההון והקצאת מניות חלף של הבנק, בהתקיים תנאים מסויימים שנקבעו על ידי המפקח על הבנקים. במ
ת מיליון מניות רגילו 267ריבית בגין מלוא המניות שיועדו לכך בהון הרשום של הבנק, יוקצו בסך הכל בגין שטרי ההון שהונפקו כאמור לעיל 

א' של הבנק.

יסיים שקבע המפקח על הבנקים להכרה בשטרי ההון התנאים הבס התנאים להכרה בשטרי ההון הנדחים )סדרה ב'( כהון ראשוני מורכב.
לעיל(, בשינויים הבאים: ( 2)' יבהם כתנאים שנקבעו לסדרה א' )כמפורט בסעיף  (לעיל" כללי' "בי סעיף ראו)הנדחים כהון ראשוני עליון 

( ג'(.6בהגדרת "נסיבות מיוחדות" נמחק האירוע של שישה רבעונים רצופים של הפסד )סעיף קטן ) -

בהגדרת "נסיבות מיוחדות" נוסף אירוע כלהלן: המפקח הורה על מחיקת תשלומי הריבית לאחר שנוכח כי יש חשש ממשי שתשלום  -
 הריבית יביא למצב בו לא יהיה בידי הבנק לעמוד בהתחייבויותיו.

בית של שטרי ההון הנדחים במסגרת הגדרת האירועים שבהתקיימם תתבצע המרה מיידית של היתרה הבלתי מסולקת של הקרן והרי -

( )ד((, כלהלן: אם יחס ההון 8)סעיף ) 5%-למניות רגילות א', שונה התנאי המתייחס לירידה של יחס ההון הראשוני המקורי מתחת ל
, תתבצע 5%-הראשוני המקורי, כמופיע בדוחות הכספיים או בדוחות הכספיים ביניים של הבנק, אחת לרבעון, פחת ברבעון מסויים מ

רה מיידית כאמור.המ

 לעיל. 'יאסעיף ראו לפרטים בדבר הבהרות בענין מכשירי הון מורכבים, 
 הנפקת הון משני עליון .גי

 האמורים הנדחים ההון שטרי. עליון משני כהון  באזל כללי תחת הוכרו, להלן כמפורט, 2009 בשנת הנפיק שהבנק הנדחים ההון שטרי .כללי

 בשנים בהדרגה ויבוטלו, נוסף 1 רובד כהון המעבר בתקופת יוכרו הם המעבר להוראות בהתאם אך,  באזל להוראות בהתאם כשירים אינם
2021-2014. 

 שימשו(, אשר 1מיליון ש"ח ע.נ. שטרי הון נדחים )סדרה  1,252הנפיקה דיסקונט מנפיקים  2009שנת ב .2009הנפקת הון משני עליון בשנת 

.(עילל" כללי" ראו) כהון משני עליון
 של לזכותה בכפוף, 2058 באפריל 20 ביום, אחד בתשלום תיפרע( 1 סדרה) הנדחים ההון שטרי קרן .(1)סדרה תנאי שטרי ההון הנדחים 

 שטרי. לצרכן המחירים למדד צמודים( 1 סדרה) הנדחים ההון שטרי של והריבית הקרן. להלן כמפורט מלא מוקדם פדיון לבצע מנפיקים דיסקונט

 . בשנה פעמים ארבע המשולמת( להלן כהגדרתה) הראשונית בתקופה לשנה 6.4% של בשיעור שנתית ריבית נושאים יםהנדח ההון
 מנפיקים דיסקונט, הבנקים על המפקח לאישור ובכפוף( 1 סדרה) הנדחים ההון לשטרי ביחס שנחתם הנאמנות בשטר המפורטים לתנאים בכפוף

 התקופה: "להלן) 2020 באפריל 20 מיום החל, הנדחים ההון שטרי קרן של מלא מוקדם פדיון לע, דעתה שיקול פי על, להודיע רשאית תהא

 "(.הראשונית
במידה ולא יתבצע פדיון מוקדם בתום התקופה הראשונית, ישאו שטרי ההון, בתקופה שתחילתה בתום התקופה הראשונית, ריבית בשיעור  

, יםהנדח ההון לשטרי הנאמן ידי-על שייקבע כפי בשיעור( תוספת ריבית נוספת )משתנה שתקבע מראש בגין כל תקופה של חמש שנים, ב

 ידי על שיקבע המדורגת הריבית שיעור. שנים 5 מדי מדורגת ריבית הנאמן יקבע מכן לאחר"(; המדורגת הריבית: "להלן) 2020, באפריל 20 ביום
 החוב איגרות כל תשואות של פשוט אריתמטי לממוצע השווה התשואה יעורבש תהיה, לעיל כמתואר שנים חמש של תקופה כל בגין הנאמן

 6.73% של ובתוספת, שנים 4.5 על העולה ממוצע חיים משך בנות, בבורסה עת אותה שתיסחרנה, לצרכן המחירים למדד הצמודות הממשלתיות

 .האמור התשואה שיעור מעל
פני תביעותיהם של כל יתר נושי דיסקונט מנפיקים והבנק מכל סוג שהוא, למעט זכויותיהם של מחזיקי שטרי ההון הנדחים תהינה נדחות מ

 מחזיקי שטרי ההון אשר מהווים ו/או יהוו, מעת לעת, הון ראשוני מורכב שהנפיק הבנק.

 ראו) י עליוןשטרי ההון הנדחים כהון משנ את לכלול לבנק אישר הבנקים על המפקח התנאים להכרה בשטרי ההון הנדחים כהון משני עליון.
 להלן (.2015 בדצמבר 31 ליום הכספיים לדוחות יא' 25 בביאור פורטו התנאים) בהם עמד שהבנק, בסיסיים בתנאים לעמידה בכפוף (לעיל" כללי"

:עליון משני כהון ההון בשטרי להכרה מהתנאים חלק פירוט

לסילוקם שוררות "נסיבות משעות", כהגדרת המונח להלן, לא ישולמו תשלומי ריבית אשר במועד הקבוע  -השעיית תשלומי ריבית  (1)
וסילוקם יידחה, לתקופות בלתי מסויימות. הנסיבות המשעות יהיו כלהלן:

דירקטוריון הבנק קבע כי אין לבנק יכולת לפרוע, במועדן, את התחייבויותיו שדרגת הקדימות שלהן הינה גבוהה מזו של שטרי ההון  א.

שרואה החשבון המבקר של הבנק, בחוות דעת או בדוח סקירה שצורפו לדוח הכספי או לדוח הכספי ביניים של הנדחים או שווה לה, או 
הבנק, לפי העניין, הפנה את תשומת הלב לביאורים בדוחות הכספיים בדבר היעדרה של יכולת הפרעון כאמור לעיל.

יביא למצב בו לא יהיה בידי הבנק לסלק את התחייבויותיו דירקטוריון הבנק קבע כי קיים חשש סביר כי ביצוע תשלום הריבית  ב.

הקיימות ו/או הצפויות, או שרואה החשבון המבקר של הבנק, בחוות דעת או בדוח סקירה שצורפו לדוח הכספי או לדוח הכספי ביניים 
מור.של הבנק, לפי העניין, הפנה את תשומת הלב לביאורים בדוחות הכספיים בדבר קיומו של חשש סביר כא

על פי הדוחות הכספיים של הבנק, שפורסמו לאחרונה ערב המועד לתשלום הריבית, אין לבנק עודפים ראויים לחלוקה. ג.

המפקח על הבנקים הורה על השעיית תשלומי הריבית לאחר שנוכח כי יש חשש ממשי שתשלום הריבית יביא למצב בו לא יהיה בידי  ד.
הבנק לעמוד בהתחייבויותיו.
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 )המשך( הבנקים על המפקח הוראות לפי הון הלימות .1
אם בעת המועד שנקבע לסילוקו של איזה מתשלומי הריבית, יתברר כי חל שינוי באיתנותו הפיננסית  -סילוקם של תשלומי ריבית שהושעו  (2)

, אזי יידחה אותו תשלום ריבית עד למועד בו התקיימו תנאי 10ותו מועד נסיבות משעות כמפורט בסעיף של הבנק, באופן ששוררות בא
אחד או יותר מהתנאים המפורטים להלן, ובלבד שאף אחת מהנסיבות המשעות אינה קיימת עוד ו/או חדלה להתקיים.

ן הבנק יקבע כי אין חלות באותה שעה נסיבות משעות, יבוצעו אלה הנסיבות שבהתקיימה לראשונה של איזו מהן, ובכפוף לכך כי דירקטוריו

 תשלומי הריבית שסילוקם נדחה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בגינם:
הבנק הכריז על תשלום דיבידנד לבעלי סוג כלשהו של מניותיו. א.
שטרי ההון הנדחים, כולה או חלקה.הבנק הודיע על פדיון מוקדם, מלא או חלקי, של קרן שטרי ההון הנדחים או פרע את קרן  ב.

ניתן צו פירוק כנגד הבנק, אולם, במקרה כזה יהיה סילוק הריבית המושעה כפוף לסילוק כל התחייבויות הבנק שהינן עדיפות בדרגה  ג.
 ו.על הקרן והריבית של שטרי ההון הנדחים, או להסדר אחר שנושי הבנק העדיפים על מחזיקי שטרי ההון הנדחים יהיו צד ל

הבנק לא ישלם דיבידנד לבעלי מניותיו כל עוד לא שולמו במלואם כל תשלומי הריבית שסילוקם הושעה, בין אם  -אי חלוקת דיבידנד  (3)

דיבידנד כאמור הוכרז טרם ניתנה הודעת הבנק בדבר היווצרות נסיבות משעות ובין אם הוכרז אחרי מתן הודעה כאמור.
לא יתאפשר פדיון מוקדם על ידי המחזיק. - פדיון מוקדם על ידי המחזיק (4)
בכפוף למגבלות המפורטות להלן, יהיה הבנק רשאי להחליט, על פי שיקול דעתו וללא מתן זכות ברירה  -פדיון מוקדם על ידי הבנק  (5)

ל הפרשי ההצמדה והריבית למחזיקים בשטרי ההון הנדחים, על פדיון מוקדם של קרן שטרי ההון הנדחים, כולה או מקצתה, לפי העניין, וש
שנצברו עד לביצועו בפועל של הפדיון המוקדם בגין קרן שטרי ההון הנדחים, וזאת בהתקיים כל התנאים הבאים במצטבר:

שנים מיום הנפקת שטרי ההון הנדחים ועד למועד ביצועו בפועל של הפדיון המוקדם. 10חלפו לפחות  א.

שור מראש של המפקח על הבנקים ובתנאי שהמכשיר יוחלף בהון אחר בעל איכות זהה או פדיון מוקדם יתאפשר רק לאחר קבלת אי ב.
עדיפה, אלא אם המפקח קבע שהלימות ההון של התאגיד נאותה ביחס לסיכוניו.

חלטה לעיל, מיד לאחר ביצוע הה 10אין בביצוע הפדיון המוקדם כדי ליצור מצב בו תתקיים איזו מהנסיבות המשעות כהגדרתן בסעיף  ג.

על הפדיון המוקדם ודירקטוריון הבנק קבע כי אינו צופה, גם בהתחשב בפדיון מוקדם, כי יוצרו נסיבות משעות כאמור במהלך שנים 
עשר החודשים שלאחריו.

ם לשינוי, אלא שנים. שטרי ההון לא יהיו ניתני 49שטרי ההון יונפקו לתקופה של  -שינוי תנאים, פדיון מוקדם, ו/או קביעת מנגנון ריבית  (6)

שנים לפחות ממועד ההנפקה )להלן: "התקופה הראשונה"(, יתאפשר  10באישור מראש ובכתב של המפקח. מבלי לגרוע מתנאי זה, ולאחר 
נקודות בסיס פחות מרווח ההחלף ) 100בריבית פעם אחת במהלך חיי המכשיר. שיעור הגדלת הריבית לא יעלה על  ביצוע 

ממרווח האשראי הראשוני,  50% -(, או ( לבין מדד הבסיס המוגדל )מדד הבסיס הראשוני ) ( בין

פחות מרווח ההחלף בין מדד הבסיס הראשוני ומדד הבסיס המוגדל.
שטרי ההון ריבית בשיעור משתנה, בהתאם  לאחר תום התקופה הראשונה, ואם לא ייפדו בפדיון מוקדם בתום התקופה הראשונית, ישאו

 לעוגן קבוע ומוגדר מראש שייקבע על ידי הנאמן.

התחייבות הבנק לתשלום הקרן והריבית של שטרי ההון תהיינה נדחות מפני כל התחייבויותיו האחרות של הבנק לנושים מכל סוג  -נדחות  (7)
נפקו או יונפקו בעתיד על ידי הבנק, ותהיינה עדיפות אך ורק על זכויותיהם שהוא, לרבות כלפי המחזיקים של כתבי התחייבות נדחים שהו

של בעלי המניות להשבת עודף נכס הבנק לעת פירוקו, ועל זכויותיהם של מחזיקים בניירות ערך אחרים שהתחייבות הבנק בגינם תוכר כהון 

ייבויות הבנק כאמור לעיל, לא יחול שינוי עקב כך ששטרי ההון ראשוני של הבנק, אם וכאשר ינפיק הבנק ניירות ערך כאלה. במעמדן של התח
יחדלו להיחשב כהון משני של הבנק מכל סיבה שהיא. התחייבויות הבנק לתשלום קרן שטרי ההון והריבית בגינה תעמוד בדרגה שווה )

ל ידי חברות בנות שלו ויאושרו על ידי המפקח על ( עם כתבי התחייבות נוספים ו/או ניירות ערך נוספים שיונפקו על ידי הבנק או ע

הבנקים כ"מכשירי הון מורכבים".
 לעיל. 'יאסעיף ראו לפרטים בדבר הבהרות בענין מכשירי הון מורכבים, 

 '(יב סדרה) הפסדים לספיגת מנגנון הכוללים נדחים התחייבות כתבי הנפקת .יד

 ייבותההתח כתבי. בבורסה למסחר נרשמו אשר)סדרה יב'(,  נדחים התחייבות כתבי. נ.ע ח"ש מיליון 784-כ הבנק הנפיק 2017 בינואר 10 ביום
 בהתקיים, חלקי או מלא באופן'( יב סדרה) הנדחים ההתחייבות כתבי קרן מחיקת ידי על הפסדים לספיגת מנגנון כוללים'( יב סדרה) הנדחים
 הפיקוחי בהון הכללתם לצורך 2 רובד כהון המסווגים, הון מכשירי מהווים'( יב סדרה) הנדחים ההתחייבות כתבי. להלן כמפורט מסוימות נסיבות

  . באזל הוראות של הכשירות בתנאי עומדיםו הבנק של
 לפדות בזכותו שימוש לכן קודם הבנק עשה כן אם אלא, 2027 בינואר 10 ביום, אחד בתשלום תיפרע'( יב סדרה) הנדחים ההתחייבות כתבי קרן
 .הבנקים על המפקח לאישור בכפוף וזאת, שנים חמש לאחר מוקדם בפדיון הנדחים חייבותההת כתבי את

 .לשנה אחת המשולמת 3.60% של בשיעור קבועה שנתית ריבית נושאת'(, יב סדרה) נדחים התחייבות כתבי של מסולקת הבלתי היתרה
. הנדחים ההתחייבות כתבי של( חלקית או מלאה) מחיקה נקהב יבצע, להלן כמפורט, קיימות לאי מכונן אירוע המהוות הנסיבות בהתקיים

 :הבאים השניים מבין המוקדם הוא בנקאי בתאגיד קיימות-לאי המכונן האירוע

 ;קיימות-האי לנקודת הבנק יגיע, הפיקוח לדעת, שבלעדיהם מכיוון, הכרחיים הינם מחיקתו או ההון מכשיר שהמרת לבנק המפקח הודעת -
 .הפיקוח שקבע כפי, קיימות-האי לנקודת הבנק יגיע שבלעדיה, ערך שוות תמיכה או, הציבורי מהמגזר הון הזרמת לבצע החלטה -
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 )המשך( הבנקים על המפקח הוראות לפי הון הלימות .1
 בהתאם(, 2032 בינואר 10 ליום עד, קרי) לראשונה ההתחייבות כתבי הנפקת מועדמ שנים 15 של לתקופה ועד קרן מחיקת לאחר, בו במקרה

, דעתו שיקול לפי, רשאי יהיה הבנק, המפקח ידי על לבנק שנקבע המזערי ההון ליחס מעל הבנק של 1 רובד עצמי-הון יחס יעלה, לעיל לאמור
.מלא או חלקי באופן הקרן מחיקת ביטול על להודיע

 

 פי הוראות המפקח על הבנקיםיחס המינוף ל .2
 בדבר יחס מינוף. 218מחושב בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 

 לכלול בישראל אשראי כרטיסי וחברות בנקאיים תאגידים נדרשים, 2015 שני לרבעון מהדוח החל, לציבור הדיווח להוראות לתיקון בהתאם .כללי
 .2015 באפריל 1 ביום לתוקף נכנסה", המינוף יחס" בדבר, 218' מס תקין בנקאי ניהול תהורא, במקביל. המינוף יחס בדבר גילוי בדוחותיהם

 ירד לא, המזערי המינוף ביחס עמד ההוראה פרסום ביום אשר בנקאי תאגיד, לעיל האמור למרות. 2018 בינואר 1 מיום תהיה ההוראה תחילת
 .בהוראה קבענש מהסף
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 א.בנתוני מאוחד
 ⁽¹⁾16,104  ⁽¹⁾16,893  1הון רובד   

 243,900  248,020  סך החשיפות
   

 6.6  6.8  יחס המינוף  
 5.0  5.0  יחס המינוף המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים

 ב.חברות בת משמעותיות
 . בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ וחברות מאוחדות שלו1  
 6.6  6.8  מינוףיחס ה  

 5.0  5.0  יחס המינוף המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
 . דיסקונט בנקורפ אינק2

 9.6  10.0  יחס המינוף  
 4.0  4.0  יחס המינוף המזערי הנדרש בהתאם לאסדרה המקומית

 . כרטיסי אשראי לישראל בע"מ3
 10.1  10.1  יחס המינוף  

 5.0  5.0  ע"י המפקח על הבנקיםיחס המינוף המזערי הנדרש 
 הערה:

 י' . -ו ט' 1 ף( להשפעת הוראות המעבר והשפעת ההתאמות בגין תכנית ההתייעלות, ראו סעי1)
 

של הבנק עשויים להוביל לשינויים ביחס  1השינויים בהיקף החשיפות והון רובד  .גורמים שעשויים להשפיע באופן מהותי על יחס המינוף
 ה' לעיל. 1ק. לשינויים האפשריים בהון הרגולטורי ראו סעיף המינוף של הבנ

 

 יחס כיסוי נזילות לפי הוראות המפקח על הבנקים .3
 בדבר יחס כיסוי נזילות. 221מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מס' 

כיסוי נזילות אשר מאמצת את המלצות  בנושא יחס 221מיישם הבנק את הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  2015באפריל  1החל מיום  .כללי

ימים בתרחיש קיצון ונועד להבטיח  30ועדת באזל לעניין יחס כיסוי הנזילות במערכת הבנקאית בישראל. יחס כיסוי הנזילות בוחן אופק של 
סגרת ההוראה נקבע אופן בנקאי מלאי של נכסים נזילים באיכות גבוהה שנותן מענה לצרכי הנזילות של התאגיד באופק זמן זה. במשלתאגיד

החישוב של יחס כיסוי הנזילות לרבות הגדרת המאפיינים ודרישות תפעוליות ל"מלאי נכסים נזילים באיכות גבוהה" )המונה( ומקדמי הביטחון 

הימים הקלנדריים )המכנה(.  30בגינם וכן את תזרים המזומנים היוצא נטו הצפוי בתרחיש הקיצון המוגדר בהוראה עבור 
ש הקיצון שנקבע בהוראה כולל זעזוע המשלב זעזוע ספציפי לתאגיד וזעזוע מערכתי ובמסגרתו הוגדרו שיעורי משיכה סטנדרטיים תרחי

, 221' מס תקין בנקאי ניהול הוראתבהתאם ל לתזרימים יוצאים ושיעורי קבלה של תזרימים נכנסים בהתאם לקטגוריות של היתרות השונות.

  .2017 בינואר 1 ביום 100%-ול 2016 בינואר 1 ביום 80%-ל וגדלה, 60% על עמדה המזערית הדרישה ".נזילות כיסוי יחס" בדבר
 ממוצע בסיס על תבצעה החישוב לגביה)פרט לכאל  הדוח לתאריך שקדמו הימים 90 בתקופת, יומיות תצפיות ממוצע בסיס על מתבצע החישוב
 .(כאל-ו בנק( סוויס) אידיבי-ל פרט - 2015; חודשיות תצפיות
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 )המשך( המפקח על הבנקים הוראות לפי נזילותו ינוףמ, הון הלימות. 25

 . יחס כיסוי נזילות לפי הוראות המפקח על הבנקים )המשך(3
 כי, היתר בין, הובהר הקובץ עדכוןב(. 221' מס) הנזילות כיסוי יחס בנושא תקין בנקאי ניהול הוראת ליישום ותשובות שאלות קובץ עדכון

 ההבהרה את מיישם הבנק. 50% של בשיעור במקום 100% של בשיעור נכנס כתזרים אשראי בכרטיסי פעילות בגין חייבים ביתרות כירלה ניתן
 .2016 באוקטובר 1 מיום החל האמורה

 דלעמו היכולת את להבטיח במטרה הנזילות סיכון את מנהל הבנק. גורמים היכולים להשפיע באופן מהותי על יחס כיסוי הנזילות

 להנחיות ובהתאם הנזילות סיכוני ניהול לעניין הדירקטוריון שקבע ולמגבלות לדרישות בהתאם זאת. שונים משתנים במצבים בהתחייבויותיו
 . הבנקים על הפיקוח
 על להשפיע יםשעלול, ובינלאומיים מקומיים, שונים מצבים כוללים, נערך הבנק ובגינם הנזילות מצב על מהותי באופן להשפיע שעשויים גורמים

 .הבנק לקוחות של הפירעון יכולת ועל הנזילים הנכסים שווי על, וזמינותם המקורות גיוס עלויות
 

 

לשלושה חודשים 
 שהסתיימו ביום

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 

 
 באחוזים

 א. בנתוני המאוחד
 146.5  126.7  יחס כיסוי הנזילות  

 100.0  100.0  קח על הבנקיםיחס כיסוי הנזילות המזערי הנדרש ע"י המפ
 ב. בנתוני התאגיד הבנקאי

 178.1  143.7  יחס כיסוי הנזילות  
 100.0  100.0  יחס כיסוי הנזילות המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים

 ⁽¹⁾ג. חברות בת משמעותיות
 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ וחברות מאוחדות שלו  
 142.1  139.6  יחס כיסוי הנזילות  

 100.0  100.0  יחס כיסוי הנזילות המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
 הערות:

 .( ההוראה אינה חלה על חברות כרטיסי אשראי ולפיכך, לא מובאים נתונים המתייחסים לכאל. כמו כן, ההוראה אינה חלה על אי די בי ניו יורק1)

 . התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות26

 לסוף השנה (1)תקשרות חוץ מאזנית בגין פעילות לפי מידת הגביה. הא

 
 הבנק המאוחד

 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31

 
2017 2016 2017 2016 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ⁽:²⁾יתרת אשראי מפקדונות לפי מידת גביה
 701  451  701  451  מטבע ישראלי לא צמוד    

 439  373  457  393  מטבע ישראלי צמוד למדד
 139  46  139  46  מטבע חוץ

 1,279  870  1,297  890  הכל-סך
 הערות:

 אשראים ופקדונות שהחזרתם למפקיד מותנית בגביית האשראי )או הפקדונות(, עם מרווח או עם עמלת גביה )במקום מרווח(. (1)
 מיליון ש"ח(, לא נכללו בלוח זה. 26: 2016"ח, )מיליון ש 21הלוואות עומדות ופקדונות ממשלה שניתנו בגינם בסך של  (2)

 



 דוחות כספיים  2017י תדין וחשבון שנ

 

185 

 . התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות )המשך(26

 אוחדמ -תזרימים בגין עמלות גביה ומרווחי ריבית בגין הפעילות במידת הגביה ב. 

 
 בדצמבר  31

 
2017 2016 

 
 עד שנה

מעל 
שנה עד 

 שנים 3

  3מעל 
 5עד 

 שנים

 5מעל 
 10עד 

 שנים

 10מעל 
 20עד 

 שנים
 20מעל 
 הכל-סך הכל-סך שנים

 במגזר השקלי הלא צמוד
 7  6  -  4  2  -  -  -  תזרימים חוזיים עתידיים        

 7  6  -  4  2  -  -  -  תזרימים עתידיים צפויים לאחר הערכת הנהלה לפרעונות מוקדמים
 6  5  -  3  2  -  -  -  ⁽¹⁾קדמיםתזרימים צפויים מהוונים לאחר הערכת הנהלה לפרעונות מו

 במגזר הצמוד למדד
 25  20  -  1  3  4  8  4  תזרימים חוזיים עתידיים        

 18  14  -  -  2  2  6  4  תזרימים עתידיים צפויים לאחר הערכת הנהלה לפרעונות מוקדמים
 18  14  -  -  2  2  6  4  ⁽²⁾תזרימים צפויים מהוונים לאחר הערכת הנהלה לפרעונות מוקדמים

 ⁽³⁾במגזר מטבע חוץ 
 הערות:        

 (.2.41%: 2016) 1.97%ההיוון בוצע לפי שיעור משוקלל של   (1)
 (.0.52%: 2016) 0.40%ההיוון בוצע לפי שיעור משוקלל של   (2)
 בתקופות המדווחות לא היו תזרימים במטבע חוץ. (3)

 מאוחד - השנה בבנקים למשכנתאות מידע על העמדת הלוואות במהלך

 
 בדצמבר 31

 
2017 2016 

 6  20  הלוואות מפקדונות לפי מידת הגביה
 2  4  הלוואות עומדות

 ג. התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות

 
 בנק מאוחד

 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31

 
2017 2016 2017 2016 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 מי שכירות לתשלום בשנים הבאות:ד -ות לזמן ארוך . חוזי שכיר1
 44  44  114  110  שנה ראשונה    

 42  33  103  94  שנה שניה
 28  26  84  72  שנה שלישית
 22  21  63  56  שנה רביעית

 17  20  56  49  שנה חמישית
 85  83  242  215  שנה שישית ואילך

 238  227  662  596  הכל-סך
 46  65  70  101  . התקשרויות לרכישת בניינים וציוד2
 -  -  519  466  . התחייבויות להשקעה בקרנות השקעה פרטיות וקרנות הון סיכון3

 חבות לכל, המסלקה כלפי ף"המעו מסלקת חברי עם ביחד אחראיםהבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט הנמנים עם החברים במסלקת מעו"ף בע"מ,  .4
. לצורך כך הקימה בבורסה המתבצעות( ף"המעו במסלקת הנסלקות עתידיים ובחוזים באופציות עסקאות) ף"מעו מעסקאות תחייבתהמ כספית

מסך קרן  25.22% מיליון ש"ח שהם 221-מסתכם בסך של כ 2017בדצמבר  31מסלקת מעו"ף קרן סיכונים. חלקו של הבנק בקרן הסיכונים ליום 
 0.17% שהם, ח"ש מיליון 5-כ של בסך מסתכם 2017 בדצמבר 31 ליום הסיכונים בקרן דיסקונט מרכנתיל בנק של חלקוהסיכונים באותו מועד. 

שני הבנקים נדרשו להעמיד לטובת מסלקת מעו"ף בטוחות )איגרות חוב ממשלתיות( בסכום שיבטיח את  .מועד באותו הסיכונים קרן מסך

'(. כמו כן ה 27ביאור  ראווסכום נוסף הנגזר מהיקף פעילות כל אחד מהבנקים בתחום זה )חבותם האפשרית בגין חלקם בקרן הסיכונים כאמור 
 ף"מעו עסקאות ביצוע בגיןהתחייב כל אחד מהבנקים כלפי מסלקת מעו"ף לשלם כל חיוב כספי העשוי לנבוע מפעילותו ומפעילות לקוחותיו 

 .במסלקה הנסלקות
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 דות )המשך(. התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוח26

בהתאם לתקנון הבורסה וחוקי העזר של מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב, החברים מחוייבים כלפי המסלקה לכסות כל סכום הנובע  .5

מהתחייבויותיהם עבור עצמם או עבור לקוחותיהם וכן עבור חברי בורסה אחרים שאינם חברי מסלקה ולקוחותיהם, בגין עסקאות שבוצעו 
המסלקה. כן אחראי כל חבר לחלקו בקרן הסיכונים, שהוקמה לצורך כך, לפי יחס מחזורי הסליקה של החברים. להבטחת באמצעות 

התחייבויותיהם כלפי המסלקה שעבדו הבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט את זכויותיהם בחשבונות המתנהלים במסלקה )בהם מופקדים ניירות ערך( 

 '(. ח 27ביאור ראו . ))בהם מופקדים מזומנים( ישראלובבנק 
 עולמי דולר מתכלית 80%-כ שהחזיקה, מ"בע סינרגטיקה וכלפי, 20% פניתת החזיקה בה חברה, מ"בע עולמי דולר תכלית כלפי התחייבה פניתת .6

 כיסוי לשם, לרדו מיליון 1 על במצטבר יעלה שלא בסכום כספים, סל תעודות המנפיקה חברה שהינה, מ"בע עולמי דולר לתכלית להעביר, מ"בע

 . שהנפיקה ההתחייבות תעודות מחזיקי כלפי התחייבויותיה ולקיום שלה השוטף התפעול הוצאות
 כל לפיו המחאה כתב הצדדים ידי על נחתם, הסל תעודות פעילות למכירת העסקה במסגרת כי, כאמור פניתת להתחייבות הנוגע בכל, יצוין כן

 שסינרגטיקה לכך ספציפית התייחסות תוך, מ"בע לסינרגטיקה חוזר בלתי באופן הומחו הסל תעודות מפעילות הנובעות והזכויות ההתחייבויות

 כל, להיום נכון(. מ"בע עולמי דולר תכלית כולל) הסל תעודות חברות לשתי פניתת שנתנה ההשקעה בהתחייבות פניתת כלפי מתחייבת מ"בע
 ההתחייבות מימוש של במקרה פניתת את לשפות מחויבת מ"בע סינרגטיקה, סלה תעודות חברות מול פניתת של ההתחייבות בוטלה לא עוד

.לעיל האמורה

לאיגרות חוב מסויימות שהונפקו לציבור על פי  ןכנאממאוחדת של הבנק עוסקת במתן מכלול שירותי נאמנות ומשמשת, בין היתר,  החבר .7
.פעילותה צמצום של ךבתהלי מצויה לנאמנות החברה כי יצוין תשקיף והנסחרות בבורסה.

, נקבע כי, הבנק ישפה את מי שמכהן או כיהן כנציג הבנק או על פי בקשתו 2002בנוסח הקודם של תקנון הבנק, אשר תוקן בחודש מרס  א( .8

קידו כדירקטור בחברה אחרת שלבנק עניין בה, על ההוצאות שהיו לו בקשר להליך משפטי שהוגש נגדו בקשר לפעולה או למחדל במילוי תפ
שהבנק  פי הסדר פשרה-ניתן באותו הליך משפטי, לרבות עלפי פסק דין ש-באותה חברה אחרת, ועל סכום שחוייב לשלם על כדירקטור

הסכים לו, אלא אם הרשות השיפוטית באותו הליך מצאה שפעולותיו או מחדליו כאמור נעשו שלא בתום לב. הבנק רשאי להוציא כתב 

ידי -חרת כאמור, לרבות לדירקטור של הבנק המכהן כדירקטור בחברה האחרת, בתנאים ובנוסח שאושרו עלשיפוי לכל דירקטור בחברה א
הדירקטוריון. בהתאם לכך הוציא הבנק בשעתו כתבי שיפוי, בלתי מוגבלים בסכום, לדירקטורים המכהנים או שכיהנו לבקשת הבנק בחברות 

ו להלן(.)רא אחרות המוחזקות על ידי הבנק במישרין ובעקיפין

בתקנון הבנק נקבע כי, כל עובד או פקיד של הבנק שאינו נושא משרה בבנק, ישופה מתוך כספי הבנק בעד כל אחריות שנתחייב בה בתור  ב(
עובד או פקיד של הבנק בהתגוננו בכל משא ומתן משפטי, בין אזרחי ובין פלילי, שבו ניתן פסק דין לטובתו או שבו זוכה, והבנק רשאי 

על כל חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף היותו עובד או פקיד של הבנק. לשפותו

תקנות ההתאגדות של חברות מאוחדות מסויימות מאפשרות שיפוי של נושאי משרה בתנאים מסויימים, בכפוף להוראות הדין. שיפויים  ג(
 כאמור ניתנו במקרים מסויימים באותן חברות.

שיפוי לדירקטורים  2006, חברה בת בבעלות ובשליטה מלאים של הבנק, נתנה בחודש ספטמבר )"מנפיקים"( סקונט מנפיקים בע"מדי (ד

ולמנכ"ל שלה, בגין חבות כספית שתוטל על מי מהם ובגין הוצאות התדיינות סבירות, בקשר עם תשקיף מדף להנפקה ורישום למסחר של 
, וזאת בתנאים המפורטים בנוסח כתב השיפוי. בכל מקרה לא יעלה הסכום המירבי של 2006מבר כתבי התחייבות נדחים, מחודש ספט

"ח. שמיליארד  1.5-מן ההנפקה ובכל מקרה לא יותר מ שהתקבלההשיפוי אשר ינתן לכל הדירקטורים והמנכ"ל ביחד על התמורה ברוטו 

למנכ"ל החברה, שמונתה לאחר פרסום תשקיף המדף, בקשר עם אישרה דיסקונט מנפיקים בע"מ מתן שיפוי זהה  2007בחודש ספטמבר 
דוחות הצעת מדף שפורסמו, לאחר מועד ההחלטה, על פי תשקיף המדף האמור.

שיפוי לדירקטורים ולמנכ"ל שלה, בגין חבות כספית שתוטל על מי מהם ובגין הוצאות התדיינות  2008מנפיקים נתנה בחודש פברואר  (ה

, וזאת בתנאים המפורטים 2008ף מדף להנפקה ורישום למסחר של כתבי התחייבות נדחים, מחודש פברואר סבירות, בקשר עם תשקי
בנוסח כתב השיפוי. בכל מקרה לא יעלה הסכום המירבי של השיפוי אשר ינתן לכל הדירקטורים והמנכ"ל ביחד על התמורה ברוטו 

 מיליארד ש"ח.  2-מן ההנפקה ובכל מקרה לא יותר מ שהתקבלה

שיפוי לדירקטורים ולמנכ"ל שלה, בגין חבות כספית שתוטל על מי מהם ובגין הוצאות התדיינות  2009מנפיקים נתנה בחודש פברואר  (ו
, וזאת בתנאים המפורטים בכתב 2008בדצמבר  24, בקשר עם הנפקת שטרי הון נדחים בהתאם לתיקון לתשקיף המדף מיום סבירות

מן  שהתקבלההמירבי של השיפוי אשר ינתן לכל הדירקטורים והמנכ"ל ביחד על התמורה ברוטו  השיפוי. בכל מקרה לא יעלה הסכום

 מיליארד ש"ח. 3-ההנפקה ובכל מקרה לא יותר מ
 התחייבות קבלת על להודעה מדף תשקיף עם בקשר, החברה ולחשב ל"למנכ, לדירקטורים שיפוי מנפיקים נתנה, 2012 באוקטובר 31 ביום (ז

 ובגין מהם מי על שתוטל כספית חבות בגין"(, המיזוג תשקיף)" מנפיקים לבין מ"בע הנפקות ש"בדמ בין 2012 במאי 31 מיום מיזוג במסגרת

 מקרה שבכל ובלבד, בעקיפין או במישרין, םבה הקשור או/ו םמה הנובע כל על והמיזוג המיזוג תשקיף עם בקשר, סבירות התדיינות הוצאות
  .ח"ש מיליון 200 של סך על במצטבר השיפוי מקבלי לכל ינתן אשר יפויהש של המירבי הסכום יעלה לא

 שיפויים הבנק נתן, לעיל' ז עד' ד בסעיפים כמפורט התשקיפים פרסום בגין, במנפיקים המשרה לנושאי מנפיקים שנתנה השיפויים בגין

 .למנפיקים
 אשר, במנפיקים משרה לנושאי הבנק ידי על שתינתן לשיפוי כללית התחייבות מתן על הבנק דירקטוריון החליט 2013בחודש אפריל  (ח

 על שאושר השיפוי כתב נוסח על יתבסס לשיפוי ההתחייבות נוסח. בעתיד מנפיקים שתפרסם תשקיפים בגין גם שיפוי הבנק נתן במסגרתה

 .השיפוי תקרת לעניין מגבלה הכולל, הבת ובחברות בבנק משרה נושאי עבור הבנק ידי
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 ביטוח פוליסת לרכוש לבנק מראש לאשר הבנק של שנתית כללית אסיפה החליטה, 2015 בדצמבר 2 ביוםביטוח אחריות נושאי משרה.  (ט

, כהונתם בגין לרבות, בבנק כהונתם תוקףמ, הבנק ובקבוצת בבנק, לעת מעת ויהיו שהיו כפי, אחרים משרה ונושאי דירקטורים אחריות בגין
 .של הבנק התגמול מדיניות אתבהתאם  ולתקן, בעקיפין או במישרין, בה מחזיק שהבנק כלשהי אחרת בחברה משרה כנושאי, הבנק מטעם

 אשר ביטוח לתקופות תעשה אחרים המשרה ולנושאי לדירקטורים ביטוח בפוליסות הבנק התקשרות: העיקריים ההתקשרות תנאי בין

 הפוליסה רכישת; 2019 בשנת תחודש אשר הפוליסה תקופת בתום וסיומן הקיימת הביטוח פוליסת תקופת בתום תחל בהן הראשונה
 הפוליסה אחריות גבול ;הצורך במקרה חדשה פוליסה רכישת או חידושה או הפוליסה הארכת של דרך על שתיעשה יכול הקבוצתית
 1 על תעלה לא הקבוצתית הפוליסה בגין השנתית הפרמיה; ביטוח תקופתול למקרה דולר מיליון 250 של סך על יעלה לא הקבוצתית

 יישא הבנק. עצמית השתתפות כל עליהם תחול לא המשרה מנושאי מי כנגד תביעה של במקרה; שנה מדי 20% עד של בתוספת דולר מיליון
 קבוצתית פוליסה ברכישת התקשרות; עלאירו דולר אלף 250 על יעלה לא ואשר, הקבוצתית בפוליסה שייקבע בסך עצמית בהשתתפות

 בהתאם הינה הקבוצתית הפוליסה כי, יאשרו הם זאת ובכלל, הבנק ודירקטוריון תגמול ועדת לאישור כפופה תהיה לעת מעת כאמור

 כי, האמורה לאסיפה שהוצעה ההחלטה לתנאי בהתאם או/ו הפוליסה אישור במועד בתוקף תהיה אשר הבנק של התגמול למדיניות
 במועד השוק ותנאי הכיסוי היקף, והבנק המשרה נושאי בחשיפות בהתחשב, סבירים הינם הפוליסה תנאי וכי, הבנק לטובת היא ישההרכ

 .החלטתם קבלת

כללית מתן פטור האסיפה ה אישרה, 2007ביוני  26ביום  פטור מראש והתחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק. (י
קטורים ולנושאי המשרה האחרים בבנק וכן למי שהיו דירקטורים ונושאי משרה בבנק )על פי רשימה שמית(, בכפוף מראש מאחריות לדיר

לסייגים שפורטו בהחלטה, הנובעים מהוראות תקנון הבנק בדבר פטור אחריות.

כהנים בבנק במועד החלטה זו האמורה מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה האחרים המ הכלליתהאסיפה אישרה כמו כן, 
)כמפורט ברשימה אשר צורפה להודעה על זימון האסיפה(, בגין חבות כספית שתוטל עליהם ובגין הוצאות התדיינות סבירות, והכל בקשר 

. 2007ומאי  2006עם מהלך לגיוס הון ראשוני שהבנק ביצע בחודשים דצמבר 

)המועד בו  2007שיפוי ופטור לדירקטורים ולנושאי משרה אחרים שהתמנו לאחר יוני מתן אישרה האסיפה הכללית  2009באוגוסט  27ביום 
אישרה האסיפה הכללית של הבנק שיפוי ופטור לנושאי משרה המכהנים ולאלו שכיהנו בעבר( ולדירקטורים ולנושאי משרה אחרים בעתיד, 

נים מסויימים לנוסח כתב השיפוי אשר יחול גם על למעט בעלי שליטה שלגביהם תידרש החלטה ספציפית. במסגרת זו אושרו תיקו

 . 2007דירקטורים ונושאי משרה שאושר להם כתב שיפוי בחודש יוני 
, בבנק אחרים משרה ונושאי דירקטורים לשיפוי מראש ההתחייבות תיקון על הוחלט 2013 בספטמבר 9 ביום שהתקיימה כללית באסיפה (אי

 תיקוני) ערך ניירות ברשות אכיפה הליכי ייעול לחוק בהתאם, היתר בין, לעת מעת שיהיו כפי םאחרי משרה נושאי או דירקטורים לרבות

  .2012-ב"התשע(, 13' מס תיקון) עסקיים הגבלים וחוק 2011-א"התשע(, חקיקה
 ולנושאי ירקטוריםלד לשיפוי התחייבות מתן בדבר להחלטה עדכון לאשר הבנק של שנתית כללית אסיפה החליטה, 2015 בדצמבר 2 ביום (בי

 .בהתאם התגמול מדיניות ואת הבנק תקנון את ולתקן, לעת מעת בבנק יכהנו אשר אלו לרבות, בבנק המכהנים משרה

 האחרונים הכספיים בדוחותיו המשתקף לפי ,העצמי מההון 25% על תעמוד השיפוי תקרת כי נקבע, לשיפוי ההתחייבות תיקון במסגרת
 בנספח כמפורט האירועים עם בקשר יינתן השיפוי כי הדרישה וכן, המרבי השיפוי סכום מגבלת; פועלב השיפוי מועד לפני שפורסמו

 בנוסחה לשיפוי התחייבותה; סבירות התדיינות הוצאות בגין ולא המשרה נושאי על שתוטל כספית חבות בגין רק יחולו, לשיפוי להתחייבות

 זו התחייבות של תנאיה אם, ואולם, המשרה נושאי לבין הבנק בין אחרות קודמות הסכמות על או הקודמות ההתחייבויות על תגבר המתוקן
 .הקודמת ההסכמה או הקודמות ההתחייבויות יחולו, תקפה תהא לא זו התחייבות אם או, המשרה נושא עבור השיפוי תנאי את מרעים

אישרה האסיפה הכללית של בנק  2009בנובמבר  29יום ב פטור והתחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה בבנק מרכנתיל דיסקונט. (גי

מרכנתיל דיסקונט מתן התחייבות לשיפוי ופטור לדירקטורים ונושאי משרה אחרים, בבנק מרכנתיל דיסקונט ומתן התחייבות לשיפוי 
ואילך.  2002חל משנת לדירקטורים ונושאי משרה אחרים בחברות בת מסויימות שלו, שכיהנו בבנק מרכנתיל דיסקונט ובאותן חברות ה

 31 ביום. 2009ההתחייבות לשיפוי והפטור האמורים הוענקו בהתאם לעקרונות ומגבלות קבוצתיים, שאישר דירקטוריון הבנק בחודש יולי 

, בו המשרה לנושאי שניתנה לשיפוי ההתחייבות בסעיפי תיקוניםזה  בנק של כללית האסיפה אישרה, 2013 סבמר 24 וביום 2012 באוקטובר
 31 ביום .דין פי על לשיפוי הניתנים, בתקנון כמפורט, שונים דינים פי על מנהליים אכיפה הליכי בגין שיפוי להוסיף מנת על, לעיל כאמור
 מרכנתיל בבנק משרה לנושאי שניתנה השיפוי להחלטת תיקונים דיסקונט מרכנתיל בנק של הכללית האסיפה אישרה 2016 בינואר

 .דיסקונט בבנק המשרה לנושאי שניתנו השיפוי לתנאי ימהלהתא מנת על, דיסקונט
אישרו האסיפות הכלליות של כאל ושל דיינרס, בהתאמה, מתן התחייבות  2011בחודש אוגוסט  פטור והתחייבות לשיפוי בכאל ובדיינרס. (יד

תחייבות לשיפוי והפטור האמורים . הה2011לשיפוי ופטור לדירקטורים ונושאי משרה, שכיהנו בכאל ובדיינרס, בהתאמה, החל משנת 

 מנת על, תוקנו ודיינרס כאל של השיפוי כתבי .2009הוענקו בהתאם לעקרונות ומגבלות קבוצתיים, שאישר דירקטוריון הבנק בחודש יולי 
 .דיסקונט בבנק המשרה לנושאי שניתנו השיפוי לתנאי להתאימם

 על שאושרה, דיסקונט בקבוצת הבת בחברות משרה לנושאי שיפוי בנושא יותמדינ להחלטת בהתאם .הבת בחברות משרה לנושאי שיפוי (טו

, תפנית, נאמנות דיסקונט בחברות המכהנים משרה לנושאי לשיפוי התחייבות הבנק ידי על ניתנה, 2009 יולי בחודש הבנק דירקטוריון ידי
 2016 דצמבר בחודש. בבנק משרה לנושאי שניתנו איםלתנ מקבילים בתנאים ,ליסינג דיסקונטו חיתום קפיטל דיסקונט, קפיטלדיסקונט 

 שאושרו התיקונים בעקבות, בקבוצה משרה לנושאי ושיפוי פטור בעניין הקבוצתית המדיניות להחלטת תיקונים הבנק דירקטוריון אישר

 .דיסקונט בבנק המשרה לנושאי השיפוי בהחלטת
 .לעיל' ד 15 ביאור אור,  פעילות של לרוכשים שניתן שיפוי בדבר לפרטים (טז

  .לעיל' ה 15 ביאור ראו, בנק( סוויס) אידיבי פעילות של לרוכשים שניתן שיפוי בדבר לפרטים (זי
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ום ושאינם כאלה, מוגבלים הבנק נוהג לתת מעת לעת, בתנאים ובנסיבות המקובלים בעסקי הבנקאות, כתבי התחייבות ושיפוי מוגבלים בסכ .9

בתקופה ושאינם מוגבלים, והכל במהלך העסקים הרגיל של הבנק. בין היתר ניתנים כתבי שיפוי כאלה במסגרת דיני המסלקה בגין אבדן שיקים, 
תנים י פרויקטים וכו', ניניתן שיפוי לכונסי נכסים ומפרקים, ניתן שיפוי בגין תביעות רשלנות לנותני שירותים שונים, לרבות מעריכי שווי, מנהל

שיפויים ללקוחות שפנקסי שקים שלהם אבדו, כתבי שיפוי לחברות כרטיסי האשראי במסגרת ההתחשבנות עימן, או שיפוי הניתן כחלק 

ו ייקבע מהתחייבות הסכמית. בכלל זה, שיפוי דומה שנתן הבנק למעריך שווי, בגין כל נזק שייגרם לו, כתוצאה מהגשת חוות דעת, פרט למקרה ב
כי פעל ברשלנות חמורה או בזדון, ושיפוי דומה שנתן הבנק למומחה שהגיש לבנק חוות דעת כלכלית.

.ערבות אותה כנגד, הבנק מול שיפוי כתב על חתומה כאל. הבינלאומי ויזה ארגון כלפי, סכום הגבלת ללא, הבנק ערב כאל פעילות להבטחת א( .10

 מיליון דולר לטובת ארגון מסטרקארד הבינלאומי, להבטחת פעילות כאל במסגרת הארגון. 3-הבנק חתם על ערבות בסכום של כ ב(
 לכל שיפוי העניקה דיינרס. פיננסים ויציל פקדונות כאל, מימון כאל :שלה הבת חברות של התחייבויותיהן לכל ישיפו העניקה כאל ג(

 .מימון דיינרס של התחייבויותיה

אביב לשאת בהוצאות פינוי דיירים -אביב, התחייב הבנק כלפי עירית תל-בתל 156נק לבנית בנין, ברחוב הרצל במסגרת ההיתרים שניתנו לב .11
מהמגרש. למיטב ידיעת הבנק, לתאריך הדוחות הכספיים טרם הוחל בפינוי הדיירים מן המגרש על ידי העירייה, ואין באפשרותו של הבנק 

 להעריך את עלות השתתפותו בפינוי, כאמור.

כנגד הבנק ונגד חברות מאוחדות שלו תלויות ועומדות תובענות שונות, ובכלל זה תובענות . תובענות שונות נגד הבנק וחברות מאוחדות שלו .12
פי -ייצוגיות ובקשות להכיר בתובענות כתובענות ייצוגיות. בין היתר, עולות בתובענות אלה טענות בדבר חיובי ריבית שלא כדין ו/או שלא על

אי ביצוע הוראות, בקשות לאישורי עיקולים בגין עיקולים שהגישו צדדים שלישיים על נכסי חייבים המוחזקים  ,כדין שלא עמלות חיוביכם, המוס

לטענתם בבנק, חיוב חשבונות שלא כדין, טעויות בימי ערך, אי תקפות בטוחות ומימושן, בקשות לצווי מניעה המורים לבנק להימנע מפרעון 
ניירות ערך, ליווי פרויקטים, בקשות להסרת הגבלת חשבון על פי חוק שיקים לאיות או אשראים דוקומנטריים, וכן טענות הנוגעות ערבויות בנק

. לדעת הנהלת הבנק, המתבססת, בין היתר, על חוות דעת משפטיות, ו/או על עמדתן של הנהלות החברות 1981-ללא כיסוי, התשמ"א

 וות דעת יועציהן המשפטיים, לפי העניין בהתאמה, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, אם נדרשו.המאוחדות שלו, אשר נסמכות על ח
סכום החשיפה בשל תביעות שהוגשו נגד הבנק והחברות המאוחדות שלו, שאפשרות התממשותן, כולן או חלקן, הינה אפשרית )

 ח."ן שמיליו 503-בכ 2017בדצמבר  31הסתכם ליום ( 

 כי היא התובע טענת. ייצוגית כתובענה לאישורה ובקשה הבנק נגד תובענה לוד-מרכז המחוזי המשפט לבית הוגשה, 2013 ביולי 31 ביום 12.1
, ההתקשרות תנאי לידיעתם שמובאים ומבלי, הלקוחות ידיעת ללא ,העיקרי ש"העו לחשבון נלווים אשר ,ח"מט חשבונות לפתוח נוהג הבנק

 גם מינימום בעמלת האמורים ח"המט חשבונות את לחייב נוהג הבנק כי נטען עוד. של חשבונות אלו בניהולם הכרוכות לויותהע לרבות

 על הקבוצה חברי לכלל תביעתם סכום את העמידו התובעים. בחשבונות חובה יתרת כשנוצרת חובה בריביתו פעולות בו מבוצעות כשלא
 .ח"ש מליון 170 של סך

 .להסדר בקשר נוספים פרטים המשפט בית ביקש 2018 בפברואר 26 וביום הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה, 2018ר בינוא 23ביום 

 בנק, הפועלים בנק, הבנק נגד, ייצוגית כתובענה לאישורה ובקשה תביעה אביב בתל המחוזי משפט בבית הוגשו, 2013 באוגוסט 28 ביום 12.2
.ומיהבינלא הבנק, טפחות מזרחי בנק, לאומי

 נאות גילוי מתן וללא כדין שלא ח"מט של ומשלוח המרה של לפעילות הקשורה עמלה גובים, המשיבים הבנקים, המבקשים לטענת

 ההגבלים חוק להוראות בניגוד כובל הסדר ביניהם מקיימים המשיבים הבנקים זו בפעילות כי, היתר בין, טוענים המבקשים. ללקוחות
 .ח"ש מיליארד 10.5-כ של סך על, הנתבעים לכלל תביעתם סכום את העמידו שיםהמבק .1988-ח"התשמ, העסקיים

  .להלן 12.5 בסעיף המתוארת הבקשה עם יחד ידוןתיק זה  כי המשפט בית החליט, 2014 במאי 4 ביום

 סכום את והעמיד כייצוגית התובענה לאישור מקוצרת בקשה ,2015 באפריל 23 ביום ,המבקש הגיש המשפט בית להחלטת בהתאם
 2015 באוקטובר 18 ביום .ש"ח מיליון 929 הינו לבנק המיוחס החלק מזה, ח"ש מיליארד 7.7 של סך על הנתבעים הבנקים לכלל התביעה

 .המקוצרת לבקשה הבנקים תגובת הוגשה

 התובענה לאישור הבקשה את הדוחה דין פסק ניתן 2018 במרס 1 ביום .הצדדים סיכומי הוגשו בתיק הוכחות הליכי שהתנהלו לאחר
 .ייצוגית כתובענה

 .דיסקונט מרכנתיל בנק נגד ייצוגית כתובענה אותה לאשר ובקשה תביעה יפו אביב בתל המחוזי המשפט בבית הוגשו, 2014 בינואר 5 ביום 12.3

 על הריבית תא, צדדי חד באופן, מרכנתיל בנק העלה, לתוקף 325 מספר תקין בנקאי נוהל הוראת כניסת בעקבות, המבקשת לטענת
 מבנק אשראי לקח כבר שהלקוח ולאחר, הלקוחות עם סוכמה אשר המאושרת האשראי מסגרת גבולות בתוך ללקוחותיו הניתן האשראי
 139 של סך על תביעתה סכום את העמידה המבקשת. עליה ובהסתמך לו הוקצתה אשר האשראי למסגרת בהתאם, דיסקונט מרכנתיל

 .ח"ש מיליון
 היועץ עמדת הוגשה 2017 בדצמבר 27 ביוםהגישו הצדדים לבית המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה במסגרת גישור.  2017ביולי  23ביום 

.2018 באפריל 9 ליום נקבע הפשרה בהסדר דיון. להסדר התנגדות לו אין לפיה, לממשלה המשפטי

 .כאל ונגד, הבנק נגד כתובענה אותה לאשר קשהוב תובענה יפו אביב בתל המחוזי המשפט בבית הוגשה 2014 בינואר 30 ביום 12.4
 בלבד מזערי בסכום, הכרטיס באמצעות שנצברו חיובים בגין" אקטיב" כרטיס מחזיקי חשבון את חודש מדי מחייבת כאל, המבקש לטענת
 נמנעה, התוכנית יווקש בעת כי נטען עוד. במיוחד גבוהים בשיעורים ריבית נושאת הלוואה להיות הופכת החיובים יתרת. ידה על שנקבע

 הפעלת, המבקש לטענת. שניתן האשראי מחיר מהו וכן מהלקוח מפורשת דרישה במתן כרוך האשראי שביטול הלקוחות בפני להדגיש כאל
את  העמיד המבקש .הלקוחות של באוטונומיה פגיעה ותוך תקף חוזי בסיס ללא נעשה, בריבית וחיובם הלקוחות על מתגלגל אשראי מנגנון
   .ח"ש מיליון 2,225 של סך על הקבוצה חברי לכלל ותביעת סכום
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דחה בית המשפט העליון את ערעור המבקש והותיר על כנה את החלטת בית  2016ינואר  20הבקשה כנגד הבנק נמחקה על הסף וביום 

המשפט המחוזי למחיקה על הסף.
 2017בינואר  22את התובענה נגד כאל ואת הבקשה לאשר אותה כתובענה ייצוגית. ביום  המחוזי, דחה בית המשפט 2016בדצמבר  8ביום 

 .הערעור את העליון המשפט בית דחה 2018 בפברואר 5 ביוםהגיש התובע ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון. 

בנק מרכנתיל דיסקונט  נגד, ייצוגית כתובענה לאישורה ובקשה תביעהיפו -אביב בתל המחוזי משפט בבית הוגשו 2014במרס  2ביום  12.5
 מתן וללא כדין שלא ח"מט של ומשלוח המרה של לפעילות הקשורה עמלה גובים, המשיבים הבנקים, המבקשים לטענת ובנקים נוספים.

 חוק להוראות בניגוד כובל הסדר ביניהם יימיםמק המשיבים הבנקים זו בפעילות כי, היתר בין, טוענים המבקשים. ללקוחות נאות גילוי

 2.07-כ של סך על, הנתבעים לכלל, הקבוצה חברי לכלל תביעתם סכום את העמידו המבקשים .1988-ח"התשמ, העסקיים ההגבלים
 .ח"ש מיליארד

 .המבקשים מטעם תשובה סיכומי הוגשו 2017 בינואר 29 ביום .דיסקונט מרכנתיל בנק מטעם סיכומים הוגשו 2017 בינואר 17 ביום

 אותה לאשר ובקשה, אחרות אשראי כרטיסי וחברות כאל נגד תובענה מרכז מחוז המחוזי המשפט לבית הוגשה 2014 באפריל 28 ביום 12.6
 נטענים תשלום וכרטיסי"( דביט)" המיידי החיוב כרטיסי בתחום כובלים הסדרים לשני טענה הינה הבקשה של עניינה .ייצוגית כתובענה

 הכובל ההסדר. האשראי כרטיסי חברות לקוחות של" ומתמשכת שיטתית הונאה" כדי, המבקשים לטענת, העולים"(, )" ראשמ

, השני הכובל ההסדר. -ו" דביט" בכרטיסי המבוצעות עסקאות בגין צולבת עמלה לגבית ההסדר הינו, המבקשים לטענת, הראשון
,  וכרטיסי דביט בכרטיסי המבוצעות עסקאות בגין, עסק לבתי המגיעים כספים של, כדין לאש ,עיכוב הינו, המבקשים לטענת

 .האשראי כרטיסי חברות ידי על נלקח שהכסף לאחר, יום 20–כ של לתקופה

, בילבמק. ההסתלקות בקשת את המשפט בית אישר 2015 ביולי 1 ביום .מהתביעה הסתלקות בקשת הוגשה, 2015 בפברואר 24 ביום
 .הקבוצה בשם ההליך ניהול את עליהם טלונ אשר, חליפיים כוח ובא מבקש אותרו, המשפט בית לאישור בהתאם

 2016 בדצמבר 22 ביום .ח"ש מיליארד 7-כ של בסך, הנתבעים לכלל ביחס, הנזק הוערך במסגרתה, חדשה בקשה הוגשה 2016 ביוני 8 ביום

 . תשובתו את המבקש הגיש 2017 בפברואר 22 ביום .האישור לבקשת תשובתה את כאל הגישה
הוגשה לבית הדין להגבלים עסקיים תובענה למתן סעד הצהרתי, במסגרתה התבקש בית הדין לקבוע כי בעת  2017באוקטובר  16ביום 

יסי האשראי, חברות כרט מתן פסק הדין במסגרתו אושר הסדר העמלה הצולבת, לא נכללו בהסדר כרטיסי חיוב מיידי וכרטיסים נטענים.

ובכלל זה כאל, הגישו בקשה לסילוק על הסף של התובענה בד בבד עם הגשת בקשה להארכת מועד להגשת התשובה לגופם של דברים, ככל 
 שבקשת הסילוק תידחה.

 .ייצוגית כתובענה לאשורה ובקשה הבנק נגד תביעה לוד-מרכז המחוזי המשפט בבית הוגשה 2014 באוקטובר 19 12.7

, המבקשת לטענת. לדין ובניגוד מופרז באופן לדיור שאינן הלוואות בגין מוקדם פרעון עמלת מלקוחותיו גובה הבנק כי ענתטו המבקשת
 .הנזק סכום את להעריך יכולה אינה כי ציינה המבקשת. 454' מס תקין בנקאי ניהול להוראת בניגוד פועל הבנק
 החלטה ניתנה טרם. הצדדים סיכומי הוגשו בתיק הוכחות הליכי שהתנהלו לאחר .2016 ביולי 21 יוםב לאישור תגובה לבקשה גישה הבנק

.בבקשה
 הבקשה של עניינה .הבנק נגד ייצוגית כתובענה אותה לאשר ובקשה תביעה אביב בתל המחוזי המשפט בבית הוגשה 2015 ביוני 14 ביום 12.8

 על העולה בשיעור פיגורים ריבית גובה הבנק, המבקשת לטענת .מדד צמודות בהלוואות פיגורים ריבית של מופרזת לגביה טענה הינה

 . 1970-ל"תש(, המכסימלי הריבית שיעור קביעת) הריבית בצו לקבוע ובניגוד, ההסכמית הריבית
 .ח"ש מליון 155 של סך על הקבוצה חברי כלל עבור תביעתה סכום העמידה המבקשת

 בשני הבקשה פרסום על המשפט בית הורה 2018 בינואר 31 ביום .פשרה הסדר ורלאיש בקשה המשפט לבית הוגשה 2018 בינואר 29 ביום

 יש האם לשאלה ויתייחס התנגדות לו יש האם יום 45 תוך יודיע אשר, לממשלה המשפטי היועץ עמדת לקבלת הבקשה והעברת עיתונים
 .בודק במינוי צורך

 הבקשה של עניינה .הבנק נגד ייצוגית כתובענה אותה לאשר ובקשה תובענה יבאב בתל המחוזי המשפט בבית הוגשו, 2016 בינואר 26 ביום 12.9

 ועל תיקונן לצורך בחשבון הפעולות של שיחזור מבצע אינו הבנק, המבקש לטענת. נכונים בערכים תיקונם ואי שגויים לרישומים טענה הינו
 .והפסיקה הדין, הבנקים על המפקח להוראות בניגוד, תזא. השגויים הרישומים בוצעו אלמלא להיות אמור היה בו למצב להביאו מנת

 בעת התביעה סכום את העמיד המבקש. שקלים מיליוני מאות עד בעשרות הכולל הנזק סך את ומעריך תביעתו לאמוד יודע אינו המבקש

 .ח"ש מליון 100 של סך על הגשתה
 .הצדדים כומיסי הוגשו 2017 נובמבר בחודש .2016 ביוני 15 ביום הוגשה הבנק תגובת

 טענת. נוספים בנקים 4 ונגד הבנק נגד, ייצוגית כתובענה אותה לאשר ובקשה תביעה מרכז המחוזי משפט לבית הוגשו 2016 בדצמבר 8 ביום 12.10

 שירות) הבנקאות בכללי המפורט המלא התעריפון להוראות בהתאם שלא ח"במט וטיפול העברה עמלות גובים הבנקים כי היא המבקש
 נתונה כאשר, מסוים עמלה)%(  שיעור לפרט הבנקים חייבים התעריפון להוראות בהתאם כי נטען. 2008-ח"תשס(, עמלות( )ללקוח

 כאשר מדורג באופן מינימום עמלות גובים הבנקים, נטען כך, בפועל. שתיגבה לעמלה מקסימום ובסכום מינימום בסכום לנקוב האפשרות

 סכום את העמידו המבקשים .לדין בניגוד, נטען כך, הינה כאמור מינימום עמלת גביית. רהההעב סכום לגובה בהתאם מתבצע הדרוג
 .ח"ש מליון 500-כ של סך על הקבוצה חברי לכלל הבנקים כל נגד תביעתם

 .הבנק תגובת הוגשה 2017 באפריל 23 ביוםהוגשה בקשה לאישור מתוקנת, במסגרתה נוספו מבקשים נוספים.  2017בספטמבר  3ביום 
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התקיימה ישיבת קדם משפט במסגרתה החליט בית המשפט לפנות ולקבל את עמדת המפקחת על הבנקים באשר  2017בדצמבר  24ביום 

 12ביום  לות התיק.לפרשנות עמלת מינימום ומקסימום. לאחר שתתקבל עמדת המפקחת על הבנקים, יינתנו הוראות בעניין המשך התנה
הוגשה עמדת המפקחת על הבנקים, התומכת בעמדת הבנקים וקובעת כי קביעת עמלות מינימום במט"ח באופן מדורג  2018בפברואר 

 המסמכים סמך על תינתן בתיק ההחלטה כי המשפט לבית הצדדים הודיעו 2018 פברואר חודש בסוף אינה מהווה הפרה של כללי העמלות.

 .2018 במרס 13 ליום הצדדים כוח באי במעמד יוןד נקבע .שבתיק
 נגד יפו-אביב בתל המחוזי משפט לבית שהוגשו, ייצוגית כתובענה לאישורה ובקשה תביעה כתב בבנק התקבלו, 2017 בפברואר 21 ביום 12.11

 כי נטען עוד. קטן עסק ריפוןתע פי על שלא עמלות", קטן עסק" הגדרת תחת לחסות הזכאים מלקוחות גובה הבנק כי נטען בבקשה. הבנק

 התנהלות, זה סיווג של המעשית המשמעות ואת קטנים כעסקים מסווגים להיות האפשרות את העסקיים ללקוחותיו גילה לא הבנק
 .ביתר עמלות לגביית שהובילה

 .ח"ש מיליון 261-כ של סך על התביעה סכום את העמידו המבקשים

הוגשה תגובת הבנק. 2017ביולי  23ביום 
בקשות לאשר תובענות מסוימות נגד הבנק וחברות מאוחדות שלו כתובענות ייצוגיות ותובענות אחרות שלא ניתן להעריך בשלב זה את  .13

סיכוייהן:

, אשר ותובענות אחרות נגד הבנק ונגד חברות מאוחדות שלו תלויות ועומדות תובענות ייצוגיות ובקשות לאשר תובענות מסוימות כייצוגיות
הבנק, בהתבסס על חוות דעת יועציו המשפטיים, ו/או על עמדת ההנהלות של החברות המאוחדות אשר נסמכת על חוות דעת יועציהן  לדעת

 המשפטיים, לפי העניין בהתאמה, לא ניתן להעריך בשלב זה את סיכוייהן ולפיכך לא נערכה בגינן הפרשה.

 חלקי פטור לקבלת ובקשה נוספים נתבעים 2 ונגד הבנק נגד תביעה כתב רושליםבי המחוזי המשפט בבית הוגשו 2016 באפריל 3 ביום 13.1
. הקבוצה לחובות אישי באופן וערב חברות קבוצת של מניות ובעל ל"מנכ שהיה מי של ר"פש בתיק נאמן ידי על הוגשה התביעה. מאגרה
 של האשראי מסגרת את פתאומית בהוראה ביטל ,העסקית פעילותה שנות במהלך החברות קבוצת את ליווה אשר, הבנק, התובע לטענת

 מכך וכתוצאה החברות קבוצת לקריסת הביאו הבנק של אלו פעולות כי טוען התובע. מוקדמת התראה מתן ללא, בכך הכרוך כל על הקבוצה
 כלל כנגד תביעהה סכום. בחברה מלהשקיע משקיע נסוג הבנק התנהלות בשל כי נטען עוד .הרגל פושט של והאישית הכלכלית לקריסתו
 .ח"ש מיליון 105-כ של סך על הועמד ולחוד ביחד הנתבעים

 בפברואר 4 ביוםנדחה הערעור על החלטה זו.  2017במאי  14ביום ניתנה החלטה הדוחה את הבקשה לפטור מאגרה.  2017בינואר  26ביום 
 לבית הנאמן פנה 2018 בפברואר 5 ביום .גרהמא לפטור הבקשה את דחו אשר ההחלטות על הערעור רשות בקשת במלואה נדחתה 2018

 ר"הפש בתיק הוראות למתן בבקשה החלטה שתינתן לאחר יום 30-ל עד, האגרה לתשלום המועד את להאריך וביקש המחוזי המשפט

 במרס 6 יוםל עד כי המשפט בית הורה 2018 בפברואר 5 ביום. הכינוס בקופת הכספים הקצאת ואופן התביעה סכום לעניין, להגיש שבדעתו
 .להגיש שבכוונתו הוראות למתן הבקשה בעניין עדכון הודעת ר"הפש בתיק הנאמן יגיש 2018

. באוסטרליה הפדרלי המשפט בבית נוספים נתבעים 12 ונגד הבנק נגד הוגש אשר תביעה כתב בבנק התקבל, 2016 בדצמבר 4 ביום א()13.2

, התביעה בכתב הנטען פי על(. בבנק חשבונות ניהלו אשר) אוסטרליות חברות 3 של מפרק ידי על הוגשה התביעה(. "התביעה:"להלן)
 הכנסות ולהסתיר להעלים וכן מיסים מתשלום להתחמק להם סייעו אשר, ובעליהן האמורות לחברות בנקאות שירותי סיפק הבנק

 מליון 100-כ של סך הינו התביעה סכום .2009 עד 1992 בשנים האמורים בחשבונות שונות לפעולות מתייחסת התביעה .באוסטרליה

התקיים דיון בו נשמעו טענותיו המקדמיות של הבנק כנגד ההחלטה לאשר ביצוע מסירה  2017בספטמבר  29ביום  .אוסטרלי דולר
מחוץ לתחום. טרם ניתנה החלטה. 

אוסטרליה כנגדם וכנגד נתבעים נמסרה לבנק ולבנק מרכנתיל דיסקונט תביעה שהוגשה בבית משפט פדרלי ב 2017בחודש ספטמבר  )ב(

אחרים, בגין חשבונות של שתי חברות בפירוק, הקשורות לחברות נשוא התביעה שתוארה בסעיף )א( לעיל. התביעה הוגשה על ידי 
, שירותי בנקאות שסייעו להן להתחמק 2005 – 1997מפרק שתי החברות, אשר טוען, בין היתר, כי הבנקים נתנו לחברות, בין השנים 

ולר אוסטרלי מהבנק. מיליון ד 9.3-לר אוסטרלי מבנק מרכנתיל דיסקונט וסך של כמיליון דו 11-שלום מס. המפרק תובע סך של כמת

 30בדיון שהתקיים ביום הוגש מטעם הבנק כתב טענות מקדמיות, לרבות התנגדות לביצוע המסירה.  2017באוקטובר  16ביום 
 המשפט בית. המקדמיות בטענות דיון התקיים 2018 במרס 1 ביוםם על ידי התובעים. נקבעו מועדים להגשת מסמכי 2017בנובמבר 

 .המקדמיות לטענות בנוגע החלטה תינתן בטרם, בכתב טענותיהם להשלים הצדדים על כי קבע

ם האוסטרלית , בעקבות בקשה שהוגשה לבית משפט באוסטרליה, בהליך המתנהל בין רשות המסי2017ביוני  15לבנק נודע כי ביום  )ג(
ן בית משפט השלום בתל אביב צו המתיר לעורך דין ישראלי לגבות עדויות )ב( לעיל, נת-וחברה הקשורה לחברות המצוינות בס"ק )א( ו

 וראיות משלושה מעובדי בנק מרכנתיל דיסקונט )חלקם לאחר שפרשו מעבודתם( וזאת בהתאם לבקשה לעזרה משפטית בין מדינות. 

 .ידוע בלתי למועד העדות מתן ימועד נדחו זה בשלב
 דיסקונט מרכנתיל בנק. דיסקונט מרכנתיל לבנק המופנה מסמכים למסירת צו המשפט בית נתן 2017 בנובמבר 14 ביום, עניין באותו
 12ביום  .הצו ביצוע לעיכוב ובקשה( הזהירות למען) ערעור רשות בקשת ולחילופין, כאמור צו ליתן ההחלטה על ערעור הודעת הגיש

להסכמת הצדדים לפיה, מבלי לפגוע בטענות, הערעור יימחק, ויינתן עיכוב ביצוע של הצו  יןדק ניתן תוקף של פס 2018בפברואר 
ימים ממועד שבו תומצא לבנק החלטה חדשה של בית משפט קמא, שתינתן לאחר שבית  7להמצאת המסמכים, אשר יחול עד לחלוף 

 .בה המשפט קמא ישמע את עמדת הבנק ויכריע

, הוגשו לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב תביעה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית נגד דיינרס קלוב ישראל 2017באוקטובר  15ביום  13.3
 בע"מ )להלן: "דיינרס"(.
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 . התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות )המשך(26

, מטעות במכוון בפרסומיהן את חברי מועדון הנוסע המתמיד, אשר עניינה של הבקשה הינה הטענה, כי דיינרס והחברה הנוספת הנתבעת

מחזיקים כרטיס אשראי מסוג דיינרס פליי קארד )להלן:"הכרטיס"(, בנוגע לאופן חישוב נקודות הטיסה אשר ניתן לצבור בעת שימוש בכרטיס 
 במסגרת תשלום למשרדי ממשלה.

ש"ח בחודש  30,000קארד דיינרס אשר עשו שימוש בכרטיס האשראי מעל  הגדרת הקבוצה הינה "כל בעלי כרטיס האשראי מסוג פליי

 במוסדות ממשלה".
להשיב לבקשת  כאלמיליון ש"ח. על  300מיליון ש"ח ולחילופין על סך  66-המבקשים העמידו סכום תביעתם לכלל חברי הקבוצה, על סך כ

 .2018במאי  6 . קדם משפט קבוע ליום2018 במרס 20האישור עד ליום 

הוגשו לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב תביעה ובקשה לאישורה וניהולה כתובענה ייצוגית נגד מרכנתיל  2017בדצמבר  12ביום  13.4
דיסקונט ובנקים נוספים. לטענת המבקשים, בנק מרכנתיל דיסקונט, אשר זכה במכרז המדינה להעמדת הלוואות בערבות הקרן לעסקים 

את הלווים בהפקדת פיקדון פיקטיבי מכספי ההלוואה, דבר המהווה התניית שירות בשירות האסורה על פי חוק. קטנים ובינוניים, מחייב 

מהריבית שהותר לבנק לגבות בהתאם להסכם עם המדינה.  2.3עוד טוענים המבקשים, כי בפועל הריבית החלה על ההלוואות הינה פי 
 מליון ש"ח. 124דיסקונט, על סך של המבקשים העמידו את סכום תביעתם נגד בנק מרכנתיל 

 המשפטים ומשרד בשוויץ הרשויות בין הסכם פורסם, 2013 באוגוסט 29 ביום .האמריקאי המשפטים משרד לבין בשוויץ הרשויות בין הסכם .14

) בשוויץ בבנקים אמריקאיים של בחשבונות לכספים באשר מחלוקות להסדרת לתכנית בנוגע האמריקאי
 החליט, בנק( סוויס) אידיבי-ל שניתן חיצוני משפטי ייעוץ על, היתר בין, ובהסתמך התוכנית בחינת לאחר(. 

 .2015 צמברבד 31 ליום הכספיים לדוחות 15ג'  26 בביאור הובאו נוספים פרטים .לתכנית להצטרף שלא בנק( סוויס) אידיבי

 בי די אי חדל 2016 בדצמבר 20 וביום בנק( סוויס) בי די אי של הלקוחות פעילות למכירת העסקה הושלמה 2016 בפברואר 26 ביום כי יצוין
 (.לעיל ה' 15 ביאור ראו. )בנקאי כתאגיד מלפעול בנק( סוויס)

 בדיקה הליכי של שונים בשלבים שנמצאים ישראלים בנקים נםיש, ודיווחים פרסומים פי על .ב"בארה הרשויות מצד וחקירה בדיקה הליכי

 .כאמור להליכים בהמשך בהסדרה או ב"בארה הרשויות מצד וחקירה
 אשר, אמריקאיים ללקוחות בקשר, ב"בארה הרשויות ידי על שלו אחרת שלוחה כל כנגד או כנגדו חקירה פעולות ננקטות לפיו מידע כל אין לבנק

 לקוחותיו מול בפעילותו הכרוך הסיכון לניהול פעולות של שורה ממשיך לנקוט הבנק .ב"ארה של המס דיני לפי בחובותיהם עמדו לא

 .זו בפעילות הכרוך הסיכון את לאמוד ניתן לא, להן הנילווית הוודאות ואי, האמורות האכיפה פעולות נוכח אך, האמריקאים
ון, קרנות השקעה פרטיות וחברות ובמסגרת זו היא התחייבה להשקיע בישויות אלה. שותפה במספר קרנות הון סיכדיסקונט קפיטל חברת  )א( .15

 31מיליון דולר )ליום  134-ישויות כאמור, בסך כולל של כ 19-התחייבות להשקעות נוספות, ב דיסקונט קפיטלליש  2017בדצמבר  31ליום 

 מיליון דולר(.  134: 2016בדצמבר 
 של לפרויקטים ערבויות תהעמד בעבר אישר דיסקונט קפיטל דירקטוריון. מהון המניות של חברת מניף 19.6%-מחזיקה כ דיסקונט קפיטל )ב(

מיליון  69.5 :2016 בדצמבר 31מיליון ש"ח ) 72.2הועמדו בפועל ערבויות בסך של  2017בדצמבר  31. ליום ח"ש מיליון 72.8 של סך עד מניף

 ש"ח(.
 בסכום זניח., פעילות קרנות הון סיכון בארבעמ התחייבות להשקיע לבנק מרכנתיל דיסקונט בע" ,בנוסף )ג(

חתם הבנק על הסכם למתן הלוואות, משיכת יתר ושירותים בנקאיים לעובדי  2007במאי  10ביום  המדינה. לעובדיהסכם למתן שירותים  .16

. המדינה עם ההסכם ייםהסת 2014 בדצמבר 31 ביום. 2008בינואר  1שנים שתחילתה ביום  7המדינה, לתקופה של 
 הנמוך, ח"ש יליוןמ 20 או ההלוואות מיתרת 10% של סך על מותנית בלתי עצמית התחייבות להעביר הבנק דרשנ קלנדרית שנה כל בסוף

 של בסך ההלוואות יתרת הסתכמה 2017 בדצמבר 31 ביום .האמורה ההתקשרות במסגרת שהועמדו ההלוואות כל של מלא לסילוק עד, מביניהם

 .ח"ש מיליון 257-כ
למתן הלוואות מסובסדות למורים והלוואות מותנות  חתם הבנק על הסכם 2007בספטמבר  26ביום  הסכם למתן שירותים לעובדי הוראה. .17

 .הכללי החשב עם ההתקשרות הסתיימה 2014 ביוני 30 ביוםלסטודנטים להוראה. 

 כנמוך, ח"ש מיליון 10 או ההלוואות מיתרת 10% של סך על מותנית בלתי תעצמי התחייבות להעביר הבנק דרשנ קלנדרית שנה כל בסוף
 של בסך ההלוואות יתרת הסתכמה 2017 בדצמבר 31 ביום .האמורה ההתקשרות במסגרת שהועמדו ההלוואות כל של מלא לסילוק עד, מביניהם

 .ח"ש מיליון 38-כ

 המטה את בעתיד לאכלס נועד אשר, לציון בראשון דיסקונט קמפוס בייזום מרכנתיל, כאל וליסינג דיסקונט והחל 2016 בשנת. דיסקונט קמפוס .18
לייעוץ  ,הפרוייקט לניהולעד כה נחתמו חוזים לרכישת הקרקע, . וכאל דיסקונט מרכנתיל בנק – בארץ העיקריות הבת חברות ושל הבנק של

 תמורת הקרקע שולם סכום כולל שלבמסגרת חוזה רכישת הקרקע. , מומשה אופציה לרכישת זכויות מסחר שהוקנתה בנוסףולתכנון הפרויקט. 

לרבות השלמת הגדרת חזון קמפוס דיסקונט,  ,הקמפוס של הקמתו למימוש שונים תהליכים קודמו 2017 שנת במהלך מיליון ש"ח. 135-כ
 מ"ר 25,000רקע מעירית ראשון לציון נקבע כי בחירת מנהל פרויקט, גיוס אדריכל וצוות תכנון וגיוס יועצים נוספים. במסגרת החוזה לרכישת הק

שנים ממועד התקיימותו של תנאי אשר טרם התקיים. כן נקבע,  5לפחות ייבנו על ידי הרוכש לשימוש עצמי וכי הבינוי כאמור ייעשה בתוך 

 שהקבוצה תוכל לחייב את העיריה לרכוש בחזרה חלק מזכויות הבניה שקיימות במגרש.
 בדצמבר 31 ליום. ח"ש מליון 41-כ של כולל בהיקף, דיסקונט קמפוס להקמת העבודות לביצוע בקשר, ספקים עם רההתקש ליסינג דיסקונט

 .ח"ש מליון 39-כ על ההתחייבות יתרת עומדת 2017
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 ובטחונות מגבילים תנאים, שיעבודים. 27
(. השיעבוד יורק )-של ניו אי די בי ניו יורק שיעבד הלוואות שונות ואגרות חוב קונצרניות לבנק הפדראלי א.

, הערך 2017בדצמבר  31( של בנק זה. ליום וכן עבור אשראי במסגרת מכרזים ) נועד לשם הבטחת אשראי מתוך חלון אשראי של 
 31מיליון ש"ח( ]ליום  4,500מיליון דולר ) 1,298ל שהסתכמו לסך  -בספרים של ההלוואות וניירות הערך אשר שועבדו עבור אשראי מ

 מיליון ש"ח([. 4,632מיליון דולר ) 1,205: 2016בדצמבר 

מיליון  348)מיליון דולר  100-, הינה כ2017בדצמבר  31, ליום ןהלוואות שיתרת כמו כן שיעבד אי די בי ניו יורק לטובת 
מיליון ש"ח([. 376מיליון דולר ) 97-: כ2016בדצמבר  31קבלו ממנו ]ליום ש"ח( להבטחת פקדונות שנת

בדצמבר  31]ליום  2017בדצמבר  31מיליון ש"ח( ליום  2,205מיליון דולר ) 636-אי די בי ניו יורק מכר ניירות ערך בתנאי רכישה חוזרת בסך של כ ב.

מיליון ש"ח([. 4,029מיליון דולר ) 1,048: 2016
שהינה מערכת סליקה לניירות ערך הנסחרים בשווקים הבינלאומיים. לצורך פעולות בניירות ערך באמצעות  חבר במסלקת הבנק  .ג

 .יליון ש"ח(מ 52) מיליון דולר 15-המסלקה הנ"ל שיעבד הבנק מזומנים וניירות ערך בסכום של כ

וחה עבור עסקאות באופציות שמבצעים לקוחותיו באמצעות הברוקרים הזרים. אצל ברוקרים זרים )בארה"ב( כבט נזילים נכסיםהבנק מפקיד  .ד
 במקום מזומן להפקיד נדרש והבנק הדרישה השתנתה 2015 שנת במהלך. כאמור הבטוחות במסגרת חוב איגרות להפקיד נדרש הבנק רבבע

 .2017-2016השנים  במהלך אפס נותרה ויתרתו התאפס הפקדון 2015 בדצמבר 31 ליום .חוב איגרות

 בדצמבר 31 ליום הבטוחה יתרת. דומות עסקות עבור כבטוחה( ב"בארה) זרים ברוקרים אצל נזילים נכסים הוא ףא מפקיד דיסקונט מרכנתיל בנק
 .ח"ש מיליון 1 הממוצעת והיתרה, ח"ש מיליון 1 הייתה הבטוחה של הגבוהה היתרה. ח"ש מיליון 1 הייתה 2017

ארת קרן הסיכונים שהקימה מסלקת מעו"ף. חלקו של הבנק בקרן, כנגזר מהיקף פעילותו במסלקה עבור לקוחותיו, מתו לעיל 4ג'  26בביאור  .ה

מיליון ש"ח(. 96: 2016בדצמבר  31מיליון ש"ח. )ליום  221-, עמד על כ2017בדצמבר  31ליום 
בוססת על תרחישים של הבורסה, בגין פעילות יתרת הבטוחות שהבנק חויב להעמיד לטובת מסלקת המעו"ף )התחייבות חוץ מאזנית( המ

מיליון ש"ח(. 400: 2016מיליון ש"ח ) 775-, הינה כ2017בדצמבר  31לקוחות הבנק ובגין פעילות הבנק )נוסטרו(, ליום 

ם לטובת על פי חוקי העזר והמתאר של מסלקת מעו"ף כל חברי מסלקת מעו"ף, ובהם הבנק, חתמו על הסכמי שעבוד להבטחת התחייבויותיה
מסלקת מעו"ף, והפקידו בטוחות נזילות בלבד )איגרות חוב של מדינת ישראל ו/או מזומנים(.

הבנק שיעבד למסלקת מעו"ף בשעבוד בדרגה ראשונה את כל הכספים שהופקדו על ידי הבנק בחשבון ע"ש מסלקת המעו"ף במסלקת הבורסה 

סכומים שהבנק יהיה חייב בגין עסקאות מעו"ף שהוא אחראי להן כלפי מסלקת , הכל כבטחון עבור אחרובחשבון ע"ש מסלקת המעו"ף בבנק 
 המעו"ף. ההתחייבות מותנית בתנאים והבנק רשאי, בהתקיים תנאים מסויימים, לדרוש סכומים מסויימים בחזרה. 

 חשבונות לפתוח, הבורסה ומסלקת ף"מעו מסלקת דירקטוריון להחלטות בהמשך, הבורסה דירקטוריון אישר 2016 באוקטובר 27 ביום כי יצוין

 ולתקן, לטובתן מעמידים המסלקות שחברי במזומן הבטחונות את ישראל בבנק להפקיד למסלקות לאפשר בכדי וזאת, ישראל בבנק למסלקות
 .המסלקות של העזר חוקי את בהתאם

ישועבדו לטובת מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל  במסגרת זו, כל חברי המסלקות, ובהם הבנק, חתמו על שני הסכמי שעבוד נוספים, על פיהם

אביב ולטובת מסלקת מעו"ף בע"מ זכויות החברים בחשבונות הבטוחות בבנק ישראל, וזאת בנוסף לשעבודים קודמים ומבלי לגרוע מהם.
ללא הגבלה בסכום, את  בהתאם, הבנק שעבד לטובת מסלקת הבורסה ומסלקת מעו"ף, בשעבוד קבוע בדרגה ראשונה והמחאה על דרך השעבוד,

כל זכויותיו, מכל מין וסוג, בכל אחד מחשבונות הבטוחות בבנק ישראל, לרבות כל הזכויות לקבלת הכספים המופקדים או הרשומים לזכות כל 

לפי אחד מהחשבונות האמורים, וכל פירותיהם או כל זכות הנובעת מהם או הקשורה אליהם, והכל כערובה לקיומם של כל חיובי הבנק כ
 המסלקות, כפי שיהיו מעת לעת.

מיליון  1,099-עמדה על כ 2017בדצמבר  31במסגרת חשבונות אלה שיעבד הבנק לטובת מסלקת מעו"ף איגרות חוב ומזומנים שיתרתם ליום 

 (. ף"מעו למסלקת לשעבודים הבורסה למסלקת משעבודים סכומים מיון – מחדש סווג ;מיליון ש"ח 637: 2016בדצמבר  31ש"ח. )ליום 
סתכם ה 2017בדצמבר  31בנק מרכנתיל דיסקונט יצר שיעבוד דומה לטובת מסלקת מעו"ף. שווי הבטוחה לטובת מסלקת המעו"ף כאמור ליום 

 צמברבד 31 ליום שיתרתם מזומנים ף"מעו מסלקת לטובת שועבדו, בנוסף מיליון ש"ח(. 48: 2016בדצמבר  31מיליון ש"ח. )ליום  48-בסך של כ

 (.ח"ש מיליון 2: 2016 בדצמבר 31 ליום) ח"ש מיליון 2-כ על עמדה 2017

  להלן יתרות הבטחונות שהועמדו למסלקת המעו"ף:

 

 31יתרה ליום 
 2017בדצמבר 

יתרה גבוהה 
 2017לשנת 

יתרה ממוצעת* 
 2017לשנת 

 31יתרה ליום 
 2016בדצמבר 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 26  48  57  57  מזומנים
 **661  960  1,111  1,092  רךניירות ע

 * הדיווח על בסיס יתרות סגירה חודשיות.
 ון סכומים משעבודים למסלקת הבורסה לשעבודים למסלקת מעו"ף.מי –** סווג מחדש 

 

סכמים עם בתי המחאה על דרך השעבוד ושעבוד קבוע ושוטף על כל זכויותיה לפי ה יציליצרה להבטחת התחייבויות לבנקים של יציל פיננסים  .ו
 עסק בנוגע לניכיון שוברי ישראכרט, שוברי ויזה, שוברי אמריקן אקספרס ושוברי דיינרס קלאב ישראל ואת כל הזכויות לקבלת כספים ותשלומים

  מאת ישראכרט, כאל, אמריקן אקספרס ודיינרס, מכח המחאת זכויות ועל פי הסכם בית עסק. לתאריך המאזן אין התחייבות כלפי הבנקים.
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( שנועדו למזער את סיכוני האשראי ההדדיים שנוצרים בין הבנקים ) בהסכמים מסוג  שוניםהבנק מתקשר עם בנקים  (1) .ז

שבוצעו בין הצדדים, ואם החשיפה נטו  במסחר בנגזרים. בהתאם להסכמים, מדי תקופה מתבצעת מדידה של שווי מלאי העסקות בנגזרים
עד למועד המדידה הבא.  פקדונות שנועדו לתיחום החשיפהשל אחד הצדדים עוברת סף שהוגדר מראש, אותו צד מחויב להעביר לצד השני 

 "ח(.מיליון ש 783 :2016בדצמבר  31מיליון ש"ח ) 689-פקדונות בסך כולל של כ שוניםהעמיד הבנק לטובת בנקים  2017בדצמבר  31ליום 

 לסליקה הבנק עבור מסלקה כחבר ישמש אשר,  עם התקשרות הסכם על הבנק חתם 2015 יולי בחודש, בנוסף  
 . רפורמת במסגרת הכלולות מסוימות נגזרים עסקאות של מרכזית

 בסך פקדונות שונים בנקים לטובת יורק ניו בי די אי העמיד, 2017 בדצמבר 31 ליום.  מסוג בהסכמים הוא אף מתקשר יורק ניו בי די אי (2) 

 מיליון ש"ח([. 12) דולר מיליון 3: 2016 בדצמבר 31מיליון ש"ח( ] 0.7) דולר מיליון 0.2-כ של כולל
 שונים בנקים לטובת יסקונטבנק מרכנתיל ד העמיד, 2017 בדצמבר 31 ליום.  מסוג בהסכמים הוא אף מתקשר בנק מרכנתיל דיסקונט (3) 

 (.ש"ח מיליון 3: 2016 בדצמבר 31) ש"ח מיליון 9-כ של כולל בסך פקדונות

, בהתאם לנדרש בתקנון הבורסה ובחוקי העזר של מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: "מסלקת לעיל 5ג'  26כאמור בביאור  .ח
התחייבויותיו כלפי המסלקה את כל זכויות הבנק בחשבון בטוחות המתנהל במסלקה )בו הבורסה" או "המסלקה"( שיעבד הבנק להבטחת 

 31. שווי הבטוחה הסתכם ליום ישראלמופקדים על ידי הבנק ניירות ערך( ואת כל זכויותיו בכספים המופקדים בחשבון על שם המסלקה בבנק 

 לשעבודים הבורסה למסלקת משעבודים סכומים מיון – מחדש סווג ;ש"ח מיליון 81: 2016בדצמבר  31מיליון ש"ח )ליום  88-ב 2017בדצמבר 
(.ף"מעו למסלקת

 31מיליון ש"ח )ליום  17-ב 2017בדצמבר  31בנק מרכנתיל דיסקונט יצר שיעבוד דומה לטובת מסלקת הבורסה. שווי הבטוחה הסתכם ליום 

 מיליון ש"ח(.  17: 2016בדצמבר 

 סלקת הבורסה:להלן יתרות הבטחונות שהועמדו למ

 

 31יתרה ליום 
 2017בדצמבר 

יתרה גבוהה לשנת 
2017 

יתרה ממוצעת* 
 2017לשנת 

 31יתרה ליום 
 2016בדצמבר 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 20  26  32  27  מזומנים
 **78  90  108  78  ניירות ערך

 * הדיווח על בסיס יתרות סגירה חודשיות.
 עבודים למסלקת הבורסה לשעבודים למסלקת מעו"ף.מיון סכומים מש –** סווג מחדש 

 

(, המאפשרת העברת כספים מהירה וסופית השיק בנק ישראל מערכת לסליקת תשלומים גדולים ב"זמן אמת" )מערכת  2007בחודש יולי  .ט
לאור הסדרי הסליקה  הכספים.בין הבנקים המקושרים למערכת, בתנאי שיתרת הנזילות בבנקים לא תפחת מההיקף הנדרש לביצוע העברות 

החדשים, הבנק עשוי להזקק מעת לעת לקבלת אשראי לפרקי זמן קצרים מבנק ישראל. במטרה להבטיח את התשלום המלא של הסכומים 

 שיגיעו לבנק ישראל בגין אשראי זה במסגרת הצטרפותו למערכת ניהול הבטחונות המופעלים על ידי מסלקת הבורסה בנושא זה, שיעבד הבנק
, לטובת בנק ישראל, בשעבוד קבוע בדרגה ראשונה, את החזקותיו באיגרות חוב של ממשלת ישראל המופקדות בחשבון 2010בנובמבר  24ביום 

 (.2007ביולי  26על שם בנק ישראל במסלקת הבורסה )בנוסף לשעבוד הצף, בדרגה ראשונה, שנרשם על נכסים אלו ביום 

"ח(.שמיליארד  .3673 :2016בדצמבר  31מיליארד ש"ח )ליום  .33-הינו כ 2017בדצמבר  31וב שערכן ליום הפקיד בחשבון האמור איגרות חהבנק 
 298-גם בנק מרכנתיל דיסקונט ערך שעבוד דומה, לטובת בנק ישראל, והפקיד לחשבון בנק ישראל במסלקת הבורסה איגרות חוב בסכום של כ

 ון ש"ח(.מילי 296: 2016בדצמבר  31מיליון ש"ח )ליום 

 להלן נתונים המתייחסים להסדרי שיעבוד זה:

 

 31יתרה ליום 
 2017בדצמבר 

יתרה גבוהה 
 2017לשנת 

יתרה ממוצעת* 
 2017לשנת 

 31יתרה ליום 
 2016בדצמבר 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 3,663  3,603  3,644  3,598  ניירות ערך ששועבדו )שווי שוק(
 חודשיות.* הדיווח על בסיס יתרות סגירה 

 

בנוסף, הבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט מפקידים מעת לעת פקדונות בבנק ישראל המהווים )ביחד עם ניירות הערך שהופקדו כאמור( בטוחה  י.
 לאשראי שמעמיד בנק ישראל לבנק ולבנק מרכנתיל דיסקונט, במסגרת מכרזי אשראי.

במכרזי אשראי כאמור. 2016-2017 בשניםהבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט לא השתתפו 
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 להלן נתונים המתייחסים לפקדונות שהופקדו:

 

 31יתרה ליום 
 2017בדצמבר 

יתרה גבוהה 
 2017לשנת 

יתרה ממוצעת* 
 2017לשנת 

 31יתרה ליום 
 2016בדצמבר 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 22,400  21,132  24,748  21,253  פקדונות בבנק ישראל
 * הדיווח על בסיס יתרות סגירה חודשיות.

 
 לחוק' א 6 סעיף פי על ,ותממשלתילאיגרות חוב  ראשיים שוק כעושי ,הבנק גם בהם, מסויימים גופים מינוי על לעת מעת מודיע הכללי החשב .אי

 לכסות מנת על וזאת ,ממשלתי ח"אג של לשאילות קו השוק לעושי האוצר מעמיד ,שוק עשיית פעילות במסגרת. 1979-ט"התשל, מדינה מלווה
, הניצול בגובה באוצר כספים מפקיד הבנק, כאמור השאילות קו ניצול כנגד. השוק עשיית במסגרת איגרות חוב של בחסר מכירה של עסקאות

 מיליון ש"ח(. 440 :2016בדצמבר  31) ח"ש מיליון 954-כ הייתה 2017 בדצמבר 31 ליום הפקדון יתרת. השאילות עבור כבטוחה המשמשים

ואשר הבנק רשאי למכור או לשעבד, לפי שווי ושל הבנק של ניירות ערך שהתקבלו והשימושים . המקורות בי
 הוגן, לפני השפעת קיזוזים:

 
 הבנק המאוחד

 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31

 
2017 2016 2017 2016 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 המקורות:
 440  954  440  954  ערך שהתקבלו בעסקאות שאילת ניירות ערך כנגד מזומןניירות     

 440  954  440  954  הכל-סך
 השימושים:

 -  -  4,029  2,205  ניירות ערך שנמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר    
 -  -  4,029  2,205  הכל-סך
 
 
 . פירוט ניירות ערך אשר שועבדו למלווים:גי

 
 נקהב המאוחד

 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31

 
2017 2016 2017 2016 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 1,491  1,920  2,236  2,541  ניירות ערך זמינים למכירה
 2,612  2,541  2,623  2,547  ניירות ערך מוחזקים לפדיון

 4,103  4,461  4,859  5,088  הכל-סך
 אינם רשאים למכור או לשעבד אותם. ניירות ערך אלו הועמדו כבטחון למלווים אשר
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 היקף, סיכוני אשראי ומועדי פרעון -פעילות במכשירים נגזרים  .28
 כללי

העסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים כרוכות בסיכוני שוק, בסיכוני אשראי ובסיכוני נזילות.  .1
. סיכוני השוק כוללים בין היתר סיכוני בסיס, סיכוני ריבית, סיכונים פעילותו של הבנק חושפת אותו לסיכונים שונים ובכלל זה סיכוני שוק א.

לתנודתיות בשערי החליפין, במאפייני המיתאמים בין פרמטרים כלכליים שונים וכיו"ב. כחלק מהאסטרטגיה הכוללת של הבנק לניהול 

ננסיים שלו ובפעילותו כעושה שוק, מגוון רחב של החשיפות שלו לסיכוני שוק כאמור לעיל, משלב הבנק בניהול הנכסים וההתחייבויות הפי
אופציות שהבנק רוכש וכותב  ,מכשירים פיננסיים נגזרים. בין מכשירים פיננסיים נגזרים אלה כלולות עסקאות 

ת משובצות וכיו"ב. והמגינות מפני עליה או ירידה בשער החליפין של מטבע חוץ, אינפלציה, ריביות, מדדי מניות, אופציו

סיכון האשראי בעסקאות אלו נובע מכך שהסכום הנקוב של העסקה אינו משקף בהכרח את סיכון האשראי שלה. סיכון זה נמדד על פי סכום  ב.
ההפסד המירבי שעלול להיגרם לבנק אם הצד הנגדי לעסקה לא יעמוד בתנאיה, וזאת בניכוי הסכמי קיזוז בני אכיפה.

 בהוראת שנקבעה כפי ,עתידית פוטנציאלית חשיפה בתוספת מהעסקה היציאה בסכום נאמד ההתקשרות תקופת מהלךב האשראי סיכון

מדיניות הבנק לגבי הבטחונות הנדרשים בגין פעילות הלקוח במכשירים  .לווה חבות על המגבלות חישוב לעניין 313' מס תקין בנקאי ניהול
ראי אחר, למעט בפעילות הלקוחות במסגרת המעו"ף. הבטחונות הם מסוגים שונים. כמו כן יכול פיננסיים נגזרים, דומה למדיניותו לגבי אש

 הבנק להעניק ללקוח מסגרת ללא בטחונות, לפי העניין.

סיכון נזילות שוק נובע מכך שלא תמיד ניתן לסגור את החשיפה במהירות, בעיקר בשווקים שסחירותם נמוכה. ג.
ור כשיר, הנגזר נרשם לפי שווי הוגן ושינויים בשוויו ההוגן נרשמים באופן שוטף בדוח רווח והפסד. חלק מהנגזרים אם נגזר אינו מיועד לגיד .2

נרכשים ונכתבים כאמור במסגרת ניהול הנכסים וההתחייבויות של  חלקהאמורים מיועדים וכשירים כגידורי שווי הוגן וגידורי תזרים מזומנים, 

 .אחרים כנגזרים מוגדרים ויתרתם (ALM)הבנק 
ייתכן והבנק יתקשר בחוזה שבפני עצמו אינו מכשיר נגזר אך הוא מכיל נגזר משובץ. לגבי כל חוזה, הבנק מעריך אם המאפיינים הכלכליים של  .3

בץ היה הנגזר המשובץ אינם קשורים באופן ברור והדוק לאלה של החוזה המארח, ובודק האם מכשיר נפרד עם אותם תנאים כשל המכשיר המשו

 למאפיינים והדוק ברור באופן קשורים שאינם כלכליים מאפיינים בעל המשובץ שהנגזר נקבע כאשר מקיים את ההגדרה של מכשיר נגזר.
, הנגזר המשובץ מופרד מהחוזה המארח, מטופל כנגזר נגזר כמכשיר כשיר היה תנאים אותם עם נפרד שמכשיר וכן, המארח החוזה של הכלכליים

 מוצג במאזן יחד עם החוזה המארח לפי השווי ההוגן שלו, כאשר השינויים בשווי ההוגן שלו מדווחים באופן שוטף בדוח רווח והפסד.בפני עצמו ו

כאשר הבנק אינו יכול לזהות ולמדוד באופן מהימן נגזר משובץ לצורך הפרדה מהחוזה המארח, החוזה בשלמותו נרשם במאזן לפי שווי הוגן.
את כל יחסי הגידור בין מכשירים מגדרים לבין פריטים מגודרים, ואת המטרה והאסטרטגיה של ניהול הסיכונים באמצעות  הבנק מתעד בכתב .4

יצירת עסקאות הגידור השונות. התיעוד כולל זיהוי ספציפי של הנכס, ההתחייבות, ההתקשרות האיתנה או העסקה החזויה אשר יועדו כפריט 

שיר המגדר צפוי לגדר את הסיכונים הקשורים לפריט המגודר. הבנק מעריך את האפקטיביות של יחסי הגידור המגודר וציון של האופן שבו המכ
הן בתחילת הגידור והן על בסיס מתמשך, בהתאם למדיניות ניהול הסיכונים שלו.

 הבנק מפסיק חשבונאות גידור מכאן ואילך כאשר: .5

;ים בשווי ההוגן או תזרימי המזומנים של פריט מגודרנקבע שהנגזר אינו אפקטיבי עוד בקיזוז השינוי א.
;נגזר פוקע, נמכר, מבוטל או ממומשה ב.
;הנגזר מפסיק להיות מיועד כמכשיר מגדר, כיוון שקרוב לודאי שהעסקה החזויה לא תתבצע ג.

;התקשרות איתנה מגודרת אינה מקיימת עוד את ההגדרה של התקשרות איתנה ד.
 ייעוד של הנגזר כמכשיר מגדר.ההנהלה מבטלת את ה ה.

אך  ן,כאשר חשבונאות גידור מופסקת כיוון שנקבע שהנגזר אינו כשיר עוד כגידור שווי הוגן אפקטיבי, הנגזר ימשיך להירשם במאזן לפי שוויו ההוג

ון שהפריט המגודר אינו מקיים הנכס או ההתחייבות המגודרים לא יותאמו עוד בגין שינויים בשווי ההוגן. כאשר חשבונאות גידור מופסקת כיו
עוד את ההגדרה של התקשרות איתנה, הנגזר ימשיך להירשם במאזן לפי שוויו ההוגן, וכל נכס או התחייבות שנרשמו בהתאם להכרה של 

ההתקשרות האיתנה ייגרעו מהמאזן ויוכרו כרווח או כהפסד בדוח רווח והפסד לתקופה השוטפת.

גידורי שווי הוגן .6
וכר מד נגזרים מסוימים כגידורי שווי הוגן. השינוי בשווי ההוגן של נגזרים, המגדרים חשיפה לשינוי בשווי הוגן של נכס או התחייבות, הבנק מייע

 באופן שוטף בדוח רווח והפסד, כמו גם השינוי בשווי ההוגן של הפריט המגודר, שניתן לייחס אותו לסיכון המגודר.

 מזומנים תזרים גידורי .7
 פהחשי המגדרים, נגזרים של הוגן בשווי בשינוי החשבונאי הטיפול. מזומנים תזרים כגידורי מסוימים נגזרים תמייעד בת אי די בי ניו יורקחברת ה

 .הגידור יחסי של באפקטיביות תלוי חזויה מעסקה או בותימהתחי, מנכס מזומנים תזרים להשתנות

, כך ואחר, אחר כולל רווח של כמרכיב, בהון תחילה מדווח מזומנים תזרים לגידור המיועד ,נגזר של ההוגן בשווי השינוי של האפקטיבי החלק -
 .והפסד רווח לדוח מחדש מסווג הוא, והפסד רווח דוח על משפיעה החזויה העסקה כאשר

 .והפסד רווח בדוח מיידית מוכר כאמור המיועד הנגזר של ההוגן בשווי השינוי של אפקטיבי הלא החלק -

 



   וחברות מאוחדות שלו בנק דיסקונט לישראל 196

 (המשך) פרעון ומועדי אשראי סיכוני, היקף - נגזרים במכשירים עילותפ. 28

 א. היקף פעילות על בסיס מאוחד

 (3). סכום נקוב של מכשירים נגזרים1

 
 2017בדצמבר  31

 
 חוזי ריבית

    

 
 אחר מדד-שקל

חוזי 
מטבע 

 חוץ

חוזים 
בגין 

 מניות

חוזי 
סחורות 
 סך הכל ואחרים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ⁽¹⁾נגזרים מגדרים א.
      Swaps  -  1,749  -  -  -  1,749 

 1,749  -  -  -  1,749  -  הכל-סך
( בהם התאגיד הבנקאי הסכים לשלם swapsמזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית )

 1,749  -  שיעור ריבית קבוע
 ALMׂ⁽¹⁽⁾²⁾ב. נגזרים     

 -  -  -  -  -  -  Futuresחוזי       
 Forward  6,614  -  940  -  -  7,554חוזי 

 חוזי אופציה שנסחרים בבורסה
 -  -  -  -  -  -  אופציות שנכתבו            

 -  -  -  -  -  -  אופציות שנקנו      
 חוזי אופציה אחרים

 4  -  -  4  -  -  אופציות שנכתבו            
 8  -  -  8  -  -  אופציות שנקנו      

Swaps  190  6,520  18,969  -  -  25,679 
 33,245  -  -  19,921  6,520  6,804  הכל-סך

( בהם התאגיד הבנקאי הסכים לשלם swapsמזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית )
 4,775  190  שיעור ריבית קבוע

 ⁽¹⁾ג. נגזרים אחרים    
 Futures  -  48  -  39  -  87חוזי       

 Forward  3,772  400  11,823  -  63  16,058חוזי 
 חוזי אופציה שנסחרים בבורסה

 10,624  -  8,079  2,545  -  -  אופציות שנכתבו            
 10,624  -  8,079  2,545  -  -  אופציות שנקנו      

 חוזי אופציה אחרים
 12,064  14  604  9,090  2,356  -  אופציות שנכתבו            

 11,102  14  617  8,782  1,689  -  אופציות שנקנו      
Swaps  -  78,915  31,309  341  -  110,565 

 171,124  91  17,759  66,094  83,408  3,772  הכל-סך
( בהם התאגיד הבנקאי הסכים לשלם swapsמזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית )

 30,108  -  שיעור ריבית קבוע
 י אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ ספוטד. נגזר    

 חוזי החלפת מטבע חוץ ספוט      
  

 2,492 
 הערות:   

 למעט נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ ספוט. (1)
 נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור. (2)
 לעיל. 5ג'  1ההצגה, ראו ביאור  לפרטים בדבר שינוי מתכונת (3)
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 (המשך) פרעון ומועדי אשראי סיכוני, היקף - נגזרים במכשירים פעילות. 28

 א. היקף פעילות על בסיס מאוחד )המשך(

 )המשך( (3). סכום נקוב של מכשירים נגזרים1

 
 2016בדצמבר  31

 
 חוזי ריבית

    

 
 אחר מדד-שקל

חוזי 
מטבע 

 חוץ

חוזים 
בגין 

 מניות

חוזי 
סחורות 
 סך הכל ואחרים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ⁽¹⁾א. נגזרים מגדרים
      Swaps  -  3,599  -  -  -  3,599 

 3,599  -  -  -  3,599  -  הכל-סך
( בהם התאגיד הבנקאי הסכים לשלם swapsמזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית )

 3,599  -  שיעור ריבית קבוע
 ALMׂ⁽¹⁽⁾²⁾ב. נגזרים     

 Futures  -  385  -  -  -  385חוזי       
 Forward  10,237  400  11,072  -  -  21,709חוזי 

 חוזי אופציה שנסחרים בבורסה
 1,406  -  -  1,406  -  -  אופציות שנכתבו            

 1,433  -  -  1,433  -  -  אופציות שנקנו      
 חוזי אופציה אחרים

 8,612  -  -  6,237  2,375  -  אופציות שנכתבו            
 7,340  -  -  6,220  1,120  -  אופציות שנקנו      

Swaps  228  76,312  58,468  -  -  135,008 
 175,893  -  -  84,836  80,592  10,465  הכל-סך

 ( בהם התאגיד הבנקאי הסכים לשלםswapsמזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית )
 37,576  228  שיעור ריבית קבוע

 ⁽¹⁾ג. נגזרים אחרים    
 Futures  -  45  -  90  9  144חוזי       

 Forward  -  -  2,477  -  -  2,477חוזי 
 חוזי אופציה שנסחרים בבורסה

 7,002  -  6,998  4  -  -  אופציות שנכתבו            
 7,002  -  6,998  4  -  -  אופציות שנקנו      

 חוזי אופציה אחרים
 1,017  32  616  295  74  -  אופציות שנכתבו            

 1,031  33  625  288  85  -  אופציות שנקנו      
Swaps  -  7,849  -  -  -  7,849 

 26,522  74  15,327  3,068  8,053  -  הכל-סך
אגיד הבנקאי הסכים לשלם ( בהם התswapsמזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית )

 3,890  -  שיעור ריבית קבוע
 ד. נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ ספוט    

 חוזי החלפת מטבע חוץ ספוט      
  

 2,051 
 הערות:   

 למעט נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ ספוט. (1)
 הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור. נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של (2)
 לעיל. 5ג'  1לפרטים בדבר שינוי מתכונת ההצגה, ראו ביאור  (3)
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 (המשך) פרעון ומועדי אשראי סיכוני, היקף - נגזרים במכשירים פעילות. 28

 א. היקף פעילות על בסיס מאוחד )המשך(

 (4). שווי הוגן ברוטו של מכשירים נגזרים2

 
 2017בדצמבר  31

 
 חוזי ריבית

    

 
 אחר מדד-שקל

חוזי מטבע 
 חוץ

חוזים בגין 
 מניות

חוזי סחורות 
 סך הכל ואחרים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 א. נגזרים מגדרים
 28  -  -  -  28  -  שווי הוגן ברוטו חיובי      

 16  -  -  -  16  -  שווי הוגן ברוטו שלילי
 ALMׂ⁽¹⁾ב. נגזרים 

 344  -  -  207  87  50  ברוטו חיובי שווי הוגן      
 955  -  -  647  224  84  שווי הוגן ברוטו שלילי

 ג. נגזרים אחרים
 2,603  2  703  797  988  113  שווי הוגן ברוטו חיובי      

 2,292  2  701  532  996  61  שווי הוגן ברוטו שלילי
 ד. סך הכל

 2,975  2  703  1,004  1,103  163  ⁽²⁾שווי הוגן ברוטו חיובי       
 -  -  -  -  -  -  סכומי שווי הוגן שקוזזו במאזן

 2,975  2  703  1,004  1,103  163  ⁽²⁾יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים
מזה: יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים שאינם כפופים 

 705  1  664  40  -  -  להסדר התחשבנות נטו או הסדרים דומים
 3,263  2  701  1,179  1,236  145  ⁽³⁾שווי הוגן ברוטו שלילי 

 -  -  -  -  -  -  סכומי שווי הוגן שקוזזו במאזן
 3,263  2  701  1,179  1,236  145  ⁽³⁾יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

שירים נגזרים שאינם מזה: יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכ
 746  1  664  81  -  -  כפופים להסדר התחשבנות נטו או הסדרים דומים

 הערות לטבלה ראו בעמוד הבא.
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 א. היקף פעילות על בסיס מאוחד )המשך(

 )המשך( (4)גזרים. שווי הוגן ברוטו של מכשירים נ2

 
 2016בדצמבר  31

 
 חוזי ריבית

    

 
 אחר מדד-שקל

חוזי מטבע 
 חוץ

חוזים בגין 
 מניות

חוזי סחורות 
 סך הכל ואחרים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 א. נגזרים מגדרים
 88  -  -  -  88  -  שווי הוגן ברוטו חיובי      

 34  -  -  -  34  -  שווי הוגן ברוטו שלילי
 ALMׂ⁽¹⁾נגזרים  ב.

 2,736  -  -  1,101  1,457  178  שווי הוגן ברוטו חיובי      
 3,088  -  -  1,234  1,694  160  שווי הוגן ברוטו שלילי

 ג. נגזרים אחרים
 480  -  380  39  61  -  שווי הוגן ברוטו חיובי      

 476  -  379  36  61  -  שווי הוגן ברוטו שלילי
 הכלד. סך 

 3,304  -  380  1,140  1,606  178  ⁽²⁾שווי הוגן ברוטו חיובי      
 -  -  -  -  -  -  סכומי שווי הוגן שקוזזו במאזן

 3,304  -  380  1,140  1,606  178  ⁽²⁾יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים
 מזה: יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים שאינם כפופים

 391  -  356  35  -  -  להסדר התחשבנות נטו או הסדרים דומים
 3,598  -  379  1,270  1,789  160  ⁽³⁾שווי הוגן ברוטו שלילי

 -  -  -  -  -  -  סכומי שווי הוגן שקוזזו במאזן
 3,598  -  379  1,270  1,789  160  ⁽³⁾יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים שאינם  מזה:
 427  -  356  70  1  -  כפופים להסדר התחשבנות נטו או הסדרים דומים

 הערות:
 נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, אשר לא יועדו ליחסי גידור. (1)
 מיליון ש"ח(. 21ך של ס - 2016בדצמבר  31מיליון ש"ח )ליום  22ים בגין מכשירים נגזרים משובצים בסך של מזה: שווי הוגן ברוטו חיובי של נכס (2)
 מיליון ש"ח(. 28ך של ס - 2016בדצמבר  31מיליון ש"ח )ליום  31מזה: שווי הוגן ברוטו שלילי של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים משובצים בסך של  (3)
 לעיל. 5ג'  1נוי מתכונת ההצגה, ראו ביאור לפרטים בדבר שי (4)
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 ב. סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים לפי צד נגדי לחוזה על בסיס מאוחד 

 
 בנקים בורסה

דילרים/ 
 ברוקרים

ממשלות 
ובנקים 
 הכל-סך אחרים מרכזיים

 
 י שקלים חדשיםבמיליונ

 
 2017בדצמבר  31

 2,975  1,409  35  51  1,444  36  ⁽²⁾יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים
 סכומים ברוטו שלא קוזזו במאזן:

 (1,476) (228) (21) -  (1,227) -  הפחתת סיכון אשראי בגין מכשירים פיננסיים      
 (168) (15) -  (1) (152) -  שהתקבל הפחתת סיכון אשראי בגין בטחון במזומן
 1,331  1,166  14  50  65  36  סכום נטו של נכסים בגין מכשירים נגזרים

 911  562  -  92  91  ⁽⁴⁾166  ⁽¹⁾סיכון אשראי חוץ מאזני בגין מכשירים נגזרים
 3,886  1,971  35  143  1,535  202  ⁽⁵⁾סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים

 3,263  635  21  91  2,003  513  ⁽³⁾יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
 סכומים ברוטו שלא קוזזו במאזן:

 (1,476) (228) (21) -  (1,227) -  מכשירים פיננסיים      
 (672) (12) -  -  (660) -  בטחון במזומן ששועבד

 1,115  395  -  91  116  513  גזריםסכום נטו של התחייבויות בגין מכשירים נ

 
 2016בדצמבר  31

 3,304  987  -  23  2,164  130  ⁽²⁾יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים
 סכומים ברוטו שלא קוזזו במאזן:

 (2,108) (307) -  (6) (1,794) (1) הפחתת סיכון אשראי בגין מכשירים פיננסיים      
 (317) (34) -  (3) (280) -  אי בגין בטחון במזומן שהתקבלהפחתת סיכון אשר

 879  646  -  14  90  129  סכום נטו של נכסים בגין מכשירים נגזרים
 617  332  22  21  242  -  ⁽¹⁾סיכון אשראי חוץ מאזני בגין מכשירים נגזרים

 3,921  1,319  22  44  2,406  130  ⁽⁵⁾סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים
 3,598  713  10  45  2,638  192  ⁽³⁾יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 סכומים ברוטו שלא קוזזו במאזן:
 (2,108) (307) -  (6) (1,794) (1) מכשירים פיננסיים      

 (705) -  (5) -  (700) -  בטחון במזומן ששועבד
 785  406  5  39  144  191  ן מכשירים נגזריםסכום נטו של התחייבויות בגי

 הערות:
 כפי שחושבו לצורך ההפרש, אם הוא חיובי, בין סך כל הסכומים בגין מכשירים נגזרים )לרבות בגין מכשירים נגזרים עם שווי הוגן שלילי( שנכללו בחבות הלווה, (1)

 תרה המאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים של הלווה.מגבלות על חבות של לווה, לפני הפחתת סיכון אשראי, לבין הי
סך  - 2016בדצמבר  31מיליון ש"ח הכלולה בסעיף נכסים בגין מכשירים נגזרים )ליום  2,953מזה: יתרה מאזנית של מכשירים נגזרים העומדים בפני עצמם בסך של  (2)

 מיליון ש"ח(. 3,283של 
 2016בדצמבר  31מיליון ש"ח הכלולה בסעיף התחייבויות בגין מכשירים נגזרים )ליום  3,232רים העומדים בפני עצמם בסך של מזה: יתרה מאזנית של מכשירים נגז (3)

 מיליון ש"ח(. 3,570סך של  -
 .2017ינואר ב 1הסכום נובע מתיקון להוראת ניהול בנקאי תקין בנושא דרישת הון בגין חשיפות לצדדים נגדיים מרכזיים, שנכנס לתוקף ביום  (4)
 הסכום אינו כולל את ההפחתות לעיל. מספרי ההשוואה סווגו מחדש בהתאם. (5)
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 כומים נקובים יתרות לסוף השנה על בסיס מאוחדס -ג. פירוט מועדי פרעון 

 

 3עד 
 חודשים

 3מעל 
חודשים ועד 

 שנה
ל שנה מע
 שנים 5ועד 

 5מעל 
 הכל-סך שנים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 2017בדצמבר  31

 חוזי ריבית
 10,576  2,399  3,502  3,570  1,105  מדד-שקל       

 91,677  36,319  32,842  14,161  8,355  אחר  
 88,507  3,968  6,940  24,875  52,724  חוזי מטבע חוץ

 17,759  -  2,340  580  14,839  חוזים בגין מניות
 91  -  7  11  73  חוזי סחורות ואחרים

 208,610  42,686  45,631  43,197  77,096  הכל-סך

      
 

 2016בדצמבר  31
 חוזי ריבית

 10,465  2,672  4,517  2,145  1,131  מדד-שקל       
 92,244  27,625  37,191  19,624  7,804  אחר  

 89,955  3,578  6,990  29,967  49,420  י מטבע חוץחוז
 15,327  -  1,023  300  14,004  חוזים בגין מניות

 74  -  41  32  1  חוזי סחורות ואחרים
 208,065  33,875  49,762  52,068  72,360  הכל-סך

  ואיזורים גיאוגרפיים פיקוחיים פעילות מגזרי. 29

 כללי א.
 לעיל, הדיווח על מגזרי פעילות, מתבצע בהתייחס למגזרים שהגדיר הפיקוח על הבנקים. 19 'ד 1כאמור בביאור 

מגזרי הפעילות הפיקוחיים, הוגדרו על ידי בנק ישראל בתיקון להוראה בהתבסס על מאפייני לקוחותיהם, כגון: אופי פעילותם )בהתייחס 
העסקיים(, במתכונת הקושרת על בסיס אחיד וחד ערכי, בין הלקוחות השונים בכלל ללקוחות הפרטיים(, או מחזורם העסקי )בהתייחס ללקוחות 
 המערכת הבנקאית, לבין מגזרי הפעילות הפיקוחיים, כלהלן:

מיליוני ש"ח. 3-אנשים פרטיים שהיקף תיק נכסיהם הפיננסיים נמוך מ - "מגזר משקי בית"
מיליון ש"ח. 3הפיננסיים עולה על  אנשים פרטיים שהיקף תיק נכסיהם - "מגזר בנקאות פרטית"
ש"ח. מיליון 10-עסקים שמחזור פעילותם השנתי קטן מ - "מגזר עסקים זעירים"

ח.מיליון ש" 50-מיליון ש"ח וקטן מ 10-תי גדול או שווה לעסקים שמחזור פעילותם השנ - "מגזר עסקים קטנים"
ליון ש"ח.מי 250-מיליון ש"ח וקטן מ 50-ל או שווה לעסקים שמחזור פעילותם השנתי גדו - "מגזר עסקים בינוניים"
 מיליון ש"ח. 250-עסקים שמחזור פעילותם השנתי גדול או שווה ל - "מגזר עסקים גדולים"

 תיקי ובניהול השקעות בשיווק, השקעות בייעוץ העיסוק הסדרת בחוק כהגדרתם מוסדיים גופים מול פעילות - "מוסדיים גופים מגזר"
 בורסה חברי, ביטוח חברות, סל תעודות, נאמנות קרנות, השתלמות קרנות, פנסיה קרנות, גמל קופות ולרבות, 1995-ה"נהתש, השקעות
 .לקוחות כספי המנהלים

כולל את הפעילויות הבאות: פעילות למסחר, פעילות ניהול נכסים והתחייבויות, פעילות השקעות ריאליות ופעילויות  – "מגזר ניהול פיננסי"
 .אחרות

לרבות פעילויות שהופסקו, רווחים מיעודות ותוצאות אחרות הקשורות לזכויות עובדים שלא שויכו למגזרים האחרים, והתאמות  – "מגזר אחר"

בין סך כל הפריטים המיוחסים למגזרים לבין סך כל הפריטים בדוחות הכספיים המאוחדים.
 באות:בדיווח על מגזרי פעילות, כמפורט לעיל, שימשו ההגדרות ה

יחידים, לרבות יחידים המנהלים חשבון משותף, אשר למועד הדיווח אין להם חבות לבנק, או שהחבות שלהם סווגה בענף  – "אנשים פרטיים"

 הלוואות לדיור ואחר". –משק "אנשים פרטיים 
 לקוח שאינו נכלל בהגדרת "אנשים פרטיים" ואינו גוף מוסדי או תאגיד בנקאי. – "עסק"

 מחזור מכירות שנתי או היקף הכנסות שנתי. – לות""מחזור פעי

השקעה בניירות ערך למסחר, פעילות עשיית שוק בניירות ערך ובמכשירים נגזרים, פעילות במכשירים נגזרים שאינם  – "פעילות למסחר"
ערך למסחר, מכירה בחסר של ניירות  מיועדים לגידור ואינם חלק מניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק, עסקות רכש חוזר ושאילה של ניירות

  ערך, שירותי חיתום של ניירות ערך.
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 פיקוחיים ואיזורים גיאוגרפיים )המשך( פעילות מגזרי. 29
לרבות השקעה באיגרות חוב זמינות למכירה ובאיגרות חוב המוחזקות לפדיון, שלא שויכו למגזרי  – "פעילות ניהול נכסים והתחייבויות"

שר ללווה אין חבות לבנק מלבד ניירות ערך(, מכשירים נגזרים מגדרים ומכשירים נגזרים שהם חלק מניהול נכסים פעילות אחרים )כא
והתחייבויות, פקדונות בבנקים ומבנקים בארץ ובעולם, גידור או הגנה על הפרשי שער של השקעות בשלוחות בחו"ל, פקדונות בממשלות ושל 

 ממשלות.

 שקעה במניות זמינות למכירה והשקעות בחברות כלולות.ה – "פעילות השקעות ריאליות"
שרותי ניהול, תפעול, נאמנות ומשמורת לבנקים, שירותי ייעוץ, פעילויות מכירה וניהול תיקי אשראי, פעילות פיתוח  – "פעילויות אחרות"

 מוצרים פיננסיים.

ניירות ערך של לקוחות, הלוואות בניהול הבנק ונכסים הנובעים  לרבות נכסי קופות גמל, קרנות נאמנות, קרנות השתלמות, – "נכסים בניהול"
מפעילות לפי מידת הגביה. שיוך היתרה הממוצעת של נכסים בניהול למגזרים השונים מבוצעת לפי המגזר אליו משויכות קופות הגמל וקרנות 

 ההשתלמות או לפי המגזר אליו משויך הלקוח שמחזיק בקרן הנאמנות.

 להלן. 30ים ניהוליים, ראו ביאור לפרטים בדבר מגזר
יצוין כי כאשר לבנק אין מידע לגבי מחזור ההכנסות של לקוח עסקי, אשר אין לו חבות כלפי הבנק, ניתן  .מסויימים במקרים הלקוחות סיווג ב.

הנכסים הפיננסיים של הלקוח  לסווג אותו למגזר הפעילות הפיקוחי הרלבנטי לפי מספר העובדים בעסק או לפי סך הנכסים של העסק או לפי סך

 בבנק, בהתאם לכללים שפורטו בהוראה.
ה עוד יצוין כי כאשר לדעת הבנק מחזור ההכנסות של לקוח עסקי אינו מייצג את היקף הפעילות שלו, ניתן לסווג אותו כלהלן: אם סך החבות שוו

"ח, ניתן לסווג אותו למגזר הרלבנטי מיליון ש 100-החבות קטנה ממיליון ש"ח ניתן לסווג אותו למגזר עסקים גדולים; אם סך  100-או גדולה מ

 על פי מספר העובדים או לפי סך הנכסים במאזן של העסק, בהתאם לכללים שנקבעו בהוראה.
 דעמי בעיקר, החדשות להוראות בהתאם פיקוחי למגזר סיווג לצורך הנדרש המידע מלוא את, מהלקוחות חלק בגין, הבנק בידי היה שלא מאחר

. ואומדנים הערכות בסיס על החלטות התקבלו, מידע בהעדר, מסוימים במקרים, וכן המידע להשגת שונות פעולות בוצעו, פעילות מחזור על

 .הבאות הדיווח בתקופות המגזרים בין לקוחות סיווג יצריך כאמור והטיוב יכול, ובהתאמה הנתונים טיוב להשלמת פועל הבנק
, ובכלל זה טיוב בשיוך לקוחות למגזרים זה בדוח טויבוולשנה שהסתיימה באותו מועד,  2016 בדצמבר 31 ליום נתוניםמה חלק. סיווג שינויי .ג

 השונים.

 עיקרי ההנחות, האומדנים ועקרונות הדיווח אשר שימשו בהכנת הנתונים . ד
נערך בהתאם לעקרונות, להנחות ולאומדנים שיפורטו השונים, כאמור לעיל, הפיקוחיים סיווג התוצאות העסקיות של הקבוצה למגזרי הפעילות 

 להלן:

 הכנסות .1
על ההלוואות שהועמדו ללקוחות המגזר  האפקטיבית מגזר הפעילות מזוכה במרווח המתקבל מההפרש בין הריבית .נטו, ריבית הכנסות

לטרנטיבית השולית לגיוס המקורות או והפקדונות שגוייסו מלקוחות המגזר לבין מחירי העברה. מחירי העברה משקפים את העלות הא

לשימושים בהם. המרווחים נקבעים במועד הקמת העסקאות, תקפים במהלך כל חייהן ומנוטרלים סיכוני שוק. על פי מתודולוגיה זו, רווחים 
 כפעילות מוצגיםו נזקפים למגזר "הניהול הפיננסי" ,הצמדה הפרשי לרבותאו הפסדים מפעולות מימון הנובעים משינוי בתנאי השוק, 

 .בינמגזרית

 הכנסות מניירות ערך שהבנק מקבל )נוסטרו( ומפקדונות בבנקים נזקפות למגזר הניהול הפיננסי.
. באופן דומה, גביה, מיוחסת נרשמו ההוצאותת למגזר הפעילות בו מסווגת פעילות הלקוח אשר בגינה ונזקפ .הוצאות בגין הפסדי אשראי
 .גדולים עסקים במגזר נכללת, מהותיים בסכומים, קודמות שנים בגין חובות גביית לות הלקוח.אף היא למגזר בו מסווגת פעי

 ניהול למגזר ובחלקן הלקוח של הפעילות למגזר בחלקן נזקפות,  מלקוחותיו גובה שהבנק, מריבית שאינן הכנסות. מריבית שאינן הכנסות
 .פיננסי

 הוצאות .2

 :הבאים השלבים על מבוססת פעילות למגזרי ההוצאות הקצאת
: לדוגמה) ההוצאה מחוללות ליחידות ישיר באופן נזקפות, היחידה ברמת לזיהוי הניתנות, הבנק יחידות כלל של ישירות הוצאות -

 (;מטה ויחידות תפעוליות יחידות, סניפים

 ניתנות שאינן, אחרות תפעוליות אותוהוצ משרדיות, תחזוקה, מחשוב הוצאות: כגון, הבנק יחידות כלל של, ואחרות תפעוליות הוצאות -
 מספר, עובדים מספר: כגון) שונים העמסה מפתחות על בהתבסס היחידות כלל על מועמסות, ישיר באופן ספציפית ליחידה לייחוס

 (;פעולות ונפח כמות, כספומטים מכשירי מספר, לקוחות

, ראשי משרד: כגון) ובקרה ניהול ויחידות הרווח יחידות על מועמסות לעיל סעיפיםה לפי שהועמסו התפעוליות היחידות הוצאות -
 ;פעולות ונפח כמות, עובדים מספר: כגון, שונים העמסה מפתחות על בהתבסס( וכספים אסטרטגיה יחידת, פנים ביקורת יחידת

 ונפח כמות, ובדיםע מספר: כגון) שונים העמסה מפתחות על בהתבסס הרווח יחידות על מועמסות והבקרה הניהול יחידות הוצאות -

 (;פעולות
 כמות לפי חוץ סחר, ערך בניירות פעילות למעט) הלקוח של הפעולות ונפח כמות לפי היחידה ללקוחות הרווח יחידות הוצאות חלוקת -

 ;אחרות לחטיבות השייכים ללקוחות הסניפים מערך ידי על הניתנים הדדיים שירותים בגין הוצאות כולל(, בלבד פעולות

 .הרלוונטי למגזר השייכים ללקוחות שהוקצו ההוצאות סך סכימת ידי על הפעילות מגזרי הוצאות חישוב -
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 פיקוחיים ואיזורים גיאוגרפיים )המשך( פעילות מגזרי. 29
(. למגזרי 35.9%: 2016) 35.04% ההפרשה למס של מגזרי הפעילות השונים חושבה על פי שיעור המס הסטטוטורי מיסים על הכנסה.

 ת בהם נרשם הפסד נזקפה הכנסת מס, אשר חושבה אף היא על פי שיעור המס הסטטוטורי.פעילו
 לפי ,בעיקר ,למגזרים מיוחס והפסד רווח בדוח שנרשמה כפי למס ההפרשה לבין, נטו, הפעילות למגזרי שנזקף הסטטוטורי המס בין ההפרש

 .התפעוליות ההוצאות יחס

 הקצאת הון וחישוב תשואה .3
סיכון של כל מגזר, מיוחס לכל מגזר הון עצמי וכתבי התחייבות נדחים, המהווים חלק ממקורות המימון של האשראי. בהתאם בגין נכסי ה

להנחיות הפיקוח על הבנקים, מגזרי הפעילות מזוכים בריבית תיאורטית על ההון העצמי המיוחס להם, על בסיס נכסי הסיכון המשוייכים 

 למגזר.
 .סיכון המוצגת בביאור חושבה בהתייחס לנכסי הסיכון המחושבים לפי עקרונות באזל היתרה הממוצעת של נכסי 

. 2017בשנת  18%9., 2016בשנת  %9.15: חישוב התשואה בכל מגזר נעשה בהתאם להון העצמי אשר יוחס כאמור למגזר

 הצגת הוצאות בינמגזריות .4

באמצעות מנגנון הקצאת מלוא ההוצאות ללקוחות הבנק, בהתאם  לעיל 2 בסעיף כמתוארה"התחשבנות" בין מרכזי הרווח בבנק נעשית 
למדדי פעילות שונים, ולא בדרך של הקצאתן למרכזי רווח )ו"מכירת" שירותים בינמגזריים(. בהתאם לשיטה המתוארת לעיל, כל לקוח 

 הלקוחות למגזרים אלה.  "נושא עימו" את ההוצאות הרלבנטיות לו, אשר נצברות למגזרים השונים בהתאם להשתייכות
במתכונת שתוארה לעיל לא ניתן לקבוע איזה הוצאות של מגזר אחד הועמסו על מגזר אחר )מה שמכונה במתכונת הדיווח "פעילות בין 
 מגזרית"(. המפקח על הבנקים אישר לבנק לדווח על פי המנגנון שקבע לעצמו לצורך הקצאת הכנסות והוצאות וכפועל יוצא מכך שלא ליתן

דיווח בנוגע להעברות בינמגזריות.
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 )המשך(ואיזורים גיאוגרפיים פיקוחיים  פעילות מגזרי. 29

 מאוחד, פיקוחיים פעילות מגזרי. מידע על ה

 
 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 

 פעילות ישראל
 

 
 משקי בית

בנקאות 
 פרטית

עסקים קטנים 
 וזעירים

עסקים 
 בינוניים

 
 

 חדשים במיליוני שקלים
 362  1,577  4  1,994  הכנסות ריבית מחיצוניים 

 18  69  88  201  הוצאות ריבית לחיצוניים 
 344  1,508  (84) 1,793  הכנסות ריבית, נטו מחיצוניים 
 (44) (91) 136  (252) הכנסות ריבית, נטו בינמגזרי 
 300  1,417  52  1,541  סך הכנסות ריבית, נטו 
 194  1,003  575  1,868  אינן מריבית מחיצונייםהכנסות ש 
 (40) (386) (506) (522) הכנסות שאינן מריבית בינמגזרי 
 154  617  69  1,346  סך הכנסות שאינן מריבית 
 454  2,034  121  2,887  סך הכנסות 
 22  144  -  333  הוצאות )ביטול הוצאות( בגין הפסדי אשראי 
 256  1,316  125  2,944  ת ואחרותהוצאות תפעוליו 
 176  574  (4) (390) רווח )הפסד( לפני מסים 
 62  197  (3) (139) הפרשה )הקטנת הפרשה( למסים על הרווח 
 114  377  (1) (251) רווח )הפסד( לאחר מסים 
 -  -  -  -  חלקו של הבנק בהפסדים של חברות כלולות לאחר השפעת המס 
 114  377  (1) (251) נקי לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה רווח )הפסד( 
 (2) (10) -  (45) רווח )הפסד( נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 112  367  (1) (296) רווח )הפסד( נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק 
 11,353  33,989  255  55,628  יתרה ממוצעת של נכסים       
 -  -  -  -  מזה: השקעות בחברות כלולות 
 11,293  33,524  188  54,787  ⁽³⁾מזה: יתרה ממוצעת של אשראי לציבור 
 12,406  35,368  217  56,129  ⁽³⁾יתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח 
 261  733  -  88  יתרת חובות פגומים 
 5  45  -  357  יום או יותר 90של  יתרת חובות שאינם פגומים בפיגור 
 8,228  33,172  14,541  73,786  יתרה ממוצעת של התחייבויות 
 7,425  28,943  14,431  69,079  מזה: יתרה ממוצעת של פיקדונות הציבור 
 8,056  27,408  15,656  68,766  יתרת פיקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח 
 15,172  36,608  422  41,604  ⁽¹⁾סיכוןיתרה ממוצעת של נכסי  
 15,556  37,165  446  44,115  ⁽¹⁾יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח  
 7,897  24,716  19,099  35,835  ⁽²⁾יתרה ממוצעת של נכסים בניהול 
 הכנסות ריבית, נטו:       

 281  1,330  2  1,363  מרווח מפעילות מתן אשראי לציבור     
 19  87  50  178  מרווח מפעילות קבלת פיקדונות הציבור 
 -  -  -  -  אחר 
 300  1,417  52  1,541  סך הכנסות ריבית, נטו 
 הערות : 

 כפי שחושבו לצורך הלימות הון. -( נכסי סיכון 1)
 לקוחות.ת נכסי גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות וניירות ערך של לרבו -( נכסים בניהול 2)
 מוצגת יתרה רשומה. -( יתרת האשראי לציבור 3)
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 פעילות חו"ל
 

 

עסקים 
 גדולים

גופים 
 ניהול פיננסי מוסדיים

כל ה-סך
 אחר פעילות עסקית אנשים פרטיים פעילות ישראל

כל ה-סך
 הכל-סך פעילות חו"ל

  
 

 769  31  393  5,130  45  800  238  1,083  6,213 

 
 55  35  450  916  64  106  152  322  1,238 

 
 714 (4) (57)  4,214 (19)  694  86  761  4,975 

 
(170)  46  375  -  141 (91) (50)  -  - 

 
 544  42  318  4,214  122  603  36  761  4,975 

 
 324  96 (796)  3,264  44  81  10  135  3,399 

 
(36) (83)  1,573  -  -  -  -  -  - 

 
 288  13  777  3,264  44  81  10  135  3,399 

 
 832  55  1,095  7,478  166  684  46  896  8,374 

 
 23 (21)  -  501 (3)  76  -  73  574 

 
 291  58  216  5,206  211  263  55  529  5,735 

 
 518  18  879  1,771 (42)  345 (9)  294  2,065 

 
 180  5  304  606 (17)  153  5  141  747 

 
 338  13  575  1,165 (25)  192 (14)  153  1,318 

 
 -  -  1  1  -  -  -  -  1 

 
 338  13  576  1,166 (25)  192 (14)  153  1,319 

 
(7)  -  4 (60)  -  -  -  - (60) 

 
 331  13  580  1,106 (25)  192 (14)  153  1,259 

          

 
 23,901  968  61,592  187,686  1,352  19,529  11,719  32,600  220,286 

 
 -  -  148  148  -  -  -  -  148 

 
 23,920  883  -  124,595  1,355  19,577  -  20,932  145,527 

 
 25,400  642  -  130,162  1,333  19,373  -  20,706  150,868 

 
 394  299  -  1,775  -  355  -  355  2,130 

 
 -  -  -  407  -  -  -  -  407 

 
 16,665  14,431  15,008  175,831  9,345  15,198  4,607  29,150  204,981 

 
 14,652  14,394  -  148,924  9,244  15,034  -  24,278  173,202 

 
 15,618  14,645  -  150,149  8,789  16,232  -  25,021  175,170 

 
 27,139  1,384  12,107  134,436  1,365  20,018  1,499  22,882  157,318 

 
 27,080  860  12,908  138,130  1,318  19,152  1,470  21,940  160,070 

 
 36,046  68,903  7,474  199,970  13,426  -  -  13,426  213,396 

          
          
 

 517  24  -  3,517  16  422  -  438  3,955 

 
 27  18  -  379  106  181  -  287  666 

 
 -  -  318  318  -  -  36  36  354 

 
 544  42  318  4,214  122  603  36  761  4,975 
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 פיקוחיים ואיזורים גיאוגרפיים )המשך( פעילות מגזרי. 29

 (המשך) מאוחד, פיקוחיים פעילות מגזריה. מידע על 

 
 ⁽⁶⁾ 2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 

 פעילות ישראל
 

 
 משקי בית

בנקאות 
 פרטית

עסקים קטנים 
 וזעירים

עסקים 
 בינוניים

 
 

 במיליוני שקלים חדשים
 360  1,476  3  1,705  הכנסות ריבית מחיצוניים 

 11  53  72  171  הוצאות ריבית לחיצוניים 
 349  1,423  (69) 1,534  יםהכנסות ריבית, נטו מחיצוני 
 (61) (122) 114  (188) הכנסות ריבית, נטו בינמגזרי 
 288  1,301  45  1,346  סך הכנסות ריבית, נטו 
 155  575  283  1,599  הכנסות שאינן מריבית מחיצוניים 
 (8) 23  (216) (316) הכנסות שאינן מריבית בינמגזרי 
 147  598  67  1,283  סך הכנסות שאינן מריבית 
 435  1,899  112  2,629  סך הכנסות 
 46  67  1  217  הוצאות )ביטול הוצאות( בגין הפסדי אשראי 
 294  1,370  125  2,903  הוצאות תפעוליות ואחרות 
 95  462  (14) (491) רווח )הפסד( לפני מסים 
 45  204  (2) (105) ⁽⁵⁾הפרשה )הקטנת הפרשה( למסים על הרווח  
 50  258  (12) (386) רווח )הפסד( לאחר מסים 
 -  -  -  -  חלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת המס 
 50  258  (12) (386) רווח )הפסד( נקי לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 1  3  -  (41) רווח )הפסד( נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 51  261  (12) (427) רווח )הפסד( נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק 
 10,393  31,813  228  49,501  יתרה ממוצעת של נכסים       
 -  -  -  -  מזה: השקעות בחברות כלולות 
 10,441  31,363  162  48,557  ⁽³⁾מזה: יתרה ממוצעת של אשראי לציבור 
 12,234  33,592  214  50,773  ⁽³⁾אי לציבור לסוף תקופת הדיווחיתרת האשר 
 316  813  -  61  יתרת חובות פגומים 
 7  51  -  381  יום או יותר 90יתרת חובות שאינם פגומים בפיגור של  
 6,900  30,666  14,595  71,388  יתרה ממוצעת של התחייבויות 
 6,151  26,739  14,485  66,917  בורמזה: יתרה ממוצעת של פיקדונות הצי 
 6,944  27,588  16,221  67,496  יתרת פיקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח 
 15,097  33,403  403  37,499  ⁽¹⁾יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 
 15,052  34,093  381  39,772  ⁽¹⁾יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח  
 7,795  22,360  18,658  37,354  ⁽²⁾ים בניהוליתרה ממוצעת של נכס 
 הכנסות ריבית, נטו:       

 274  1,238  1  1,183  מרווח מפעילות מתן אשראי לציבור     
 14  63  44  163  מרווח מפעילות קבלת פיקדונות הציבור 
 -  -  -  -  אחר 
 288  1,301  45  1,346  סך הכנסות ריבית, נטו 
 : הערות 

 כפי שחושבו לצורך הלימות הון. -( נכסי סיכון 1)
 רבות נכסי גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות וניירות ערך של לקוחות.ל -( נכסים בניהול 2)
 מוצגת יתרה רשומה. -( יתרת האשראי לציבור 3)
 ז'. 36( השפעות עסקת רכישת ויזה אירופה, ראו ביאור 4)
 (.7ג' ) 1יאור ראו ב –( סווג מחדש 5)
 ראו ג' לעיל. -( סווג מחדש 6)
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 פעילות חו"ל
 

 

עסקים 
 גדולים

גופים 
 ניהול פיננסי מוסדיים

כל פעילות ה-סך
 אחר פעילות עסקית אנשים פרטיים ישראל

כל ה-סך
 הכל-סך פעילות חו"ל

  
 

 683  28  347⁽⁵⁾  4,602  50  727  280  1,057  5,659 

 
 34  23  425  789  59  85  169  313  1,102 

 
 649  5 (78)  3,813 (9)  642  111  744  4,557 

 
(158)  27  388  -  148 (71) (77)  -  - 

 
 491  32  310  3,813  139  571  34  744  4,557 

 
 235  50  317  3,214  91  74  60  225  3,439 

 
 8 (33)  542  -  -  -  -  -  - 

 
 243  17  859⁽⁴⁾  3,214  91  74  60  225  3,439 

 
 734  49  1,169  7,027  230  645  94  969  7,996 

 
(18)  30  -  343  1  125  -  126  469 

 
 310  64  214⁽⁴⁾  5,280  226  240  68  534  5,814 

 
 442 (45)  955  1,404  3  280  26  309  1,713 

 
 166 (15)  331  624  13  100  4  117  741 

 
 276 (30)  624  780 (10)  180  22  192  972 

 
 -  -  15  15  -  -  -  -  15 

 
 276 (30)  639  795 (10)  180  22  192  987 

 
 2  - (47) (82)  -  -  -  - (82) 

 
 278 (30)  592  713 (10)  180  22  192  905 

          
 

 21,597  1,181  60,005  174,718  1,928  20,575  12,438  34,941  209,659 

 
 -  -  143  143  -  -  -  -  143 

 
 21,854  1,054  -  113,431  1,544  19,831  -  21,375  134,806 

 
 22,944  1,047  -  120,804  1,523  20,577  -  22,100  142,904 

 
 821  597  -  2,608  -  335  -  335  2,943 

 
 1  -  -  440  -  -  -  -  440 

 
 13,968  11,009  15,908  164,434  10,867  15,542  5,022  31,431  195,865 

 
 12,162  10,973  -  137,427  10,838  15,210  -  26,048  163,475 

 
 14,464  13,185  -  145,898  10,670  15,750  -  26,420  172,318 

 
 24,951  1,269  11,421  124,043  2,399  21,347  233  23,979  148,022 

 
 25,992  1,428  11,582  128,300  2,039  21,410  1,141  24,590  152,890 

 
 31,576  57,708  6,326  181,777  13,139  -  -  13,139  194,916 

          
          
 

 472  18  -  3,186  27  284  -  311  3,497 

 
 19  14  -  317  112  287  -  399  716 

 
 -  -  310⁽⁵⁾  310  -  -  34  34  344 

 
 491  32  310  3,813  139  571  34  744  4,557 

 



   וחברות מאוחדות שלו בנק דיסקונט לישראל 208

 )המשך(ואיזורים גיאוגרפיים פיקוחיים  פעילות מגזרי. 29

 המשך() מאוחד, פיקוחיים פעילות מגזרי. מידע על ה

 
 2015בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 

 פעילות ישראל
 

 
 משקי בית

בנקאות 
 פרטית

עסקים קטנים 
 וזעירים

עסקים 
 בינוניים

 
 

 במיליוני שקלים חדשים
 352  1,387  3  1,510  הכנסות ריבית מחיצוניים 

 10  49  67  139  הוצאות ריבית לחיצוניים 
 342  1,338  (64) 1,371  ייםהכנסות ריבית, נטו מחיצונ 
 (60) (131) 99  (184) הכנסות ריבית, נטו בינמגזרי 
 282  1,207  35  1,187  סך הכנסות ריבית, נטו 
 124  624  264  1,677  הכנסות שאינן מריבית מחיצוניים  
 12  (26) (190) (390) הכנסות שאינן מריבית בינמגזרי  
 136  598  74  1,287   סך הכנסות שאינן מריבית 
 418  1,805  109  2,474  סך הכנסות 
 84  52  1  75  הוצאות )ביטול הוצאות( בגין הפסדי אשראי 
 261  1,253  119  2,766  הוצאות תפעוליות ואחרות 
 73  500  (11) (367) רווח )הפסד( לפני מסים 
 31  200  (3) (104) ⁽⁵⁾הפרשה )הקטנת הפרשה( למסים על הרווח  
 42  300  (8) (263) רווח )הפסד( לאחר מסים 
 -  -  -  -  חלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת המס 
 42  300  (8) (263) רווח )הפסד( נקי לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 (3) (14) -  (38) רווח )הפסד( נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 39  286  (8) (301) רווח )הפסד( נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק 
 10,561  29,504  239  44,048  יתרה ממוצעת של נכסים       
 -  -  -  -  מזה: השקעות בחברות כלולות 
 10,473  28,970  165  43,485  ⁽³⁾מזה: יתרה ממוצעת של אשראי לציבור 
 11,507  31,473  240  43,923  ⁽³⁾אשראי לציבור לסוף תקופת הדיווחיתרת ה 
 576  1,112  -  64  יתרת חובות פגומים 
 6  21  1  384  יום או יותר 90יתרת חובות שאינם פגומים בפיגור של  
 6,790  28,275  14,451  64,891  יתרה ממוצעת של התחייבויות 
 5,933  24,837  14,324  62,789  ת הציבורמזה: יתרה ממוצעת של פיקדונו 
 6,159  25,055  16,185  62,916  יתרת פיקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח 
 ⁽⁴⁾13,984  ⁽⁴⁾29,415  380  ⁽⁴⁾33,507  ⁽¹⁾יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 
 ⁽⁴⁾14,328  ⁽⁴⁾31,319  472  ⁽⁴⁾35,592  ⁽¹⁾יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח  
 8,591  24,079  19,163  41,728  ⁽²⁾יתרה ממוצעת של נכסים בניהול 
 הכנסות ריבית, נטו:       

 271  1,146  2  1,019  מרווח מפעילות מתן אשראי לציבור     
 11  61  33  168  מרווח מפעילות קבלת פיקדונות הציבור 
 -  -  -  -  אחר 
 282  1,207  35  1,187  סך הכנסות ריבית, נטו 
 הערות : 

 כפי שחושבו לצורך הלימות הון. -( נכסי סיכון 1)
 רבות נכסי גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות וניירות ערך של לקוחות.ל -( נכסים בניהול 2)
 מוצגת יתרה רשומה. -( יתרת האשראי לציבור 3)
 שונים לבין סיווג הנכסים לאותם מגזרים.הבין המגזרים שיפור בהתאמה בין סיווג נכסי הסיכון  -( סווג מחדש 4)
 (.7ג' ) 1ראו ביאור  –( סווג מחדש 5)
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 פעילות חו"ל
 

 

עסקים 
 גדולים

גופים 
 ניהול פיננסי מוסדיים

כל פעילות ה-סך
 אחר פעילות עסקית אנשים פרטיים ישראל

כל פעילות ה-סך
 הכל-סך חו"ל

  
 

 580  26  306⁽⁵⁾  4,164  150  665  286  1,101  5,265 

 
 26  23  423  737  59  70  176  305  1,042 

 
 554  3 (117)  3,427  91  595  110  796  4,223 

 
(139)  26  389  -  110 (66) (44)  -  - 

 
 415  29  272  3,427  201  529  66  796  4,223 

 
 208  11 (116)  2,792  185  71  5  261  3,053 

 
 8  1  585  -  -  -  -  -  - 

 
 216  12  469  2,792  185  71  5  261  3,053 

 
 631  41  741  6,219  386  600  71  1,057  7,276 

 
(40)  5  -  177 (3)  13  -  10  187 

 
 246  62  238  4,945  467  245  68  780  5,725 

 
 425 (26)  503  1,097 (78)  342  3  267  1,364 

 
 155 (8)  177  448 (16)  131  3  118  566 

 
 270 (18)  326  649 (62)  211  -  149  798 

 
 -  -  9  9  -  -  -  -  9 

 
 270 (18)  335  658 (62)  211  -  149  807 

 
(9)  -  7 (57)  -  -  -  - (57) 

 
 261 (18)  342  601 (62)  211  -  149  750 

          
 

 19,317  908  62,814  167,391  6,806  18,773  12,698  38,277  205,668 

 
 -  -  140  140  -  -  -  -  140 

 
 19,049  878  -  103,020  1,854  19,726  -  21,580  124,600 

 
 19,714  1,089  -  107,946  1,425  19,897  -  21,322  129,268 

 
 949  -  -  2,701  -  243  -  243  2,944 

 
 -  -  -  412  -  -  -  -  412 

 
 11,440  11,181  20,603  157,631  16,204  13,579  5,271  35,054  192,685 

 
 9,578  11,147  -  128,608  16,117  13,553  -  29,670  158,278 

 
 10,203  11,735  -  132,253  10,502  15,120  -  25,622  157,875 

 
 24,471  1,027  13,804⁽⁴⁾  116,588  1,762⁽⁴⁾  22,123⁽⁴⁾  1,640⁽⁴⁾  25,525  142,113 

 
 24,336  1,127  11,141⁽⁴⁾  118,315  1,258⁽⁴⁾  21,552⁽⁴⁾  1,335⁽⁴⁾  24,145  142,460 

 
 29,433  47,974  3,937  174,905  15,673  -  -  15,673  190,578 

          
          
 

 401  17  -  2,856  133  280  -  413  3,269 

 
 14  12  -  299  68  249  -  317  616 

 
 -  -  272⁽⁵⁾  272  -  -  66  66  338 

 
 415  29  272  3,427  201  529  66  796  4,223 
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 )המשך(ם ואיזורים גיאוגרפיי פיקוחיים פעילות מגזרי. 29

 מאוחד, בישראל פעילות -אנשים פרטיים . ו

 
 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 מגזר משקי בית

 
 מגזר בנקאות פרטית

 

 

הלוואות 
 לדיור

כרטיסי 
 אחר אשראי

סך הכל 
משקי 

 בית
הלוואות 

 לדיור
כרטיסי 
 אחר אשראי

סך הכל 
בנקאות 

 סך הכל פרטית

 
 במיליוני שקלים חדשים

 1,998  4  2  -  2  1,994  832  445  717  ריבית מחיצוניים הכנסות
 289  88  88  -  -  201  200  1  -  הוצאות ריבית מחיצוניים

 1,709  (84) (86) -  2  1,793  632  444  717  הכנסות ריבית, נטו מחיצוניים
 (116) 136  137  -  (1) (252) 277  (32) (497) הכנסות ריבית, נטו בינמגזרי

 1,593  52  51  -  1  1,541  909  412  220  סך הכנסות ריבית, נטו
 2,443  575  574  1  -  1,868  1,020  832  16  הכנסות שאינן מריבית מחיצוניים

 (1,028) (506) (506) -  -  (522) (522) -  -  הכנסות שאינן מריבית בינמגזרי
 1,415  69  68  1  -  1,346  498  832  16  סך הכנסות שאינן מריבית

 3,008  121  119  1  1  2,887  1,407  1,244  236  סך הכנסות
 333  -  -  -  -  333  189  130  14  הוצאות בגין הפסדי אשראי
 3,069  125  124  1  -  2,944  1,950  881  113  הוצאות תפעוליות ואחרות

 (394) (4) (5) -  1  (390) (732) 233  109  רווח )הפסד( לפני מסים
 (142) (3) (3) -  -  (139) (269) 92  38  הפרשה )הקטנת הפרשה( למסים על הרווח

 (252) (1) (2) -  1  (251) (463) 141  71  רווח )הפסד( לאחר מסים
 (45) -  -  -  -  (45) -  (45) -  רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 (297) (1) (2) -  1  (296) (463) 96  71  רווח )הפסד( נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק
          

 55,883  255  131  38  86  55,628  16,778  11,725  27,125  יתרה ממוצעת של נכסים
 54,975  188  64  38  86  54,787  15,961  11,592  27,234  ⁽³⁾יתרה ממוצעת של אשראי לציבור

 56,346  217  98  40  79  56,129  15,029  12,413  28,687  ⁽³⁾יתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח
 88  -  -  -  -  88  65  23  -  יתרת חובות פגומים

 357  -  -  -  -  357  75  -  282  יום 90יתרת חובות שאינם פגומים בפיגור מעל 
 88,327  14,541  14,506  35  -  73,786  71,225  2,432  129  ויותיתרה ממוצעת של התחייב

 83,510  14,431  14,431  -  -  69,079  69,058  21  -  מזה: יתרה ממוצעת של פיקדונות הציבור
 84,422  15,656  15,656  -  -  68,766  68,744  22  -  יתרת פיקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח

 42,026  422  346  36  40  41,604  16,000  10,316  15,288  ⁽¹⁾צעת של נכסי סיכוןיתרה ממו
 44,561  446  366  38  42  44,115  16,028  11,691  16,396  ⁽¹⁾יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח

 54,934  19,099  19,099  -  -  35,835  35,390  -  445  ⁽²⁾יתרה ממוצעת של נכסים בניהול
          

 הכנסות ריבית, נטו:
 1,365  2  1  -  1  1,363  732  412  219  מרווח מפעילות מתן אשראי לציבור         

 228  50  50  -  -  178  177  -  1  מרווח מפעילות קבלת פיקדונות הציבור
 1,593  52  51  -  1  1,541  909  412  220  סך הכנסות ריבית, נטו

 ערות :ה
 כפי שחושבו לצורך הלימות הון. -( נכסי סיכון 1)
 רבות נכסי גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות וניירות ערך של לקוחות.ל -( נכסים בניהול 2)
 מוצגת יתרה רשומה. -( יתרת האשראי לציבור 3)
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 )המשך(ואיזורים גיאוגרפיים  פיקוחיים פעילות מגזרי. 29

 )המשך( מאוחד, בישראל פעילות -יים . אנשים פרטו

 
 ⁽⁴⁾2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 מגזר משקי בית

 
 מגזר בנקאות פרטית

 

 

הלוואות 
 לדיור

כרטיסי 
 אחר אשראי

סך הכל 
משקי 

 בית
הלוואות 

 לדיור
כרטיסי 
 אחר אשראי

סך הכל 
בנקאות 

 סך הכל פרטית

 
 במיליוני שקלים חדשים

 1,708  3  2  -  1  1,705  770  386  549  ונייםהכנסות ריבית מחיצ
 243  72  72  -  -  171  173  (2) -  הוצאות ריבית מחיצוניים

 1,465  (69) (70) -  1  1,534  597  388  549  הכנסות ריבית, נטו מחיצוניים
 (74) 114  115  -  (1) (188) 242  (35) (395) הכנסות ריבית, נטו בינמגזרי

 1,391  45  45  -  -  1,346  839  353  154  הכנסות ריבית, נטו סך
 1,882  283  283  -  -  1,599  832  752  15  הכנסות שאינן מריבית מחיצוניים

 (532) (216) (216) -  -  (316) (316) -  -  הכנסות שאינן מריבית בינמגזרי
 1,350  67  67  -  -  1,283  516  752  15  סך הכנסות שאינן מריבית

 2,741  112  112  -  -  2,629  1,355  1,105  169  סך הכנסות
 217  1  1  -  -  216  135  73  8  הוצאות )ביטול הוצאות( בגין הפסדי אשראי

 3,028  125  125  -  -  2,903  1,988  790  125  הוצאות תפעוליות ואחרות
 (505) (14) (14) -  -  (491) (768) 241  36  רווח )הפסד( לפני מסים

 (107) (2) (2) -  -  (105) (217) 95  17  ⁽⁵⁾הפרשה )הקטנת הפרשה( למסים על הרווח 
 (398) (12) (12) -  -  (386) (551) 146  19  רווח )הפסד( לאחר מסים

 (41) -  -  -  -  (41) -  (41) -  רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 (439) (12) (12) -  -  (427) (551) 105  19  רווח )הפסד( נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

          
 49,729  228  124  35  69  49,501  15,685  10,434  23,382  יתרה ממוצעת של נכסים

 48,719  162  58  35  69  48,557  14,753  10,320  23,484  ⁽³⁾יתרה ממוצעת של אשראי לציבור
 50,987  214  106  36  72  50,773  14,150  10,999  25,624  ⁽³⁾יתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח

 61  -  -  -  -  61  39  22  -  יתרת חובות פגומים
 381  -  -  -  -  381  82  -  299  יום 90יתרת חובות שאינם פגומים בפיגור מעל 

 85,983  14,595  14,563  32  -  71,388  69,028  2,341  19  של התחייבויותיתרה ממוצעת 
 81,402  14,485  14,485  -  -  66,917  66,899  18  -  מזה: יתרה ממוצעת של פיקדונות הציבור

 83,717  16,221  16,221  -  -  67,496  67,477  19  -  יתרת פיקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח
 37,902  403  305  55  43  ⁽⁶⁾37,499  ⁽⁶⁾15,217  ⁽⁶⁾9,826  ⁽⁶⁾12,456  ⁽¹⁾יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

 40,153  381  316  34  31  ⁽⁶⁾39,772  ⁽⁶⁾16,852  ⁽⁶⁾8,782  ⁽⁶⁾14,138  ⁽¹⁾יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח
 56,012  18,658  18,658  -  -  37,354  36,821  -  533  ⁽²⁾יתרה ממוצעת של נכסים בניהול

          
 הכנסות ריבית, נטו:

 1,184  1  1  -  -  1,183  676  353  154  מרווח מפעילות מתן אשראי לציבור         
 207  44  44  -  -  163  163  -  -  מרווח מפעילות קבלת פיקדונות הציבור

 1,391  45  45  -  -  1,346  839  353  154  סך הכנסות ריבית, נטו
 הערות :

 כפי שחושבו לצורך הלימות הון. -( נכסי סיכון 1)
 רבות נכסי גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות וניירות ערך של לקוחות.ל -( נכסים בניהול 2)
 מוצגת יתרה רשומה. -( יתרת האשראי לציבור 3)
 ראו ג' לעיל. -( סווג מחדש 4)
 ( .7ג' ) 1ראו ביאור  –חדש ( סווג מ5)
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 מאוחד, בישראל פעילות - וגדולים בינוניים, וזעירים קטנים עסקים. ז

 
 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

מגזר עסקים קטנים 
 מגזר עסקים גדולים מגזר עסקים בינוניים וזעירים

 

 

בינוי 
 סך הכל אחר ונדל"ן

בינוי 
 סך הכל אחר ונדל"ן

בינוי 
 סך הכל סך הכל אחר ונדל"ן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 2,708  769  601  168  362  266  96  1,577  1,132  445  הכנסות ריבית חיצוניים
 142  55  53  2  18  12  6  69  60  9  הוצאות ריבית חיצוניים
 2,566  714  548  166  344  254  90  1,508  1,072  436  צונייםהכנסות ריבית נטו מחי

 (305) (170) (123) (47) (44) (31) (13) (91) (28) (63) הכנסות ריבית נטו בינמגזרי
 2,261  544  425  119  300  223  77  1,417  1,044  373  סך הכנסות ריבית נטו

 1,521  324  276  48  194  99  95  1,003  885  118  הכנסות שאינן מריבית מחיצוניים
 (462) (36) (63) 27  (40) (35) (5) (386) (356) (30) הכנסות שאינן מריבית בינמגזרי

 1,059  288  213  75  154  64  90  617  529  88  סך הכנסות שאינן מריבית
 253  82  82  -  27  27  -  144  144  -  מזה:הכנסות מכרטיסי אשראי

 3,320  832  638  194  454  287  167  2,034  1,573  461  סך הכנסות
 189  23  108  (85) 22  36  (14) 144  137  7  הוצאות )ביטול הוצאות( בגין הפסדי אשראי

 1,863  291  285  6  256  228  28  1,316  1,166  150  הוצאות תפעוליות ואחרות
 1,268  518  245  273  176  23  153  574  270  304  רווח לפני מסים

 439  180  85  95  62  10  52  197  92  105  הפרשה למסים על הרווח
 829  338  160  178  114  13  101  377  178  199  רווח לאחר מסים

 (19) (7) (7) -  (2) (2) -  (10) (10) -  רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 810  331  153  178  112  11  101  367  168  199  רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

           
 69,243  23,901  18,165  5,736  11,353  8,467  2,886  33,989  23,184  10,805  יתרה ממוצעת של נכסים

 68,737  23,920  18,134  5,786  11,293  8,411  2,882  33,524  22,764  10,760  ⁽³⁾יתרה ממוצעת של אשראי לציבור
 73,174  25,400  19,313  6,087  12,406  9,348  3,058  35,368  24,253  11,115  ⁽³⁾יתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח

 1,388  394  380  14  261  182  79  733  466  267  יתרת חובות פגומים
 50  -  -  -  5  1  4  45  37  8  יום 90בות שאינם פגומים בפיגור מעל יתרת חו

 58,065  16,665  15,148  1,517  8,228  6,251  1,977  33,172  28,447  4,725  יתרה ממוצעת של התחייבויות
 51,020  14,652  13,151  1,501  7,425  5,468  1,957  28,943  24,316  4,627  מזה: יתרה ממוצעת של פיקדונות הציבור

 51,082  15,618  13,247  2,371  8,056  5,803  2,253  27,408  22,802  4,606  יתרת פיקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח
 78,919  27,139  17,682  9,457  15,172  10,574  4,598  36,608  24,772  11,836  ⁽¹⁾יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

 79,801  27,080  16,457  10,623  15,556  10,830  4,726  37,165  25,132  12,033  ⁽¹⁾כסי סיכון לסוף תקופת הדיווחיתרת נ
 68,659  36,046  35,721  325  7,897  7,503  394  24,716  24,295  421  ⁽²⁾יתרה ממוצעת של נכסים בניהול

           
 הכנסות ריבית, נטו:

 2,128  517  401  116  281  208  73  1,330  970  360  ווח מפעילות מתן אשראי לציבורמר          
 133  27  24  3  19  15  4  87  74  13  מרווח מפעילות קבלת פיקדונות הציבור

 2,261  544  425  119  300  223  77  1,417  1,044  373  סך הכנסות ריבית, נטו
 הערות :

 כפי שחושבו לצורך הלימות הון. -ון( נכסי סיכ1)
 רבות נכסי גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות וניירות ערך של לקוחות.ל -( נכסים בניהול 2)
 מוצגת יתרת החוב הרשומה -( יתרת האשראי לציבור3)
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 )המשך( מאוחד, בישראל פעילות - וגדולים םבינוניי, וזעירים קטנים עסקים. ז

 
 ⁽⁴⁾2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

מגזר עסקים קטנים 
 מגזר עסקים גדולים מגזר עסקים בינוניים וזעירים

 

 

בינוי 
 סך הכל אחר ונדל"ן

בינוי 
 סך הכל אחר ונדל"ן

בינוי 
 סך הכל סך הכל אחר ונדל"ן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 2,519  683  547  136  360  261  99  1,476  1,069  407  ריבית חיצונייםהכנסות 
 98  34  29  5  11  10  1  53  45  8  הוצאות ריבית חיצוניים

 2,421  649  518  131  349  251  98  1,423  1,024  399  הכנסות ריבית נטו מחיצוניים
 (341) (158) (121) (37) (61) (44) (17) (122) (56) (66) הכנסות ריבית נטו בינמגזרי

 2,080  491  397  94  288  207  81  1,301  968  333  סך הכנסות ריבית נטו
 965  235  193  42  155  96  59  575  514  61  הכנסות שאינן מריבית מחיצוניים

 23  8  (12) 20  (8) (14) 6  23  (4) 27  הכנסות שאינן מריבית בינמגזרי
 988  243  181  62  147  82  65  598  510  88  סך הכנסות שאינן מריבית

 236  77  77  -  25  25  -  134  134  -  מזה:הכנסות מכרטיסי אשראי
 3,068  734  578  156  435  289  146  1,899  1,478  421  סך הכנסות

 95  (18) 82  (100) 46  69  (23) 67  94  (27) הוצאות )ביטול הוצאות( בגין הפסדי אשראי
 1,974  310  301  9  294  267  27  1,370  1,222  148  הוצאות תפעוליות ואחרות

 999  442  195  247  95  (47) 142  462  162  300  רווח )הפסד( לפני מסים
 415  166  80  86  45  (4) 49  204  96  108  ⁽⁵⁾הפרשה )הקטנת הפרשה( למסים על הרווח 

 584  276  115  161  50  (43) 93  258  66  192  רווח )הפסד( לאחר מסים
 6  2  2  -  1  1  -  3  3  -  הפסד נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 590  278  117  161  51  (42) 93  261  69  192  רווח )הפסד( נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק
           

 63,803  21,597  16,945  4,652  10,393  7,455  2,938  31,813  21,964  9,849  יתרה ממוצעת של נכסים
 63,658  21,854  17,152  4,702  10,441  7,476  2,965  31,363  21,545  9,818  ⁽³⁾יתרה ממוצעת של אשראי לציבור

 68,770  22,944  17,714  5,230  12,234  9,315  2,919  33,592  23,452  10,140  ⁽³⁾יתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח
 1,950  821  811  10  316  218  98  813  393  420  יתרת חובות פגומים

 59  1  1  -  7  2  5  51  45  6  יום 90יתרת חובות שאינם פגומים בפיגור מעל 
 51,534  13,968  12,476  1,492  6,900  5,670  1,230  30,666  26,431  4,235  יתרה ממוצעת של התחייבויות

 45,052  12,162  10,685  1,477  6,151  4,938  1,213  26,739  22,600  4,139  מזה: יתרה ממוצעת של פיקדונות הציבור
 48,996  14,464  12,564  1,900  6,944  5,458  1,486  27,588  23,268  4,320  יתרת פיקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח

 73,451  24,951  17,235  7,716  15,097  10,306  4,791  33,403  22,749  10,654  ⁽¹⁾יתרה ממוצעת של נכסי סיכון
 75,137  25,992  17,799  8,193  15,052  10,046  5,006  34,093  22,906  11,187  ⁽¹⁾יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח

 61,731  31,576  31,492  84  7,795  7,171  624  22,360  22,017  343  ⁽²⁾יתרה ממוצעת של נכסים בניהול
           

 הכנסות ריבית, נטו:
 1,984  472  379  93  274  195  79  1,238  915  323  מרווח מפעילות מתן אשראי לציבור          

 96  19  18  1  14  12  2  63  53  10  נות הציבורמרווח מפעילות קבלת פיקדו
 2,080  491  397  94  288  207  81  1,301  968  333  סך הכנסות ריבית, נטו

 הערות :
 כפי שחושבו לצורך הלימות הון. -( נכסי סיכון 1)
 ל לקוחות.רבות נכסי גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות וניירות ערך של -( נכסים בניהול 2)
 מוצגת יתרה רשומה. -( יתרת האשראי לציבור 3)
 ראו ג' לעיל. -( סווג מחדש 4)
 ( .7ג' ) 1ראו ביאור  –( סווג מחדש 5)
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 הניהול הפיננסי. בהתאם, לא מוצגים מספרי השוואה.בהתאם להוראות המעבר, בדוחות כספיים אלה מוצגים לראשונה נתונים נפרדים אודות מגזר 

 פעילות בישראל, מאוחד –מגזר ניהול פיננסי  .ח

 
 2017בדצמבר  31לשנה הסתיימה ביום 

 

פעילות 
 למסחר

פעילות 
ניהול נכסים 
 והתחייבויות

פעילות 
השקעה 

 סך הכל פיננסי אחר ריאלית

 
 במיליוני שקלים חדשים

 393  8  -  363  22  הכנסות ריבית מחיצוניים
 450  4  -  446  -  הוצאות ריבית לחיצוניים

 (57) 4  -  (83) 22  הכנסות ריבית, נטו מחיצוניים
 375  -  -  383  (8) הכנסות ריבית, נטו בינמגזרי

 318  4  -  300  14  סך הכנסות ריבית, נטו
 (796) 156  235  (1,248) 61  סך הכל הכנסות שאינן מריבית מחיצוניים

 1,573  (1) -  1,514  60  הכנסות שאינן מריבית בינמגזרי
 777  155  235  266  121  סך הכל הכנסות שאינן מריבית 

 1,095  159  235  566  135  סך הכנסות
 216  11  22  61  122  הוצאות תפעוליות ואחרות

 879  148  213  505  13  רווח לפני מסים
 304  71  57  172  4  ם על הרווחהפרשה למסי

 575  77  156  333  9  רווח לאחר מסים
 1  -  1  -  -  חלקו של התאגיד הבנקאי ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת המס

 4  -  -  4  -  הפסד נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 580  77  157  337  9  רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

 61,592  1,096  1,813  52,763  5,920  יתרה ממוצעת של נכסים
 148  -  148  -  -  מזה: השקעות בחברות כלולות
 15,008  1,189  -  10,376  3,443  יתרה ממוצעת של התחייבויות

 12,107  508  1,364  5,916  4,319  ⁽¹⁾יתרה ממוצעת של נכסי סיכון
 12,908  757  1,336  6,072  4,743  ⁽¹⁾כון לסוף תקופת הדיווחיתרת נכסי סי

 7,474  7,465  -  9  -  ⁽²⁾יתרה ממוצעת של נכסים בניהול
      

 מרכיבי הכנסות ריבית נטו והכנסות שאינן מריבית:
 -  -  -  (43) 55  ⁽³⁾הפרשי שער, נטו      

 -  -  -  (11) 26  ⁽³⁾הפרשי מדד, נטו 
 -  -  -  470  (61) ⁽³⁾ריבית, נטו  חשיפות

 -  -  -  -  3  ⁽³⁾חשיפות למניות, נטו 
 -  -  -  416  23  סך הכל הכנסות ריבית נטו והכנסות שאינן מריבית, לפי בסיס צבירה

 -  -  -  177  -  רווחים או הפסדים ממכירה או מירידת ערך
 -  -  -  (23) -  שינוי בפער בין שווי הוגן לבין בסיס צבירה

 -  -  -  (4) 112  הכנסות אחרות שאינן מריבית
 1,095  159  235  566  135  סך הכל הכנסות ריבית נטו והכנסות שאינן מריבית

 הערות :
 כפי שחושבו לצורך הלימות הון. -( נכסי סיכון 1)
 ות ערך של לקוחות.גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות ונייר לרבות נכסי -( נכסים בניהול 2)
 ( לרבות בגין ניירות ערך ומכשירים נגזרים3)
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 מידע על אזורים גאוגרפיים .ט

 
 ⁽¹⁾הכנסות

רווח )הפסד( נקי המיוחס לבעלי 
 סך נכסים המניות של הבנק

 
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 183,778  188,988  599  713  1,106  6,223  7,024  7,478  ישראל
 194  15  (39) (1) (15) 63  17  (10) אירופה

 35,605  32,218  186  193  168  834  951  906  צפון אמריקה
 -  -  4  -  -  156  4  -  דרום אמריקה

 35,799  32,233  151  192  153  1,053  972  896  סך הכל מחוץ לישראל
 219,577  221,221  750  905  1,259  7,276  7,996  8,374  הכל מאוחד-סך

 הערה:
 כנסות ריבית, נטו לפני הוצאות להפסדי אשראי והכנסות שאינן מריבית.ה -הכנסות  (1)

 יביאיד פעילות מכירת נוכח כי, גם יצוין .אמריקה בדרום הפעילות נפסקה'(, ד 15 ביאור ראו) אמריקה לטין בנק דיסקונט פעילות מכירת נוכח כי יצוין

 .באירופה הפעילות גם נפסקה, לונדון סניף וסגירת בנק( סוויס)

  . מגזרי פעילות ניהוליים30

 כללי א.
, הפיקוחיים הפעילות ממגזרי מהותית שונים שלו הפעילות מגזרי שלו ההנהלה לגישת תאםשבה בנקאי תאגיד, החדשות להוראות בהתאם .1

 בבנקים המקובלים החשבונאות לכללי בהתאם"(, ניהוליים פעילות מגזרי)" ההנהלה לגישת בהתאם פעילות מגזרי על גילוי בנוסף ייתן

 (.) – פעילות מגזרי בנושא ב"בארה
 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, קפיטל

סקונט, בהתייחס לבנקאות )בבנק; באחריות החטיבה הקמעונאית בבנק מרכנתיל די מגזרים הנמצאים באחריות החטיבה הבנקאית -
 סחרית בבנק מרכנתיל דיסקונט, בהתייחס לבנקאות המסחרית(:מ-הקמעונאית, ובאחריות החטיבה העסקית

פעילות משקי הבית )במסגרת זו נכללים השירותים שמעניקים הבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט בתחומי  –בנקאות קמעונאית 

ופעילות עסקים קטנים )במסגרת זו נכללים השירותים שמעניקים הבנק ובנק הבנקאות ושוק ההון ללקוחות הפרטיים שלהם( 
 מרכנתיל דיסקונט בתחומי הבנקאות ושוק ההון ללקוחות עסקיים, יחידים ותאגידים, שפעילותם אופיינית לעסקים קטנים(.

קוחותיהם העסקיים )יחידים במסגרת זו נכללים שירותי בנקאות שמספקים הבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט לל – בנקאות מסחרית

 ותאגידים( בעלי היקף פעילות בינוני, שאינם משתייכים למגזר הבנקאות העסקית.
 בבנק מרכנתיל דיסקונט(: מסחרית לבנקאות החטיבה)בבנק; באחריות מגזר הנמצא באחריות החטיבה העסקית  -

ובנק מרכנתיל דיסקונט לתאגידים גדולים. כן כולל  נכללים שירותי הבנקאות שמספקים הבנק במסגרת זו - מגזר בנקאות עסקית

 המגזר את פעילות הבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט בתחום הבניה והנדל"ן.
 )בבנק; באחריות החטיבה הפיננסית בבנק מרכנתיל דיסקונט(: מגזר הנמצא באחריות חטיבת שווקים פיננסיים -

ננסית של הבנק ושל בנק מרכנתיל דיסקונט, שאינה משויכת ללקוחות, כגון במסגרת זו נכללת הפעילות הפי –מגזר פעילות פיננסית 

 פעילות בתיק ניירות הערך של הבנקים.
 מגזרים הכוללים את הפעילות של חברות הבת העיקריות בקבוצה: -

ן ובהשקעות פעילות בתחום הבנקאות להשקעות, בתחום ההשקעות )בקרנות השקעה פרטיות, בקרנות הון סיכו – קפיטלדיסקונט 

 בתחום הפצת ניירות ערך ובתחום חיתום להנפקות וניהולן.בתחום הבנקאות להשקעות, ריאליות נוספות(, 
ות פרטית, באמצעות מסחרית ובנקא-הפעילות הבינלאומית של קבוצת דיסקונט, המתאפיינת כפעילות עסקית – דיסקונט בנקורפ.

 אי די בי ניו יורק. 

 ה של כרטיסי אשראי מסוגים שונים, לשימוש בארץ ובחו"ל.פעילות הנפקה וסליק – כאל
 פעילויות שונות שאינן כלולות במי מהמגזרים שתוארו לעיל, שהיקפן אינו מהותי כדי הגדרתן כמגזר פעילות. – מגזר אחר -

ל דיסקונט שני מגזרי פעילות: נכללו באחריות החטיבה לבנקאות מסחרית בבנק מרכנתי 2016בדצמבר  31עד ליום  שינוי במבנה הניהולי. .3

בנקאות מסחרית ובנקאות עסקית. בהתאמה, הם הוצגו במסגרת מגזרים אלה בביאור מגזרים ניהוליים.
, מוזגה פעילות האגף העסקי בחטיבה 2017בינואר  1בעקבות רה ארגון בחטיבה לבנקאות מסחרית בבנק מרכנתיל דיסקונט, בתוקף מיום 

, מוזגה הפעילות במגזר ה"בנקאות העסקית", לתוך מגזר ה"בנקאות 2017בינואר  1יים. בהתאמה, החל מיום זו, לתוך שני אגפים מסחר

 המסחרית". נתוני ההשוואה סווגו בהתאם.
 הניהולי למגזר הלקוח שיוך למעט, הפיקוחיים למגזרים המשמש ההקצאה במודל שימוש נעשה הניהוליים למגזרים ההוצאות בהקצאת .4

  .הניהוליים המגזרים בין הפעילות לחלוקת המשמשים לתבחינים תאםבה, המתאים
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 ב. מידע על מגזרי פעילות ניהוליים

 

בנקאות 
 קמעונאית

בנקאות 
 מסחרית

בנקאות 
 עסקית

פעילות 
 פיננסית

 
 

 במיליוני שקלים חדשים
 

 
 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 295  754  513  2,214  יבית, נטוהכנסות ר 
 369  386  142  1,126  הכנסות שאינן מריבית 
 664  1,140  655  3,340  כל הכנסות-סך 
 -  (65) 54  389  הוצאות )ביטול הוצאות( בגין הפסדי אשראי  
 166  382  406  3,242  הוצאות תפעוליות ואחרות 
 498  823  195  (291) רווח )הפסד( לפני מסים 
 201  287  68  (120) הפרשה למסים )חיסכון במס( על הרווח 
 297  536  127  (171) רווח )הפסד( לאחר מסים 
 2  -  -  1  חלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת המס 
 299  536  127  (170) רווח )הפסד( נקי לפני יחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 -  -  -  -  רווח מיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 299  536  127  (170) רווח )הפסד( נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק 
 63,855  39,518  18,052  69,358  יתרת נכסים לסוף השנה 
 -  37,619  18,219  67,508  יתרת האשראי לציבור לסוף השנה 
 2,909  24,656  14,569  111,598  ור לסוף השנהיתרת פקדונות הציב 
  

 

בנקאות 
 קמעונאית

בנקאות 
 מסחרית

בנקאות 
 עסקית

פעילות 
 פיננסית

 
 

 2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ⁽⁴⁾323  ⁽²⁾700  ⁽²⁾469  1,946  הכנסות ריבית, נטו 
 367  ⁽²⁾342  ⁽²⁾135  1,104  הכנסות שאינן מריבית 
 690  1,042  604  3,050  כל הכנסות-סך 
 -  ⁽²⁾29  ⁽²(⁾1) 239  הוצאות )ביטול הוצאות( בגין הפסדי אשראי 
 ⁽⁵⁾151  ⁽⁵⁽⁾²⁾410  ⁽⁵⁽⁾²⁾422  ⁽⁵⁾3,287  הוצאות תפעוליות ואחרות 
 539  603  183  (476) רווח )הפסד( לפני מסים 
 ⁽⁴⁾228  ⁽⁴⁽⁾²⁾226  ⁽⁴⁽⁾²⁾75  ⁽⁴(⁾100) רווחהפרשה למסים )חיסכון במס( על ה 
 311  377  108  (376) רווח )הפסד( לאחר מסים 
 7  -  -  1  חלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת המס 
 318  377  108  (375) רווח )הפסד( נקי לפני יחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 -  -  -  -  יות שאינן מקנות שליטהרווח מיוחס לבעלי זכו 
 318  377  108  (375) רווח )הפסד( נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק 
 67,941  ⁽²⁾37,645  ⁽²⁾16,277  63,733  יתרת נכסים לסוף השנה 
 -  ⁽²⁾36,349  ⁽²⁾16,379  61,690  יתרת האשראי לציבור לסוף השנה 
 ⁽⁵⁾4,510  ⁽⁵⁽⁾²⁾23,778  ⁽²⁾13,024  109,485  היתרת פקדונות הציבור לסוף השנ 
 הערות: 

 ( תרומה לתוצאות העסקיות של הבנק.1)
 לעיל. 3( ראו סעיף א' 2)
 ', בהתאמה.ז-( ו2' )וסעיפים  36( השפעות הסדר חלף הליך פלילי ועסקת רכישת ויזה אירופה, שתוארו בביאור 3)
 .7ג'  1ראו ביאור  -( סווג מחדש 4)
 טיוב בשיוך לקוחות למגזרים. –( סווג מחדש 5)
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דיסקונט 
 ⁽¹⁾קפיטל

דיסקונט 
 הכל-סך התאמות אחר ⁽¹⁾כאל ⁽¹⁾בנקורפ

  
  

 
 1  765  423  4  6  4,975 

 
 268  146  1,087  41 (166)  3,399 

 
 269  911  1,510  45 (160)  8,374 

 
 -  73  124  - (1)  574 

 
 41  526  1,094  38 (160)  5,735 

 
 228  312  292  7  1  2,065 

 
 62  140  102  7  -  747 

 
 166  172  190  -  1  1,318 

 
(1)  -  1  - (2)  1 

 
 165  172  191  - (1)  1,319 

 
 -  - (60) (2)  2 (60) 

 
 165  172  131 (2)  1  1,259 

 
 1,483  32,288  14,053  3,288 (20,674)  221,221 

 
 -  20,706  13,668  - (6,852)  150,868 

 
 -  25,021  22  - (3,605)  175,170 

 

 

דיסקונט 
 ⁽¹⁾קפיטל

דיסקונט 
 הכל-סך התאמות אחר ⁽¹⁾כאל ⁽¹⁾בנקורפ

  
  

 
 1  747  362  3  6  4,557 

 
 109  208  1,260⁽³⁾  71 (157)  3,439 

 
 110  955  1,622  74 (151)  7,996 

 
 -  127  75  -  -  469 

 
 28  527  1,105⁽³⁾  35 (151)  5,814 

 
 82  301  442  39  -  1,713 

 
 13  108  174  16  1  741 

 
 69  193  268  23 (1)  972 

 
 9  -  -  - (2)  15 

 
 78  193  268  23 (3)  987 

 
 -  - (82) (2)  2 (82) 

 
 78  193  186  21 (1)  905 

 
 1,267  35,609  12,416  5,038 (20,349)  219,577 

 
 -  22,100  12,043  - (5,657)  142,904 

 
 -  26,384  19  - (4,882)  172,318 
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 (המשך) ב. מידע על מגזרי פעילות ניהוליים

 

בנקאות 
 קמעונאית

בנקאות 
 מסחרית

בנקאות 
 עסקית

פעילות 
 פיננסית

 
 

 2015בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 305  ⁽²⁾615  ⁽²⁾454  1,753  הכנסות ריבית, נטו 
 241  ⁽²⁾324  ⁽²⁾126  1,147  הכנסות שאינן מריבית 
 546  939  580  2,900  כל הכנסות-סך 
 -  ⁽²⁾2  ⁽²⁾24  119  הוצאות )ביטול הוצאות( בגין הפסדי אשראי 
 192  ⁽²⁾371  ⁽²⁾406  3,097  הוצאות תפעוליות ואחרות 
 354  566  150  (316) רווח )הפסד( לפני מסים 
 147  ⁽²⁾212  ⁽²⁾62  (79) הפרשה למסים )חיסכון במס( על הרווח 
 207  354  88  (237) רווח )הפסד( לאחר מסים 
 7  -  -  1  לות לאחר השפעת המסחלקו של הבנק ברווחים של חברות כלו 
 214  354  88  (236) רווח )הפסד( נקי לפני יחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 -  -  -  -  רווח מיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 214  354  88  (236) רווח )הפסד( נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק 
 68,015  ⁽²⁾31,375  ⁽²⁾15,784  55,692  יתרת נכסים לסוף השנה 
 -  ⁽²⁾31,366  ⁽²⁾16,147  54,117  יתרת האשראי לציבור לסוף השנה 
 5,654  ⁽²⁾17,988  ⁽²⁾12,728  101,973  יתרת פקדונות הציבור לסוף השנה 
 הערות: 

 ( תרומה לתוצאות העסקיות של הבנק.1)
 לעיל. 3( ראו סעיף א' 2)
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 דיסקונט
 ⁽¹⁾קפיטל

דיסקונט 
 הכל-סך התאמות אחר ⁽¹⁾כאל ⁽¹⁾בנקורפ

  
  

 
 1  774  288  29  4  4,223 

 
 101  216  950  102 (154)  3,053 

 
 102  990  1,238  131 (150)  7,276 

 
 -  11  34 (1) (2)  187 

 
 13  665  965  163 (147)  5,725 

 
 89  314  239 (31) (1)  1,364 

 
 11  124  88  1  -  566 

 
 78  190  151 (32) (1)  798 

 
 3  -  1  - (3)  9 

 
 81  190  152 (32) (4)  807 

 
 -  - (57) (2)  2 (57) 

 
 81  190  95 (34) (2)  750 

 
 1,110  36,353  10,991  7,970 (22,030)  205,260 

 
 -  21,321  10,718  - (4,401)  129,268 

 
 -  25,582  17  - (6,067)  157,875 
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  אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראימידע נוסף על סיכון אשראי, . 31

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת , ביאור זה: אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"חב –חובות  .כללי

 .ילות בשוק המעו"ףונכסים בגין פע הסכמי מכר חוזר

 א. חובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניים

 מאוחד  – אשראי להפסדי ההפרשה ביתרת תנועה. 1

 
 אשראי לציבור

  

 
 מסחרי

אנשים 
 -פרטיים 

הלוואות 
 לדיור

אנשים 
 -פרטיים 

 הכל-סך אחר
בנקים 

 הכל-סך וממשלות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
2017 

 2,339  -  2,339  469  168  1,702  2016בדצמבר  31ם יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליו
 574  1  573  315  15  243  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (1,176) -  (1,176) (410) (5) (761) מחיקות חשבונאיות
 594  -  594  193  -  401  גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 (582) -  (582) (217) (5) (360) מחיקות חשבונאיות נטו
 (26) -  (26) (1) -  (25) התאמות מתרגום דוחות כספיים

 2,305  1  2,304  566  178  1,560  2017בדצמבר  31יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 
 193  -  193  38  -  155  מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים

       
 

2016 
 2,261  3  2,258  407  176  1,675  ⁽ ¹⁾2015בדצמבר  31ום יתרת הפרשה להפסדי אשראי לי

 469  (3) 472  209  8  255  הוצאות )ביטול הוצאות( בגין הפסדי אשראי
 (912) -  (912) (327) (16) (569) מחיקות חשבונאיות

 525  -  525  180  -  345  גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות
 (387) -  (387) (147) (16) (224) ות נטומחיקות חשבונאי

 (4) -  (4) -  -  (4) התאמות מתרגום דוחות כספיים
 2,339  -  2,339  469  168  1,702  2016בדצמבר  31יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

 195  -  195  34  -  161  מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים
 

      
 

2015 
 2,224  5  2,219  411  263  1,545  ⁽ ¹⁾2014בדצמבר  31הפסדי אשראי ליום יתרת הפרשה ל

 187  (2) 189  69  5  115  הוצאות )ביטול הוצאות( בגין הפסדי אשראי
 (744) -  (744) (262) (92) (390) מחיקות חשבונאיות

 593  -  593  189  -  404  גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות
 (151) -  (151) (73) (92) 14  חיקות חשבונאיות נטומ

 1  -  1  -  -  1  התאמות מתרגום דוחות כספיים
 2,261  3  2,258  407  176  1,675  ⁽ ¹⁾2015בדצמבר  31יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

 206  -  206  33  3  170  מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים
 הערה:

 .2016א בדוח שנתי 18מפורט בביאור כ -כולל יתרות שסווגו כנכסים והתחייבויות מוחזקים למכירה לא  (1)
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 )המשך( אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראימידע נוסף על סיכון אשראי, . 31

 א. חובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניים )המשך(

 אוחדמ -חובות בגינם היא חושבה הובות ועל . מידע נוסף על דרך חישוב ההפרשה להפסדי אשראי בגין ח2

 
 אשראי לציבור

  

 
 מסחרי

אנשים 
 -פרטיים 

הלוואות 
 לדיור

אנשים 
 -פרטיים 
 הכל-סך אחר

בנקים 
 הכל-סך וממשלות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 2017בדצמבר  31

 יתרת חוב רשומה של חובות:
 72,285  4,325  67,960  483  -  67,477  ⁽¹⁾שנבדקו על בסיס פרטני

 שנבדקו על בסיס קבוצתי:
 29,016  -  29,016  -  28,766  ⁽²⁾250  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      

 54,121  229  53,892  28,241  127  25,524  קבוצתי אחר
 155,422  4,554  150,868  28,724  28,893  93,251  הכל חובות-סך
       

 אשראי בגין חובות: הפרשה להפסדי
 1,077  -  1,077  34  -  1,043  ⁽¹⁾שנבדקו על בסיס פרטני

 שנבדקו על בסיס קבוצתי:
 177  -  177  -  ⁽³⁾176  ⁽³⁾1  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      

 858  1  857  494  2  361  קבוצתי אחר
 2,112  1  2,111  528  178  1,405  איהכל הפרשה להפסדי אשר-סך

 
 2016בדצמבר  31

 יתרת חוב רשומה של חובות:
 67,798  4,024  63,774  482  -  63,292  ⁽¹⁾שנבדקו על בסיס פרטני

 -  -  -  -  -  -  שנבדקו על בסיס קבוצתי:
 25,957  -  25,957  -  25,696  ⁽²⁾261  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור

 54,976  1,803  53,173  26,858  68  ⁽²⁾26,247  קבוצתי אחר
 148,731  5,827  142,904  27,340  25,764  89,800  הכל חובות-סך
 הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות:       

 1,188  -  1,188  12  -  1,176  ⁽¹⁾שנבדקו על בסיס פרטני
 שנבדקו על בסיס קבוצתי:

 171  -  171  -  ⁽³⁾168  ⁽³⁾3  ומק פיגורשההפרשה בגינם חושבה לפי ע      
 785  -  785  423  -  362  קבוצתי אחר

 2,144  -  2,144  435  168  1,541  איהכל הפרשה להפסדי אשר-סך
 הערות:

מיליון ש"ח  889"ח( וההפרשה בגינו בסך של מיליון ש 64,855 - 31.12.2016מיליון ש"ח ) 70,155לרבות אשראי שנבדק על בסיס פרטני ונמצא שאינו פגום בסך של  (1)
 מיליון ש"ח(. 799 - 31.12.2016חושבה על בסיס קבוצתי )

מיליון ש"ח, המשולבות במערך העסקאות והבטחונות של עסקי לווים מסחריים או שהועמדו  250יתרת החובות המסחריים כוללת הלוואות לדיור בסך של  (2)
 מיליון ש"ח(. 266 - 31.12.2016ן בונות מצויים בהליכי בניה )לקבוצות רכישה, שהפרוייקטים שה

ח(, ושחושבה על בסיס מיליון ש" 2 - 31.12.2016מיליון ש"ח ) 3כולל יתרת הפרשה מעבר למתחייב לפי שיטת עומק הפיגור, שחושבה על בסיס פרטני, בסך של  (3)
 ח(."מיליון ש 94 - 31.12.2016מיליון ש"ח ) 102קבוצתי, בסך של 
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 )המשך( אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראימידע נוסף על סיכון אשראי, . 31

 א. חובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניים )המשך(

 הבנק  – אשראי להפסדי ההפרשה ביתרת תנועה. 3

 
 אשראי לציבור

  

 
 מסחרי

אנשים 
 -פרטיים 

הלוואות 
 לדיור

אנשים 
 -פרטיים 

 הכל-סך אחר
בנקים 

 הכל-סך וממשלות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
2017 

 1,525  -  1,525  231  151  1,143  2016בדצמבר  31יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 
 258  1  257  181  11  65  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (773) -  (773) (231) (5) (537) מחיקות חשבונאיות
 440  -  440  101  -  339  תגביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמו

 (333) -  (333) (130) (5) (198) מחיקות חשבונאיות נטו
 1,450  1  1,449  282  157  1,010  2017בדצמבר  31יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

 147  -  147  15  -  132  מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים

       
 

2016 
 1,470  -  1,470  198  160  1,112  2015בדצמבר  31שראי ליום יתרת הפרשה להפסדי א

 232  -  232  126  7  99  הוצאות בגין הפסדי אשראי
 (546) -  (546) (182) (16) (348) מחיקות חשבונאיות

 369  -  369  89  -  280  גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות
 (177) -  (177) (93) (16) (68) מחיקות חשבונאיות נטו

 1,525  -  1,525  231  151  1,143  2016בדצמבר  31יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 
 148  -  148  14  -  134  מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים

 
      

 
2015 

 1,494  -  1,494  204  251  1,039  2014בדצמבר  31יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 
 75  -  75  39  1  35  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (543) -  (543) (150) (92) (301) מחיקות חשבונאיות
 444  -  444  105  -  339  גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 (99) -  (99) (45) (92) 38  מחיקות חשבונאיות נטו
 1,470  -  1,470  198  160  1,112  2015בדצמבר  31יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

 159  -  159  14  3  142  מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים
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 )המשך( אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראימידע נוסף על סיכון אשראי, . 31

 א. חובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניים )המשך(

 הבנק  –חובות בגינם היא חושבה השראי בגין חובות ועל . מידע נוסף על דרך חישוב ההפרשה להפסדי א4

 
 אשראי לציבור

  

 
 מסחרי

אנשים 
 -פרטיים 

הלוואות 
 לדיור

אנשים 
 -פרטיים 

 הכל-סך אחר
בנקים 

 הכל-סך וממשלות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 2017בדצמבר  31

 יתרת חוב רשומה של חובות:
 58,164  4,778  53,386  208  -  53,178  ⁽¹⁾שנבדקו על בסיס פרטני      

 שנבדקו על בסיס קבוצתי:
 24,768  -  24,768  -  24,568  200  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      

 20,902  -  20,902  14,015  -  6,887  קבוצתי אחר
 103,834  4,778  99,056  14,223  24,568  60,265  הכל חובות-סך
       

 ה להפסדי אשראי בגין חובות:הפרש
 804  -  804  27  -  777  ⁽¹⁾שנבדקו על בסיס פרטני      

 שנבדקו על בסיס קבוצתי:
 158  -  158  -  ⁽²⁾157  ⁽²⁾1  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      

 341  1  340  240  -  100  קבוצתי אחר
 1,303  1  1,302  267  157  878  איהכל הפרשה להפסדי אשר-סך

 
 2016בדצמבר  31

 יתרת חוב רשומה של חובות:
 54,402  3,901  50,501  255  -  50,246  ⁽¹⁾שנבדקו על בסיס פרטני      

 שנבדקו על בסיס קבוצתי:
 22,122  -  22,122  -  21,952  170  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      

 19,447  -  19,447  13,200  -  6,247  קבוצתי אחר
 95,971  3,901  92,070  13,455  21,952  56,663  הכל חובות-סך
       

 הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות:
 921  -  921  5  -  916  ⁽¹⁾שנבדקו על בסיס פרטני      

 שנבדקו על בסיס קבוצתי:
 154  -  154  -  ⁽²⁾151  ⁽²⁾3  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      

 302  -  302  212  -  90  קבוצתי אחר
 1,377  -  1,377  217  151  1,009  איהכל הפרשה להפסדי אשר-סך

 הערות:
מיליון ש"ח  662 של בסך מיליון ש"ח( וההפרשה בגינו 52,138 - 2016מיליון ש"ח )בשנת  56,673 של לרבות אשראי שנבדק על בסיס פרטני ונמצא שאינו פגום בסך (1)

 מיליון ש"ח(. 620 - 2016חושבה על בסיס קבוצתי )בשנת 
ושחושבה על בסיס , מיליון ש"ח( 1 - 31.12.2016"ח )מיליון ש 2 של כולל יתרת הפרשה מעבר למתחייב לפי שיטת עומק הפיגור, שחושבה על בסיס פרטני, בסך (2)

 מיליון ש"ח(.  81 - 31.12.2016מיליון ש"ח ) 87 של קבוצתי, בסך
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 )המשך( אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראימידע נוסף על סיכון אשראי, . 31

 ב. חובות

 המאוחד  –ם ופיגורי. איכות אשראי 1

 
 2017בדצמבר  31

  
 ⁽¹⁾בעייתיים

 

 -חובות לא פגומים
 מידע נוסף

 

לא 
 בעייתיים

לא 
 הכל-סך ⁽²⁾פגומים פגומים

בפיגור של 
או  ימים 90

 ⁽³⁾יותר

בפיגור של 
 89ועד  30

 ⁽⁴⁾ימים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פעילות לווים בישראל
 מסחרי-ציבורי      
 23  11  10,897  93  56  10,748  בינוי -בינוי ונדל"ן       

 11  1  8,607  230  19  8,358  פעילות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 
 1  1  7,422  348  1  7,073  שרותים פיננסיים

 155  37  44,109  966  663  42,480  אחר -מסחרי 
 190  50  71,035  1,637  739  68,659  הכל מסחרי-סך

 78  282  28,687  -  ⁽⁵⁾308  28,379  אנשים פרטיים הלוואות לדיור
 195  70  27,527  88  402  27,037  אחר -אנשים פרטיים

 463  402  127,249  1,725  1,449  124,075  לאפעילות בישר -הכל ציבור-סך
 -  -  368  -  -  368  בנקים בישראל

 -  -  770  -  -  770  ממשלת ישראל
 463  402  128,387  1,725  1,449  125,213  הכל פעילות בישראל-סך

 פעילות לווים בחו"ל
 מסחרי-ציבורי      
 -  -  8,601  137  296  8,168  בינוי ונדל"ן      

 4  -  13,615  268  343  13,004  אחר -מסחרי 
 4  -  22,216  405  639  21,172  הכל מסחרי-סך

 8  5  1,403  -  5  1,398  אנשים פרטיים
 12  5  23,619  405  644  22,570  הכל ציבור פעילות בחו"ל-סך

 -  -  2,693  -  -  2,693  בנקים בחו"ל
 -  -  723  -  -  723  ממשלות בחו"ל

 12  5  27,035  405  644  25,986  הכל פעילות בחו"ל-סך
 475  407  150,868  2,130  2,093  146,645  הכל ציבור-סך
 -  -  3,061  -  -  3,061  הכל בנקים-סך
 -  -  1,493  -  -  1,493  הכל ממשלות-סך
 475  407  155,422  2,130  2,093  151,199  הכל-סך

 הערות לטבלה ראו בעמוד הבא.
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 )המשך( אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראימידע נוסף על סיכון אשראי, . 31

 ב. חובות )המשך(

 המאוחד )המשך( –ם ופיגורי. איכות אשראי 1

 
 2016בדצמבר  31

  
 ⁽¹⁾בעייתיים

 

 -חובות לא פגומים
 מידע נוסף

 

לא 
 בעייתיים

לא 
 הכל-סך ⁽²⁾פגומים פגומים

בפיגור של 
ימים או  90

 ⁽³⁾יותר

בפיגור של 
 89ועד  30

 ⁽⁴⁾ימים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פעילות לווים בישראל
 מסחרי-ציבורי      
 29  10  9,122  136  58  8,928  בינוי -בינוי ונדל"ן       

 13  1  8,081  265  7  7,809  פעילות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 
 7  3  6,904  666  4  6,234  ם פיננסייםשרותי

 129  44  42,550  1,317  985  40,248  אחר -מסחרי 
 178  58  66,657  2,384  1,054  63,219  הכל מסחרי-סך

 73  292  25,610  -  ⁽⁵⁾320  25,290  אנשים פרטיים הלוואות לדיור
 190  82  25,895  61  376  25,458  אחר -אנשים פרטיים

 441  432  118,162  2,445  1,750  113,967  אלפעילות בישר -הכל ציבור-סך
 -  -  130  -  -  130  בנקים בישראל

 -  -  618  -  -  618  ממשלת ישראל
 441  432  118,910  2,445  1,750  114,715  הכל פעילות בישראל-סך

 פעילות לווים בחו"ל
 מסחרי-ציבורי      
 1  -  8,182  128  64  7,990  בינוי ונדל"ן      

 1  1  14,961  370  307  14,284  אחר -מסחרי 
 2  1  23,143  498  371  22,274  הכל מסחרי-סך

 2  7  1,599  -  8  1,591  אנשים פרטיים
 4  8  24,742  498  379  23,865  הכל ציבור פעילות בחו"ל-סך

 -  -  4,960  -  -  4,960  בנקים בחו"ל
 -  -  119  -  -  119  ממשלות בחו"ל

 4  8  29,821  498  379  28,944  הכל פעילות בחו"ל-סך
 445  440  142,904  2,943  2,129  137,832  הכל ציבור-סך
 -  -  5,090  -  -  5,090  הכל בנקים-סך
 -  -  737  -  -  737  הכל ממשלות-סך
 445  440  148,731  2,943  2,129  143,659  הכל-סך

 הערות:
ינן לא קיימת סיכון אשראי פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת, לרבות בגין הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור ולרבות הלוואות לדיור שבג (1)

 יום או יותר. 90הפרשה לפי עומק הפיגור הנמצאות בפיגור של 
 .ג. להלן.2פגומים אינם צוברים הכנסות ריבית. למידע על חובות פגומים שאורגנו מחדש בארגון מחדש של חוב בעייתי ראו ב.ככלל, חובות  (2)
 מסווגים כחובות בעייתיים שאינם פגומים. צוברים הכנסות ריבית. (3)
 "ח(.שמיליון  110 - 31.12.2016ח, סווגו כחובות בעייתיים שאינם פגומים )מיליון ש" 123יום, אשר צוברים הכנסות ריבית, בסך של  89ועד  30חובות בפיגור של  (4)
מיליון ש"ח עם הפרשה לפי עומק פיגור בהן נחתם הסדר להחזר פיגורים של לווה, כאשר נעשה שינוי בלוח הסילוקין בגין יתרת  12כולל הלוואות לדיור בסך של  (5)

 מיליון ש"ח(. 12 - 31.12.2016ההלוואה שטרם הגיע מועד פרעונה )
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 )המשך( אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראימידע נוסף על סיכון אשראי, . 31

 ב. חובות )המשך(

 מאוחד –. מידע נוסף על חובות פגומים 2

 א. חובות פגומים והפרשה פרטנית

 
 2017בדצמבר  31

 

חובות פגומים ⁽¹⁾יתרת
בגינם קיימת הפרשה 

 ⁽²⁾פרטנית
יתרת הפרשה 

 ⁽²⁾ניתפרט

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     
 1,962  93  63  8  30  בינוי -בינוי ונדל"ן      

 1,163  230  148  5  82  ל"ןדפעילות בנ -בינוי ונדל"ן 
 460  348  1  32  347  שרותים פיננסיים

 4,049  966  427  116  539  אחר -מסחרי 
 7,634  1,637  639  161  998  הכל מסחרי-סך

 445  88  67  25  21  אחר -אנשים פרטיים
 8,079  1,725  706  186  1,019  פעילות בישראל -יבורהכל צ-סך
 8,079  1,725  706  186  1,019  כל פעילות בישראלה-סך

 פעילות לווים בחו"ל
 מסחרי-ציבורי     
 547  137  127  1  10  בינוי ונדל"ן     

 391  268  267  1  1  מסחרי אחר
 938  405  394  2  11  הכל מסחרי-סך

 1  -  -  -  -  אנשים פרטיים
 939  405  394  2  11  פעילות בחו"ל הכל ציבור-סך
 939  405  394  2  11  הכל פעילות בחו"ל-סך
 9,018  2,130  1,100  188  1,030  הכל ציבור-סך
 9,018  2,130  1,100  188  1,030  הכל-סך

 מזה:
 1,048  293  154  755  נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים     

 1,617  785  109  832  םחובות בארגון מחדש של חובות בעייתיי 
   הערות לטבלה ראו בעמוד הבא. 
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 )המשך( אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראימידע נוסף על סיכון אשראי, . 31

 ב. חובות )המשך(

 מאוחד )המשך( –. מידע נוסף על חובות פגומים 2

 א. חובות פגומים והפרשה פרטנית )המשך(

 
 2016בדצמבר  31

 

בות פגומים חו⁽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     
 3,126  136  91  20  45  בינוי -בינוי ונדל"ן      

 1,208  265  166  12  99  ילות בנדל"ןפע -בינוי ונדל"ן 
 792  666  3  51  663  שרותים פיננסיים

 4,433  1,317  463  280  854  אחר -מסחרי 
 9,559  2,384  723  363  1,661  הכל מסחרי-סך

 431  61  46  3  15  אחר -אנשים פרטיים
 9,990  2,445  769  366  1,676  עילות בישראלפ -ל ציבורהכ-סך
 9,990  2,445  769  366  1,676  הכל פעילות בישראל-סך

 פעילות לווים בחו"ל
 מסחרי-ציבורי     
 637  128  128  -  -  בינוי ונדל"ן     

 553  370  290  23  80  מסחרי אחר
 1,190  498  418  23  80  הכל מסחרי-סך

 1  -  -  -  -  אנשים פרטיים
 1,191  498  418  23  80  פעילות בחו"ל הכל ציבור-סך
 1,191  498  418  23  80  הכל פעילות בחו"ל-סך
 11,181  2,943  1,187  389  1,756  הכל ציבור-סך
 11,181  2,943  1,187  389  1,756  הכל-סך

 מזה:
 1,381  304  219  1,077  רימי מזומניםנמדד לפי ערך נוכחי של תז     

 2,124  740  225  1,384  חובות בארגון מחדש של חובות בעייתיים 
 הערות: 

 ( יתרת חוב רשומה.1)
 ( הפרשה פרטנית להפסדי אשראי.2)
 פגומים, שטרם נמחקה או נגבתה.( יתרת הקרן החוזית כוללת ריבית שנצברה ולא שולמה במועד היישום לראשונה של ההוראה בעניין חובות 3)

 



   וחברות מאוחדות שלו בנק דיסקונט לישראל 228

 )המשך( אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראימידע נוסף על סיכון אשראי, . 31

 ב. חובות )המשך(

 מאוחד )המשך( –. מידע נוסף על חובות פגומים 2

 ב. יתרה ממוצעת והכנסות ריבית

 
2017 2016 2015 

 

יתרה 
ממוצעת של 

חובות 
 ⁽¹⁾פגומים

הכנסות 
ריבית 

 ⁽²⁾נרשמוש

מזה: נרשמו 
על בסיס 

 מזומן

יתרה 
ממוצעת של 

חובות 
 ⁽¹⁾פגומים

הכנסות 
ריבית 

 ⁽²⁾שנרשמו

מזה: נרשמו 
על בסיס 

 מזומן

יתרה 
ממוצעת של 

חובות 
 ⁽¹⁾פגומים

הכנסות 
ריבית 

 ⁽²⁾שנרשמו

מזה: נרשמו 
על בסיס 

 מזומן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פעילות לווים בישראל
 רימסח-ציבורי         
 2  2  133  2  4  174  -  2  157  ינויב -בינוי ונדל"ן          

עילות פ -בינוי ונדל"ן 
 7  9  416  8  9  349  4  5  256  בנדל"ן

 3  3  206  2  4  690  10  14  591  שרותים פיננסיים
 9  18  2,124  29  34  1,652  11  16  1,313  אחר -מסחרי 

 21  32  2,879  41  51  2,865  25  37  2,317  הכל מסחרי-סך
 2  3  89  1  1  73  2  3  102  חרא -אנשים פרטיים

עילות פ -כל ציבורה-סך
 23  35  2,968  42  52  2,938  27  40  2,419  בישראל

 23  35  2,968  42  52  2,938  27  40  2,419  כל פעילות בישראלה-סך
          

 ם בחו"לפעילות לווי
 מסחרי-ציבורי         
 2  4  312  4  6  206  1  7  133  בינוי ונדל"ן         

 -  8  268  -  16  333  -  7  338  מסחרי אחר
 2  12  580  4  22  539  1  14  471  הכל מסחרי-סך

 -  -  5  -  -  1  -  -  -  אנשים פרטיים
כל ציבור פעילות ה-סך

 2  12  585  4  22  540  1  14  471  בחו"ל
 2  12  585  4  22  540  1  14  471  כל פעילות בחו"לה-סך
 25  ⁽³⁾47  3,553  46  ⁽³⁾74  3,478  28  ⁽³⁾54  2,890  הכל-סך

 הערות:
 יתרת חוב רשומה ממוצעת של חובות פגומים בתקופת הדיווח. (1)
 בגין היתרה הממוצעת של החובות הפגומים, בפרק הזמן בו החובות סווגו כפגומים.הכנסות ריבית שנרשמו בתקופת הדיווח,  (2)
 - 31.12.2015"ח, שמיליון  127 - 31.12.2016מיליון ש"ח ) 99אילו החובות הפגומים היו צוברים ריבית לפי התנאים המקוריים היו נרשמות הכנסות ריבית בסך של  (3)

 מיליון ש"ח(.  134
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 )המשך( אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראיסף על סיכון אשראי, מידע נו. 31

 ב. חובות )המשך(

 מאוחד )המשך( –. מידע נוסף על חובות פגומים 2

 מאוחד  –ג. חובות בעייתיים באירגון מחדש 

 
 2017בדצמבר  31

 
 יתרת חוב רשומה

 

שאינו צובר 
 הכנסות ריבית

בפיגור ⁽¹⁾צובר
ימים  90של 

 או יותר

בפיגור ⁽¹⁾צובר
ימים  30של 
 ימים 89ועד 

לא ⁽ ¹⁾צובר
 ⁽²⁾הכל-סך בפיגור

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פעילות לווים בישראל
 מסחרי-ציבור     
 27  9  -  -  18  בינוי -בינוי ונדל"ן      

 118  18  -  -  100  פעילות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 
 344  344  -  -  -  שרותים פיננסיים

 753  113  3  -  637  אחר -רי מסח
 1,242  484  3  -  755  הכל מסחרי-סך

 71  27  -  -  44  אחר -אנשים פרטיים 
 1,313  511  3  -  799  אלפעילות בישר -הכל ציבור-סך
 1,313  511  3  -  799  הכל פעילות בישראל-סך
      

 פעילות לווים בחו"ל
 מסחרי-ציבור     
 110  99  -  -  11  וי ונדל"ןבינ     

 194  145  49  -  -  אחר -מסחרי 
 304  244  49  -  11  הכל מסחרי-סך
 304  244  49  -  11  לפעילות בחו" -הכל ציבור-סך
 304  244  49  -  11  הכל פעילות בחו"ל-סך
 1,617  755  52  -  810  הכל-סך

 הערות:
 ( צובר הכנסות ריבית.1)
 נכלל בחובות פגומים. (2)

 31 ליום הסתכמו, האשראי בתנאי שינויים בוצעו במסגרתו, בעייתי חוב של מחדש ארגון בוצע שלגביהם, לחייבים נוסף אשראי להעמדת התחייבות
 (.ח"ש מיליון 41 – 2016 בדצמבר 31 ליום) ח"ש מיליון 13 של בסך 2017 בדצמבר
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 )המשך( אי לציבור והפרשה להפסדי אשראיאשרמידע נוסף על סיכון אשראי, . 31

 ב. חובות )המשך(

 מאוחד )המשך( –. מידע נוסף על חובות פגומים 2

 מאוחד )המשך( –ג. חובות בעייתיים באירגון מחדש 

 
 2016בדצמבר  31

 
 יתרת חוב רשומה

 

שאינו צובר 
 הכנסות ריבית

בפיגור ⁽¹⁾צובר
ימים  90של 

 או יותר

בפיגור ⁽¹⁾צובר
מים י 30של 
 ימים 89ועד 

לא ⁽ ¹⁾צובר
 ⁽²⁾הכל-סך בפיגור

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פעילות לווים בישראל
 מסחרי-ציבור     
 59  41  -  -  18  בינוי -בינוי ונדל"ן      

 129  26  2  -  101  פעילות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 
 661  63  -  -  598  שרותים פיננסיים

 997  182  1  -  814  אחר -מסחרי 
 1,846  312  3  -  1,531  הכל מסחרי-סך

 48  26  1  -  21  אחר -אנשים פרטיים 
 1,894  338  4  -  1,552  אלפעילות בישר -הכל ציבור-סך
 1,894  338  4  -  1,552  הכל פעילות בישראל-סך
      

 פעילות לווים בחו"ל
 מסחרי-ציבור     
 21  -  -  -  21  ןבינוי ונדל"     

 209  192  15  -  2  אחר -מסחרי 
 230  192  15  -  23  הכל מסחרי-סך
 230  192  15  -  23  לפעילות בחו" -הכל ציבור-סך
 230  192  15  -  23  הכל פעילות בחו"ל-סך
 2,124  530  19  -  1,575  הכל-סך

 הערות:
 ( צובר הכנסות ריבית.1)
 ובות פגומים.( נכלל בח2)
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 )המשך( אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראימידע נוסף על סיכון אשראי, . 31

 ב. חובות )המשך(

 מאוחד )המשך( –. מידע נוסף על חובות פגומים 2

 מאוחד )המשך( –ג. חובות בעייתיים באירגון מחדש 

 
2017 2016 2015 

 
 ארגונים מחדש שבוצעו

 
 מספר חוזים

יתרת חוב 
ומה לפני רש

 ארגון מחדש

יתרת חוב 
רשומה 

לאחר ארגון 
 מספר חוזים מחדש

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         
 6  10  73  17  17  99  22  23  100  ינויב -בינוי ונדל"ן          

עילות פ -בינוי ונדל"ן 
 40  40  11  3  3  9  7  7  13  בנדל"ן

 112  112  3  597  597  5  ⁽¹⁾-  ⁽¹⁾-  5  שרותים פיננסיים
 691  693  391  223  225  379  245  246  505  אחר -מסחרי 

 849  855  478  840  842  492  274  276  623  כל מסחריה-סך
 38  39  2,476  33  37  2,553  72  75  3,609  חרא -אנשים פרטיים 

עילות פ -כל ציבורה-סך
 887  894  2,954  873  879  3,045  346  351  4,232  בישראל

 887  894  2,954  873  879  3,045  346  351  4,232  כל פעילות בישראלה-סך
          

 פעילות לווים בחו"ל
 מסחרי-ציבור         
 -  -  -  1  1  2  105  105  10  בינוי ונדל"ן         

 29  29  1  129  129  6  110  110  4  אחר -מסחרי 
 29  29  1  130  130  8  215  215  14  הכל מסחרי-סך

 ⁽¹⁾-  ⁽¹⁾-  2  -  -  -  ⁽¹⁾-  ⁽¹⁾-  1  אנשים פרטיים
עילות פ -כל ציבורה-סך

 29  29  3  130  130  8  215  215  15  בחו"ל
 29  29  3  130  130  8  215  215  15  כל פעילות בחו"לה-סך
 916  923  2,957  1,003  1,009  3,053  561  566  4,247  הכל-סך

       הערה:
       מיליון ש"ח. 1-( סכום נמוך מ1)
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 )המשך( אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראימידע נוסף על סיכון אשראי, . 31

 ב. חובות )המשך(

 מאוחד )המשך( –. מידע נוסף על חובות פגומים 2

 מאוחד )המשך( –ג. חובות בעייתיים באירגון מחדש 

 
2017 2016 2015 

 
 ⁽¹⁾ארגונים מחדש שבוצעו וכשלו

 
 מספר חוזים

יתרת חוב 
 מספר חוזים ומהרש

יתרת חוב 
 מספר חוזים רשומה

יתרת חוב 
 רשומה

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פעילות לווים בישראל
 מסחרי-ציבור      
 ⁽²⁾-  10  1  17  12  32  בינוי -בינוי ונדל"ן       

 ⁽²⁾-  1  ⁽²⁾-  1  4  7  ילות בנדל"ןפע -בינוי ונדל"ן 
 ⁽²⁾-  1  ⁽²⁾-  2  -  -  שרותים פיננסיים

 26  104  48  98  11  154  אחר -מסחרי 
 26  116  49  118  27  193  הכל מסחרי-סך

 8  1,348  6  1,362  17  2,160  אחר -אנשים פרטיים 
 34  1,464  55  1,480  44  2,353  פעילות בישראל -יבורהכל צ-סך
 34  1,464  55  1,480  44  2,353  הכל פעילות בישראל-סך

 פעילות לווים בחו"ל
 מסחרי-ציבור      
 -  -  ⁽²⁾-  1  13  1  בינוי ונדל"ן      

 -  -  -  -  5  1  אחר -מסחרי 
 -  -  ⁽²⁾-  1  18  2  הכל מסחרי-סך
 -  -  ⁽²⁾-  1  18  2  פעילות בחו"ל -ורהכל ציב-סך
 -  -  ⁽²⁾-  1  18  2  הכל פעילות בחו"ל-סך
 34  1,464  55  1,481  62  2,355  הכל-סך

 הערות:
החודשים שקדמו למועד שבו הם  12ימים או יותר, אשר אורגנו מחדש בארגון מחדש של חוב בעייתי במהלך  30חובות שהפכו בתקופת הדיווח לחובות בפיגור של  (1)

 הפכו לחובות בפיגור.
 מיליון ש"ח. 1-סכום נמוך מ (2)

 האשראי ותאיכ בדבר נוסף גילוי. 3

 האשראי מגזרי לפי הסיכון מאפייני (א)
 מסחרי אשראי (1)

 עלתה, ל"בחו מהותיות להשקעות גדולים ישראליים גופים של יציאתם נוכח, בנוסף. בישראל המקומית הכלכלית למחזוריות רגישות -

 ;גלובליים למשברים החשיפה רמת
 ;הפרטית בצריכה לשינויים רגישות -
 ;ל"חומ לתחרות חשיפה -

 הלווים קבוצות ברמת גבוהה בריכוזיות מאופיין האשראי - במשק החברות על והשליטה הבעלות מבנה של הגבוהה הריכוזיות לאור -
 של פגיעותן ואת האשראי סיכון את מעלים ההחזקה בחברות רמות במספר חוב ונטילת ההחזקה קבוצות מבנה, כן כמו. הגדולות

, תזרים אין שלמולו, חוב שגייסו חברות של ליכולתן ביחס ודאות אי וקיימת חוב הסדרי מספר בלטו, האחרונה בתקופה .אלו חברות

 .אלו חובות למחזר
 לדיור הלוואות – פרטיים לאנשים אשראי (2)

 להמגבי בבנק החיתום מדיניות. ההלוואה ליתרת מתחת הבטוחה בערך ירידה בעת סיכון מוקד מהוות גבוה מימון בשיעור הלוואות -

 .האשראי מתן בעת המימון שיעור את
 אחר – פרטיים לאנשים אשראי (3)

 . כלכליים מקרו מגורמים מושפעת הקמעונאי האשראי בתחום החשיפה -

, מכך יוצא וכפועל הלווים באיכות ירידה, מרווחים לשחיקת להוביל עלולה האחרונות בשנים הבנקאית במערכת התחרות התעצמות -
 ממתנת היא ובכך, נמוכיםפנימיים  דירוגים עם ללקוחות אשראי מתן כיום מאפשרת אינה האשראי מדיניות. איהאשר סיכון להגברת
 .אלו סיכונים
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 )המשך( אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראימידע נוסף על סיכון אשראי, . 31

 ב. חובות )המשך(

 )המשך( האשראי איכות בדבר נוסף גילוי. 3

  האשראי לאיכות אינדיקציה (ב)

 
 2016בדצמבר  31 2017בדצמבר  31

  
 הלוואות לפרטיים

  
 הלוואות לפרטיים

 
 

 הכל-סך אחר דיור מסחרי הכל-סך אחר דיור מסחרי
שיעור יתרת אשראי תקין לציבור מיתרת אשראי 

 96.4%  98.4%  98.8%  95.2%  97.2%  98.3%  98.9%  96.3%  לציבור
ינו פגום לציבור מיתרת שיעור יתרת אשראי בעייתי שא

 1.5%  1.4%  1.2%  1.6%  1.4%  1.4%  1.1%  1.5%  אשראי לציבור
שיעור יתרת אשראי פגום לציבור מיתרת אשראי 

 2.1%  0.2%  -  3.2%  1.4%  0.3%  -  2.2%  לציבור
שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי 

 1.5%  1.6%  0.7%  1.7%  1.4%  1.8%  0.6%  1.5%  לציבור, מיתרת אשראי לציבור
שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי 
לציבור, מיתרת סיכון אשראי בעייתי )למעט נגזרים 

 38.8%  98.9%  51.2%  32.4%  46.0%  106.7%  57.1%  37.1%  ואיגרות חוב(

 והמחיקות אשראי להפסדי ההפרשה על משפיע ובהתאם, הבנק חובות סיווגי בקביעת מרכזי גורם הינו החוב של הפיגור ימי מספר

 החוב אם למעט, יותר או ימים 90 של בפיגור מצויים בגינו הריבית או הקרן כאשר פגום כחוב מסווג, פרטני בסיס על הנבחן חוב. החשבונאיות
 . גביה בהליכי ומצוי היטב מובטח

 . בבנק הבעייתיים לעומת התקינים חובותה שיעור הינה האשראי תיק לאיכות מרכזית אינדיקציה

 
 לדיור הלוואות על נוסף מידע. 4

 , סוג החזר וסוג ריבית(1)(LTVיתרות לסוף שנה לפי שיעור המימון )

  
 יתרת הלוואות לדיור

  
 הכל-סך

מזה: בולט 
 ובלון

מזה: ריבית 
 משתנה

הכל -סך
סיכון 

אשראי חוץ 
 מאזני

  
 במיליוני שקלים חדשים

  
 2017מבר בדצ 31

 189  11,217  402  18,683  60%עד  שיעבוד ראשון: שיעור המימון

 
 45  5,922  70  9,383  60%מעל 

 שיעבוד משני או ללא שיעבוד
 

 827  69  376  1,653 
 הכל-סך

 
 28,893⁽²⁾  541  17,515  1,887 

      
  

 2016בדצמבר  31
 148  9,882  307  16,298  60%עד  שיעבוד ראשון: שיעור המימון

 
 46  5,512  66  8,683  60%מעל 

 שיעבוד משני או ללא שיעבוד
 

 783  68⁽³⁾  394⁽³⁾  1,803 
 הכל-סך

 
 25,764⁽²⁾  441  15,788  1,997 

 הערות:
נדיקציה נוספת של מהווה אי LTV-. יחס ההיחס בין המסגרת המאושרת בעת העמדת המסגרת לבין שווי הנכס, כפי שאושר על ידי הבנק בעת העמדת המסגרת (1)

 הבנק להערכת סיכון הלקוח בעת העמדת המסגרת.
מיליון ש"ח, המשולבת במערך העסקאות והבטחונות של עסקי לווים מסחריים או  250יתרת הלוואות לדיור אינה כוללת את יתרת החובות המסחריים בסך של  (2)

 מיליון ש"ח(. 266סך של  2016בדצמבר  31בונות מצויים בהליכי בניה )ליום שהועמדו לקבוצות רכישה, שהפרויקטים שהן 
 סווג מחדש בשל טיוב נתונים. (3)
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 מכירה, רכישה וסינדיקציות של אשראי לציבור במהלך השנה. ג

 ביאור. מספרי ההשוואה סווגו מחדש בהתאם.חלק זה בשונתה מתכונת  2017בדצמבר  31יום החל בדוחות הכספיים ל כללי.
 

 מאוחד -מכירה ורכישה של אשראי 

 
 ⁽¹⁾סיכון אשראי שנרכש סיכון אשראי שנמכר

 

אשראי 
שנמכר 

 השנה

סיכון 
אשראי 

חוץ 
⁽ ²⁾מאזני

שנמכר 
 השנה

מזה: 
אשראי 
 בעייתי

הכל -סך
רווח 

)הפסד( 
בגין 

אשראי 
 כרשנמ

יתרה 
לסוף שנה 

של 
האשראי 
שנמכר, 

אשר 
הקבוצה 

נותנת 
עבורו 
 שירות

אשראי 
שנרכש 

 השנה

סיכון 
אשראי 

חוץ 
⁽ ²⁾מאזני

שנרכש 
 השנה

מזה: 
אשראי 
 בעייתי

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
2017 

 -  67  1,632  2,851  ⁽³⁾25  120  150  1,008  הכל מסחרי-סך
 -  -  -  -  -  -  -  -  וואות לדיורהל -אנשים פרטיים
 -  -  -  -  -  -  -  116  אחר -אנשים פרטיים

 -  67  1,632  2,851  25  120  150  1,124  הכל אשראי לציבור-סך
 -  -  -  -  -  -  -  -  אשראי לבנקים ולממשלות

 -  67  1,632  2,851  25  120  150  1,124  הכל חובות-סך
         

 
2016 

 -  147  991  1,965  14  6  98  833  מסחריהכל -סך
 -  -  -  -  -  -  -  -  וואות לדיורהל -אנשים פרטיים
 -  -  -  -  -  -  -  -  אחר -אנשים פרטיים

 -  147  991  1,965  14  6  98  833  הכל אשראי לציבור-סך
 -  -  -  -  -  -  -  -  אשראי לבנקים ולממשלות

 -  147  991  1,965  14  6  98  833  הכל חובות-סך
 הערות:

 171הסתכמה בסך של  2017בדצמבר  31יורק, שעיקרן פקטורינג קצר טווח. יתרת העסקאות ליום  אי די בי ניו-( הנתונים אינם כוללים עסקאות רכישת אשראי ב1)
 מיליון ש"ח(. 147: 2016בדצמבר  31מיליון ש"ח )

 פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלת חבות של לווה, למעט בגין מכשירים נגזרים. ( סיכון אשראי במכשירים2)
 מ' שנרשמו כהקטנת הוצאות להפסדי אשראי. 91( לא כולל תקבולים על סך 3)
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 )המשך( אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראימידע נוסף על סיכון אשראי, . 31

 )המשך( אשראי לציבור במהלך השנה . מכירה, רכישה וסינדיקציות שלג

 מאוחד - סינדיקציות והשתתפות בסינדיקציות של הלוואות

 
 עסקאות סינדיקציה שהקבוצה יזמה

עסקאות סינדיקציה 
 שיזמו אחרים

 
 חלקה של הקבוצה חלקם של אחרים חלקה של הקבוצה

 
 אשראי

סיכון 
אשראי 

חוץ 
 אשראי ⁽¹⁾מאזני

סיכון 
אשראי 

חוץ 
 איאשר ⁽¹⁾מאזני

סיכון 
אשראי 

חוץ 
 ⁽¹⁾מאזני

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
31.12.2017 

 1,970  4,343  1,606  8,065  798  3,478  הכל מסחרי-סך
 -  -  -  -  -  -  הלוואות לדיור -אנשים פרטיים
 -  -  -  -  -  -  אחר -אנשים פרטיים

 1,970  4,343  1,606  8,065  798  3,478  הכל אשראי לציבור-סך
 -  -  125  148  291  349  אשראי לבנקים ולממשלות

 1,970  4,343  1,731  8,213  1,089  3,827  הכל חובות-סך
       

 
31.12.2016 

 95  1,264  1,514  7,174  1,541  3,264  הכל מסחרי-סך
 -  -  -  -  -  -  הלוואות לדיור -אנשים פרטיים
 -  -  -  -  -  -  אחר -אנשים פרטיים

 95  1,264  1,514  7,174  1,541  3,264  הכל אשראי לציבור-סך
 הערה:

 ( סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלת חבות של לווה, למעט בגין מכשירים נגזרים.1)
 .3ביאור לפרטים נוספים בדבר רווחים )הפסדים( נטו, בגין הלוואות שנמכרו, ראו 
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 )המשך( אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראימידע נוסף על סיכון אשראי, . 31

 לפי גודל האשראי של לווה (3)וסיכון אשראי חוץ מאזני (1)ד. אשראי לציבור

 . המאוחד1

    
 בדצמבר 31

    
2017 2016 

    

מספר 
 ⁽¹⁾אשראי ⁽²⁾לווים

סיכון אשראי 
 ⁽³⁽⁾¹⁾חוץ מאזני

מספר 
 ⁽¹⁾אשראי ⁽²⁾לווים

סיכון אשראי 
 ⁽³⁽⁾¹⁾חוץ מאזני

    
 במיליוני שקלים חדשים

 תקרת האשראי: באלפי שקלים חדשים
      

  
 1,420  1,703  1,103,459  1,270  1,814  1,146,384  10  עד

 4,333  2,285  406,472  4,497  2,457  423,743  20  עד 10  מעל
 6,306  4,646  369,272  6,706  5,017  394,997  40  עד 20  מעל
 5,069  7,119  225,269  5,492  7,512  240,189  80  עד 40  מעל
 2,417  6,570  82,527  2,604  7,022  87,690  150  עד 80  מעל
 1,691  7,408  43,793  1,849  8,033  47,562  300  עד 150  מעל
 1,704  10,201  27,490  1,821  10,878  29,364  600  עד 300  מעל
 2,770  15,592  21,977  2,862  17,646  24,478  1,200  עד 600  מעל
 1,658  6,952  5,750  1,674  7,958  6,443  2,000  עד 1,200  מעל
 1,918  6,188  2,968  1,896  6,732  3,153  ⁽⁴⁾4,000  עד 2,000  מעל
 1,843  5,526  1,294  1,976  5,970  1,368  ⁽⁴⁾8,000  עד 4,000  מעל
 3,139  9,805  1,033  3,214  10,690  1,094  ⁽⁴⁾20,000  עד 8,000  מעל
 4,697  13,611  661  4,541  13,897  651  ⁽⁴⁾40,000  עד 20,000  מעל
 17,405  33,562  664  16,969  33,471  640  ⁽⁴⁾200,000  עד 40,000  מעל
 3,023  7,358  39  3,467  7,821  41  ⁽⁴⁾400,000  עד 200,000  מעל
 1,834  4,273  12  1,042  *4,600  *10  ⁽⁴⁾800,000  עד 400,000  מעל
 292  *3,497  *4  557  2,341  3  ⁽⁴⁾1,200,000  עד 800,000  מעל
 665  754  1  -  -  -  ⁽⁴⁾1,600,000  עד 1,200,000  מעל
 -  -  -  118  1,487  1  ⁽⁴⁾2,000,000  עד 1,600,000  מעל
 936  3,567  2  3,098  1,382  2  ⁽⁴⁾2,400,000  עד 2,000,000  מעל
 ⁽⁴⁾3,200,000  מעל

  
 1*  5,542*  -  1*  6,164*  - 

 הכל-סך
 

 2,407,814  162,270  65,653  2,292,688  156,781  63,120 
 ע"י: *כולל ניירות ערך מגובי משכנתאות שהונפקו

GNMA 
   

 1  5,542  -  1  6,164  - 
FNMA 

   
 1  622  -  1  1,044  - 

FHLMC 
   

 1  628  -  1  909  - 
 הערות:

רים בטחונות מותלרבות השקעות באיגרות חוב של הציבור, נכסים הנובעים ממכשירים פיננסיים נגזרים כנגד הציבור, לפני ההפרשה להפסדי אשראי ולפני השפעת  (1)
 לניכוי חבות של לווה ושל קבוצת לווים.

 מספר הלווים לפי סך כל האשראי וסיכון אשראי חוץ מאזני. (2)
שחושב לצורך מגבלות החבות של לווה )לא כולל מסגרות אשראי בערבות בנקים שאינם מהקבוצה ליום  מאזניים, כפי-סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ (3)

 מיליון ש"ח( 5,298 - 31.12.2016מיליון ש"ח, ליום  5,194 - 31.12.2017
 המאוחד לפי איחוד ספציפי. (4)
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 )המשך( אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראימידע נוסף על סיכון אשראי, . 31

 לפי גודל האשראי של לווה )המשך( (3)וסיכון אשראי חוץ מאזני (1)ד. אשראי לציבור

 . הבנק2

    
 בדצמבר 31

    
2017 2016 

    

מספר 
 ⁽¹⁾אשראי ⁽²⁾לווים

סיכון אשראי 
 ⁽³⁽⁾¹⁾חוץ מאזני

מספר 
 ⁽¹⁾אשראי ⁽²⁾לווים

סיכון אשראי 
 ⁽³⁽⁾¹⁾חוץ מאזני

    
 במיליוני שקלים חדשים

 תקרת האשראי:  באלפי שקלים חדשים
      

  
 516  233  219,272  365  227  219,241  10  עד

 1,085  563  106,977  1,135  568  107,879  20  עד 10  מעל
 2,009  1,518  121,429  2,116  1,513  122,702  40  עד 20  מעל
 2,480  3,328  101,959  2,644  3,357  104,352  80  עד 40  מעל
 2,003  4,707  61,960  2,147  4,965  65,206  150  עד 80  מעל
 1,392  5,444  32,998  1,520  5,889  35,732  300  עד 150  מעל
 1,409  7,694  20,964  1,508  8,134  22,200  600  עד 300  מעל
 2,440  12,683  18,073  2,491  14,439  20,144  1,200  עד 600  מעל
 1,411  5,358  4,541  1,431  6,206  5,137  2,000  עד 1,200  מעל
 1,605  4,039  2,075  1,558  4,553  2,251  4,000  עד 2,000  מעל
 1,626  3,502  927  1,695  3,805  985  8,000  עד 4,000  מעל
 2,338  5,489  630  2,176  5,647  632  20,000  עד 8,000  מעל
 2,776  6,485  328  3,019  7,094  358  40,000  עד 20,000  מעל
 10,415  16,858  337  12,008  18,449  358  200,000  עד 40,000  מעל
 2,793  6,280  34  2,913  5,737  31  400,000  עד 200,000  מעל
 1,280  4,238  10  799  3,177  7  800,000  עד 400,000  מעל
 288  1,544  2  540  3,172  4  1,200,000  עד 800,000  מעל
 669  2,070  2  -  -  -  1,600,000  עד 1,200,000  מעל
 -  -  -  118  1,487  1  2,000,000  עד 1,600,000  מעל
 936  3,357  2  3,102  3,395  3  2,800,000  עד 2,000,000  מעל

 הכל-סך
  

 707,223  101,814  43,285  692,520  95,390  39,471 
 הערות:

ים כנגד הציבור, לפני ההפרשה להפסדי אשראי ולפני השפעת בטחונות לרבות השקעות באיגרות חוב של הציבור, נכסים הנובעים ממכשירים פיננסיים נגזר (1)
 מותרים לניכוי חבות של לווה ושל קבוצת לווים.

 מספר הלווים לפי סך כל האשראי וסיכון אשראי חוץ מאזני. (2)
 אזניים, כפי שחושב לצורך מגבלות החבות של לווה.מ-סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ (3)
 מיליון ש"ח(. 2,164: 2016מיליון ש"ח ) 2,346רת האשראי במדרגה העליונה: תק (4)

 

 מאזניים חוץ פיננסיים מכשירים. ה

 
 הבנק מאוחד הבנק מאוחד

 
 ⁽²⁾הפרשה ⁽¹⁾יתרה ⁽²⁾הפרשה ⁽¹⁾יתרה ⁽²⁾הפרשה ⁽¹⁾יתרה ⁽²⁾הפרשה ⁽¹⁾יתרה

 
 2016בדצמבר  31 2017בדצמבר  31

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי:עסקא
 3  677  4  1,195  4  699  5  1,091  אשראי תעודות        

 16  1,421  23  2,544  21  1,314  27  2,010  ערבויות להבטחת אשראי
 1  5,620  2  6,861  2  5,903  2  7,282  ערבויות לרוכשי דירות

 46  5,451  55  6,240  45  7,149  55  8,031  ערבויות והתחייבויות אחרות
 -  860  -  954  -  930  -  1,028  מסגרות לפעולות במכשירים נגזרים שלא נוצלו
 6  5,451  25  21,922  6  5,764  28  22,905  מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו

מסגרות חח"ד ומסגרות אשראי אחרות בחשבונות לפי 
 22  7,648  27  8,986  19  7,429  24  8,805  דרישה שלא נוצלו

התחייבויות בלתי חוזרות לתת אשראי שאושר ושעדיין 
 50  14,588  54  22,470  46  15,431  48  21,553  ⁽³⁾לא ניתן

 4  3,565  5  4,446  4  5,654  4  6,148  התחייבות להוצאת ערבויות
 הערות:

 ובים שלהם לסוף התקופה לפני השפעת הפרשה להפסדי אשראי.יתרות החוזים או הסכומים הנק (1)
 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף התקופה. (2)
"נהלים למתן  451כולל מחויבות למתן אשראי שניתנה ללקוחות במסגרת "אישור עקרוני ושמירת שיעור הריבית" בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מס'  (3)

 הלוואות לדיור".
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 כסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה. נ32

 המאוחד

 
 2017בדצמבר  31

 
 ⁽¹⁾מטבע חוץ מטבע ישראלי

  

 
 לא צמוד

צמוד למדד 
 אירו דולר המחירים

מטבעות 
 אחרים 

פריטים  
שאינם 
 הכל-סך כספיים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נכסים
 28,026  -  547  749  3,817  42  22,871  מזומנים ופקדונות בבנקים       

 32,703  888  -  855  12,059  2,341  16,560  ניירות ערך
ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר 

 954  -  -  -  -  -  954  חוזר
 148,757  -  647  1,476  25,026  15,339  106,269  אשראי לציבור, נטו
 1,493  -  -  337  710  213  233  אשראי לממשלות

 153  151  -  -  -  2  -  השקעות בחברות כלולות
 2,366  2,366  -  -  -  -  -  בניינים וציוד

 160  160  -  -  -  -  -  נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין
 2,953  672  57  312  456  113  1,343  נכסים בגין מכשירים נגזרים

 3,656  320  359  54  1,039  13  1,871  נכסים אחרים
 221,221  4,557  1,610  3,783  43,107  18,063  150,101  כל הנכסים-סך

 התחייבויות
 175,170  -  2,284  6,145  45,847  4,606  116,288  פקדונות הציבור       

 4,804  -  18  502  1,494  4  2,786  פקדונות מבנקים
 267  -  -  -  100  36  131  פקדונות הממשלה

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש 
 1,943  -  -  -  1,943  -  -  חוזר

 7,639  -  -  77  -  5,645  1,917  איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים
 3,232  671  44  285  382  179  1,671  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 12,098  283  35  45  532  244  10,959  התחייבויות אחרות
 205,153  954  2,381  7,054  50,298  10,714  133,752  כל ההתחייבויות-סך

 16,068  3,603  (771) (3,271) (7,191) 7,349  16,349  הפרש
 השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים:

 -  -  703  3,629  10,357  (3,124) (11,565) מכשירים נגזרים )למעט אופציות(       
 -  -  (10) (130) 77  -  63  אופציות בכסף, נטו )במונחי נכס בסיס(

 -  -  (28) (234) 90  -  172  אופציות מחוץ לכסף, נטו )במונחי נכס בסיס(
 16,068  3,603  (106) (6) 3,333  4,225  5,019  הכל כללי-סך

 -  -  (21) (206) 341  -  (114) אופציות בכסף, נטו )ערך נקוב מהוון( 
 -  -  (90) (689) 536  -  243  אופציות מחוץ לכסף, נטו )ערך נקוב מהוון(

 הערה:
 כולל צמודי מטבע חוץ. (1)
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 . נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה )המשך(32

 המאוחד )המשך(

 
 2016בדצמבר  31

 
 ⁽¹⁾מטבע חוץ מטבע ישראלי

  

 
 לא צמוד

צמוד למדד 
 אירו דולר המחירים

מטבעות 
 אחרים

פריטים 
שאינם 
 הכל-סך כספיים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נכסים
 29,311  -  729  611  4,181  51  23,739  מזומנים ופקדונות בבנקים       

 38,818  976  20  538  15,972  4,607  16,705  ניירות ערך
ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר 

 440  -  -  -  -  -  440  זרחו
 140,760  -  515  1,752  27,050  15,243  96,200  אשראי לציבור, נטו
 737  -  -  205  102  206  224  אשראי לממשלות

 157  155  -  -  -  2  -  השקעות בחברות כלולות
 2,322  ⁽²⁾2,322  -  -  -  -  -  בניינים וציוד

 160  160  -  -  -  -  -  מוניטיןנכסים בלתי מוחשיים ו
 3,283  348  33  70  1,254  79  1,499  נכסים בגין מכשירים נגזרים

 3,589  461  360  31  948  23  1,766  נכסים אחרים
 219,577  4,422  1,657  3,207  49,507  20,211  140,573  כל הנכסים-סך

 התחייבויות
 172,318  -  2,447  6,770  49,396  5,360  108,345  פקדונות הציבור       

 5,342  -  9  117  1,908  5  3,303  פקדונות מבנקים
 303  -  -  -  113  57  133  פקדונות הממשלה

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש 
 3,543  -  -  -  3,543  -  -  חוזר

 8,498  -  -  90  -  6,356  2,052  איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים
 3,570  353  28  145  1,284  152  1,608  התחייבויות אחרות בגין מכשירים נגזרים

 11,067  435  41  26  466  186  9,913  התחייבויות אחרות
 204,641  788  2,525  7,148  56,710  12,116  125,354  כל ההתחייבויות-סך

 14,936  3,634  (868) (3,941) (7,203) 8,095  15,219  הפרש
 השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים:

 -  -  699  3,919  10,749  (3,076) (12,291) מכשירים נגזרים )למעט אופציות(       
 -  -  28  1  (189) -  160  אופציות בכסף, נטו )במונחי נכס בסיס(
 -  -  13  33  45  -  (91) בסיס( אופציות מחוץ לכסף, נטו )במונחי נכס

 14,936  3,634  (128) 12  3,402  5,019  2,997  הכל כללי-סך
 -  -  50  (43) (232) -  225  אופציות בכסף, נטו )ערך נקוב מהוון(

 -  -  26  288  152  -  (466) אופציות מחוץ לכסף, נטו )ערך נקוב מהוון(
 הערה:

 חוץ.כולל צמודי מטבע  (1)
 יג'. 16ראו ביאור  –סווג מחדש  (2)
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 . נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה )המשך(32

 הבנק 

 
 2017בדצמבר  31

 
 ⁽¹⁾מטבע חוץ מטבע ישראלי

  

 
 לא צמוד

צמוד למדד 
 יורו דולר המחירים

מטבעות 
 אחרים

פריטים 
שאינם 
 הכל-סך כספיים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נכסים
 22,723  -  433  631  2,565  9  19,085  זומנים ופקדונות בבנקיםמ       

 18,130  56  -  730  2,436  1,705  13,203  ניירות ערך
ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר 

 954  -  -  -  -  -  954  חוזר
 97,754  -  504  1,334  4,255  13,202  78,459  אשראי לציבור, נטו

 1,493  -  -  337  709  213  234  אשראי לממשלה
 8,855  7,836  -  -  -  123  896  השקעות בחברות מוחזקות

 1,676  1,676  -  -  -  -  -  בניינים וציוד
 2,850  668  53  305  374  111  1,339  נכסים בגין מכשירים נגזרים

 2,032  186  359  29  2  2  1,454  נכסים אחרים
 156,467  10,422  1,349  3,366  10,341  15,365  115,624  כל הנכסים-סך

 התחייבויות
 124,652  -  2,090  5,734  19,280  4,611  92,937  פקדונות הציבור       

 1,490  -  18  495  324  207  446  פקדונות מבנקים
 50  -  -  -  -  36  14  פקדונות הממשלה

 4,232  -  -  77  -  2,810  1,345  וב וכתבי התחייבות נדחיםאיגרות ח
 3,075  667  42  276  319  126  1,645  התחייבויות אחרות בגין מכשירים נגזרים

 7,374  224  20  27  151  107  6,845  התחייבויות אחרות
 140,873  891  2,170  6,609  20,074  7,897  103,232  כל ההתחייבויות-סך

 15,594  9,531  (821) (3,243) (9,733) 7,468  12,392  הפרש
 השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים:

 -  -  751  3,591  9,906  (3,781) (10,467) מכשירים נגזרים )למעט אופציות(       
 -  -  (10) (130) 81  -  59  אופציות בכסף, נטו )במונחי נכס בסיס(

 -  -  (28) (234) 90  -  172  לכסף, נטו )במונחי נכס בסיס( אופציות מחוץ
 15,594  9,531  (108) (16) 344  3,687  2,156  הכל כללי-סך

 -  -  (21) (206) 345  -  (118) אופציות בכסף, נטו )ערך נקוב היוון(
 -  -  (90) (689) 536  -  243  אופציות מחוץ לכסף, נטו )ערך נקוב היוון(

 הערה:
 כולל צמודי מטבע חוץ. (1)
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 . נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה )המשך(32

 הבנק )המשך(

 
 2016בדצמבר  31

 
 ⁽¹⁾מטבע חוץ מטבע ישראלי

  

 
 לא צמוד

צמוד למדד 
 יורו דולר המחירים

מטבעות 
 אחרים

פריטים 
שאינם 
 הכל-סך כספיים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נכסים
 24,596  -  469  479  2,527  12  21,109  מנים ופקדונות בבנקיםמזו       

 21,157  94  -  433  4,436  2,992  13,202  ניירות ערך
ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר 

 440  -  -  -  -  -  440  חוזר
 90,693  -  368  1,594  4,693  13,086  70,952  אשראי לציבור, נטו

 732  -  -  204  97  206  225  אשראי לממשלה
 8,667  7,743  -  -  -  122  802  השקעות בחברות מוחזקות

 1,661  ⁽¹⁾1,661  -  -  -  -  -  בניינים וציוד
 3,140  344  33  69  1,122  76  1,496  נכסים בגין מכשירים נגזרים

 2,119  335  358  6  2  3  1,415  נכסים אחרים
 153,205  10,177  1,228  2,785  12,877  16,497  109,641  כל הנכסים-סך

 התחייבויות
 123,353  -  2,212  6,253  21,210  5,761  87,917  פקדונות הציבור       

 1,706  -  8  108  352  293  945  פקדונות מבנקים
 68  -  -  -  -  57  11  פקדונות הממשלה

 3,497  -  -  90  -  2,852  555  וכתבי התחייבות נדחיםאיגרות חוב 
 3,401  349  27  144  1,182  94  1,605  התחייבויות אחרות בגין מכשירים נגזרים

 6,668  375  21  4  77  110  6,081  התחייבויות אחרות
 138,693  724  2,268  6,599  22,821  9,167  97,114  כל ההתחייבויות-סך
 14,512  9,453  (1,040) (3,814) (9,944) 7,330  12,527  רשהפ

 השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים:
 -  -  741  3,781  10,138  (3,104) (11,556) מכשירים נגזרים )למעט אופציות(       

 -  -  28  1  (180) -  151  אופציות בכסף, נטו )במונחי נכס בסיס(
 -  -  13  33  45  -  (91) , נטו )במונחי נכס בסיס(אופציות מחוץ לכסף

 14,512  9,453  (258) 1  59  4,226  1,031  הכל כללי-סך
 -  -  50  (43) (223) -  216  אופציות בכסף, נטו )ערך נקוב היוון(

 -  -  26  288  152  -  (466) אופציות מחוץ לכסף, נטו )ערך נקוב היוון(
 הערות:

 לל צמודי מטבע חוץ.כו (1)
 יג'. 16ראו ביאור  –סווג מחדש  (2)
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  ולפי תקופות לפרעון מטבע. נכסים והתחייבויות לפי 33

 (5)במיליוני שקלים חדשים -המאוחד 

 2017בדצמבר  31א. תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים ליום 

      
  

 

עם דרישה עד 
 חודש

מעל חודש עד שלושה 
 חודשים

ל שלושה חודשים מע
 עד שנה

מעל שנה עד 
 שנתיים

מעל שנתיים עד שלוש 
   שנים

 מטבע ישראלי ) לרבות צמוד מט"ח(:
     

  
   16,909  19,241  22,269  13,570  53,560  ⁽¹⁰⁾נכסים

   3,737  4,496  22,389  12,782  93,961  התחייבויות
   13,172  14,745  (120) 788  (40,401) הפרש

   (1,001) (2) (3,959) (5,107) (3,557) מכשירים נגזרים )למעט אופציות(
   -  8  336  (47) 171  אופציות)במונחי נכס בסיס(

   12,171  14,751  (3,743) (4,366) (43,787) הפרש לאחר השפעת מכשירים נגזרים
 ⁽⁸⁾מטבע חוץ:

     
  

   4,659  5,579  7,874  3,175  10,312  ⁽¹¹⁾נכסים
   1,150  1,886  10,324  5,727  40,362  התחייבויות

   3,509  3,693  (2,450) (2,552) (30,050) הפרש
   2,956  3,571  (1,896) (2,182) (25,139) בדולר -מזה: הפרש 
   2,291  2,620  2,010  (209) (15,061) גין פעילות חוץב -מזה: הפרש 

   1,001  2  3,959  5,107  3,557  ציות(מכשירים נגזרים )למעט אופ
   -  (8) (336) 47  (171) אופציות)במונחי נכס בסיס(

   4,510  3,687  1,173  2,602  (26,664) הפרש לאחר השפעת מכשירים נגזרים
 הכל-סך

     
  

   21,568  24,820  30,143  16,745  63,872  ⁽¹⁾נכסים
   4,887  6,382  32,713  18,509  134,323  ⁽²⁾התחייבויות

   16,681  18,438  (2,570) (1,764) (70,451) הפרש
   -  -  -  -  -  מכשירים נגזרים )למעט אופציות(

   -  -  -  -  -  אופציות)במונחי נכס בסיס(
   15,435  19,689  25,070  15,674  32,830  מזה: אשראי לציבור⁽ ¹⁾
   1,038  3,842  29,205  15,589  124,241  רמזה: פקדונות לציבו⁽ ²⁾

 2016בדצמבר  31ב. יתרה מאזנית ליום 
     

  
 הכל-סך

     
  

   18,674  25,561  28,901  17,410  61,280  ⁽³⁾נכסים
   3,860  9,155  33,726  15,773  132,764  ⁽⁴⁾התחייבויות

   14,814  16,406  (4,825) 1,637  (71,484) הפרש
   14,022  20,591  23,180  15,090  30,565  מזה: אשראי לציבור⁽ ³⁾
   1,590  5,757  27,740  12,720  123,370  מזה: פקדונות לציבור⁽ ⁴⁾

 הערות:
ופות הנותרות למועד הפרעון בביאור זה מוצגים תזרימי המזומנים העתידיים החוזיים הצפויים בגין סעיפי הנכסים וההתחייבויות לפי מטבעות, בהתאם לתק (5)

 החוזי של כל תזרים. הנתונים מוצגים בניכוי ההשפעה של מחיקות חשבונאיות ושל הפרשות להפסדי אשראי.
 נטו. ,לרבות סכומים חוץ מאזניים בגין נגזרים, שאינם מסולקים "נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה", 32כפי שנכלל בביאור מס'  (6)
 שזמן פרעונם עבר. ,מיליון ש"ח( 406: 2016מיליון ש"ח ) 347ים בסך של כולל נכס (7)
 צמוד למטבע חוץ. מטבע ישראלילא כולל  (8)
 ה המאזנית שלו.שיעור תשואה חוזי הינו שיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים העתידיים החוזיים הצפויים המוצגים בביאור זה בגין פריט כספי אל היתר (9)
 מיליון ש"ח(. 673: 2016מיליון ש"ח ללא תקופת פרעון ) 760מיליון ש"ח( וסך של  5,536: 2016מיליון ש"ח ) 5,856כולל אשראי בתנאי חח"ד במסגרת בסך של  (10)
 מיליון ש"ח(. 209: 2016עון )מיליון ש"ח ללא תקופת פר 193מיליון ש"ח( וסך של  200: 2016מיליון ש"ח ) 134כולל אשראי בתנאי חח"ד במסגרת בסך של  (11)
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 ⁽⁶⁾יתרה מאזנית
 

  
מעל שלוש עד 

 ארבע שנים
מעל ארבע עד 

 חמש שנים
מעל חמש עד 

 עשר שנים
מעל עשר עד 
 עשרים שנים

מעל עשרים 
 שנים

ל תזרימי כ-סך
 מזומנים

ללא תקופת 
 הכל-סך ⁽⁷⁾פרעון

שיעור תשואה 
 ⁽⁹⁾חוזי באחוזים

  
            11,994  8,488  19,535  15,711  4,427  185,704  1,635  168,471  2.92 

   1,456  4,413  1,469  1,146  272  146,121  -  144,511  0.64 
   10,538  4,075  18,066  14,565  4,155  39,583  1,635  23,960  2.28 
  (219) (527) (121)  61  - (14,432)  - (14,517)  - 
   -  -  -  -  -  468  -  183  - 
   10,319  3,548  17,945  14,626  4,155  25,619  1,635  9,626  - 
  

            3,384  3,419  8,384  5,099  1,500  53,385  1,337  48,193  2.68 
   276  230  159  17  2  60,133  51  59,688  0.50 
   3,108  3,189  8,225  5,082  1,498 (6,748)  1,286 (11,495)  2.18 
   2,740  3,008  7,476  5,064  1,498 (2,904)  1,260 (7,321)  - 
   2,165  2,165  5,074  4,811  1,495  7,361  1,070  3,743  - 
   219  527  121 (61)  -  14,432  -  14,517  - 
   -  -  -  -  - (468)  - (183)  - 
   3,327  3,716  8,346  5,021  1,498  7,216  1,286  2,839  - 
  

            15,378  11,907  27,919  20,810  5,927  239,089  2,972  216,664  2.87 
   1,732  4,643  1,628  1,163  274  206,254  51  204,199  0.60 
   13,646  7,264  26,291  19,647  5,653  32,835  2,921  12,465  2.27 
   -  -  -  -  -  -  -  -  - 
   -  -  -  -  -  -  -  -  - 
   10,360  9,002  19,463  15,635  4,313  167,471  1,919  148,757  3.83 
   637  577  412  156  -  175,697  -  175,170  0.24 
  

           
            17,624  13,659  30,832  18,480  5,025  237,446  2,645  215,155  2.90 

   3,846  2,019  4,477  1,145  269  207,034  54  203,853  0.60 
   13,778  11,640  26,355  17,335  4,756  30,412  2,591  11,302  2.30 
   10,765  8,085  18,637  13,737  3,582  158,254  1,518  140,760  3.95 
   626  569  305  140  -  172,817  -  172,318  0.22 



   וחברות מאוחדות שלו בנק דיסקונט לישראל 244

 )המשך( ולפי תקופות לפרעון מטבע. נכסים והתחייבויות לפי 33

 (5)במיליוני שקלים חדשים -הבנק 

 2017בדצמבר  31א. תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים ליום 

      
  

 

עם דרישה עד 
 חודש

מעל חודש עד שלושה 
 חודשים

לושה חודשים מעל ש
 עד שנה

מעל שנה עד 
 שנתיים

מעל שנתיים עד שלוש 
   שנים

 מטבע ישראלי ) לרבות צמוד מט"ח(:
     

  
   12,252  14,534  15,061  8,379  44,706  ⁽¹⁰⁾נכסים

   3,269  3,425  16,484  8,767  73,269  התחייבויות
   8,983  11,109  (1,423) (388) (28,563) הפרש

 (973) 27  (3,662) (5,158) (3,427) ירים נגזרים )למעט אופציות(מכש
 -  8  336  (47) 171  אופציות)במונחי נכס בסיס( 
 8,010  11,144  (4,749) (5,593) (31,819) הפרש לאחר השפעת מכשירים נגזרים 
 ⁽⁸⁾מטבע חוץ: 

 1,317  1,152  633  1,548  6,456  ⁽¹¹⁾נכסים      
 166  397  4,934  3,555  19,602  יותהתחייבו 
 1,151  755  (4,301) (2,007) (13,146) הפרש 
 807  695  (3,770) (1,622) (8,499) בדולר -מזה: הפרש  
 -  -  -  -  -  גין פעילות חוץב -מזה: הפרש  
 973  (27) 3,662  5,158  3,427  מכשירים נגזרים )למעט אופציות( 
 -  (8) (336) 47  (171) חי נכס בסיס(אופציות)במונ 
 2,124  720  (975) 3,198  (9,890) הפרש לאחר השפעת מכשירים נגזרים 
 הכל-סך 

 13,569  15,686  15,694  9,927  51,162  ⁽¹⁾נכסים      
 3,435  3,822  21,418  12,322  92,871  ⁽²⁾התחייבויות 
 10,134  11,864  (5,724) (2,395) (41,709) הפרש 
 -  -  -  -  -  מכשירים נגזרים )למעט אופציות( 
 -  -  -  -  -  אופציות)במונחי נכס בסיס( 
 9,154  11,673  12,153  9,142  25,965  מזה: אשראי לציבור⁽ ¹⁾ 
 2,287  2,608  19,886  11,270  87,728  מזה: פקדונות לציבור⁽ ²⁾ 
 2016בר בדצמ 31ב. יתרה מאזנית ליום  

 הכל-סך      
 11,093  13,947  15,685  10,722  49,380  ⁽³⁾נכסים      

 2,455  4,451  22,811  10,642  90,982  ⁽⁴⁾התחייבויות 
 8,638  9,496  (7,126) 80  (41,602) הפרש 
 7,854  11,129  12,016  8,815  23,712  מזה: אשראי לציבור⁽ ³⁾ 
 1,389  3,271  20,881  9,120  86,554  ציבורמזה: פקדונות ל⁽ ⁴⁾ 
 הערות: 

ות למועד הפרעון בביאור זה מוצגים תזרימי המזומנים העתידיים החוזיים הצפויים בגין סעיפי הנכסים וההתחייבויות לפי בסיסי הצמדה, בהתאם לתקופות הנותר (5)
 חשבונאיות ושל הפרשות להפסדי אשראי. החוזי של כל תזרים. הנתונים מוצגים בניכוי ההשפעה של מחיקות

 נטו. ,לרבות סכומים חוץ מאזניים בגין נגזרים, שאינם מסולקים "נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה", 32כפי שנכלל בביאור מס'  (6)
 שזמן פרעונם עבר. ,מיליון ש"ח( 327: 2016מיליון ש"ח ) 273כולל נכסים בסך של  (7)
 צמוד למטבע חוץ. ישראלי מטבעלא כולל  (8)
 ה המאזנית שלו.שיעור תשואה חוזי הינו שיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים העתידיים החוזיים הצפויים המוצגים בביאור זה בגין פריט כספי אל היתר (9)
 מיליון ש"ח(. 533: 2016מיליון ש"ח ללא תקופת פרעון ) 551של  מיליון ש"ח( וסך 3,570: 2016מיליון ש"ח ) 3,710כולל אשראי בתנאי חח"ד במסגרת בסך של  (10)
 מיליון ש"ח(. 206: 2016מיליון ש"ח ללא תקופת פרעון ) 190מיליון ש"ח( וסך של  194: 2016מיליון ש"ח ) 100כולל אשראי בתנאי חח"ד במסגרת בסך של  (11)
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 ⁽⁶⁾יתרה מאזנית
 

  
מעל שלוש עד 

 ארבע שנים
מעל ארבע עד 

 חמש שנים
מעל חמש עד 

 עשר שנים
מעל עשר עד 
 עשרים שנים

מעל עשרים 
 שנים

סך כל תזרימי 
 מזומנים

ללא תקופת 
 הכל-סך ⁽⁷⁾פרעון

שיעור תשואה 
 ⁽⁹⁾חוזי באחוזים

  
            9,014  6,692  16,290  13,492  3,864  144,284  1,640  131,112  2.51 

   1,314  3,845  1,170  827  172  112,542  -  111,256  0.42 
   7,700  2,847  15,120  12,665  3,692  31,742  1,640  19,856  2.08 
  (184) (527) (121)  61  - (13,964)  - (14,050)  - 
   -  -  -  -  -  468  -  183  - 
   7,516  2,320  14,999  12,726  3,692  18,246  1,640  5,989  - 
  

            1,015  786  2,932  284  5  16,128  214  14,933  2.81 
   140  94  102  17  2  29,009  2  28,726  0.50 
   875  692  2,830  267  3 (12,881)  212 (13,793)  2.31 
   539  517  2,195  251  3 (8,884)  188 (9,734)  - 
   -  -  -  -  -  -  -  -  - 
   184  527  121 (61)  -  13,964  -  14,050  - 
   -  -  -  -  - (468)  - (183)  - 
   1,059  1,219  2,951  206  3  615  212  74  - 
  

            10,029  7,478  19,222  13,776  3,869  160,412  1,854  146,045  2.54 
   1,454  3,939  1,272  844  174  141,551  2  139,982  0.44 
   8,575  3,539  17,950  12,932  3,695  18,861  1,852  6,063  2.10 
   -  -  -  -  -  -  -  -  - 
   -  -  -  -  -  -  -  -  - 
   6,349  5,837  14,363  12,868  3,750  111,254  1,112  97,754  3.22 
   600  499  306  59  -  125,243  -  124,652  0.39 
  

           
            11,257  8,549  21,697  12,086  3,334  157,750  1,631  143,028  2.48 

   2,896  1,324  3,749  834  169  140,313  2  137,969  0.46 
   8,361  7,225  17,948  11,252  3,165  17,437  1,629  5,059  2.02 
   6,604  4,815  13,910  11,270  3,106  103,231  889  90,693  3.36 
   1,993  520  333  41  -  124,102  -  123,353  0.40 

 . יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים34
 כללי .א

פי השיטות וההנחות העיקריות שיתוארו  ( יושמה על"ההוראה"הוראת בנק ישראל בענין הערכת השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים )להלן: 
 להלן. אין בנתונים שיובאו להלן כדי להצביע על שוויו הכלכלי של הבנק, ואין הם מהווים נסיון לאמוד שווי זה.

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים ב.

סחרים. לפיכך, בהתאם להוראה, השווי ההוגן לרוב המכשירים הפיננסיים בבנק לא ניתן לצטט "מחיר שוק" מכיוון שלא קיים שוק פעיל בו הם נ
נאמד באמצעות מודלים מקובלים לתמחור, כגון ערך נוכחי של תזרימי המזומנים המהוונים בריבית נכיון בשיעור המבטא את אומדן רמת הסיכון 

 הגלומה במכשיר הפיננסי.

ר ריבית הנכיון הינם סובייקטיביים. לכן, עבור רוב המכשירים אומדן השווי ההוגן באמצעות הערכת תזרימי המזומנים העתידיים וקביעת שיעו
 הפיננסיים, הנתונים שיובאו להלן אינם בהכרח אינדיקציה לשווי המימוש של המכשיר הפיננסי ביום הדיווח.

עורי הריבית. תחת הערכת תזרימי המזומנים העתידיים נעשתה לפי שיעורי הריבית התקפים למועד הדיווח ואינה מתחשבת בתנודתיות של שי

 יתהנחת שיעורי ריבית אחרים יתקבלו ערכי שווי הוגן שיכול ויהיו שונים באופן מהותי. הדברים אמורים בעיקר לגבי המכשירים הפיננסיים בריב
 קבועה או שאינם נושאים ריבית. 

 והשפעת שליטה מקנות שאינן הזכויות עתהשפ נכללה ולאבנוסף, לא הובאו בחשבון העמלות שיתקבלו או ישולמו אגב הפעילות העסקית, 

 .המס
ר עוד יצויין כי יתכן והפער בין היתרה במאזן לבין הערכים המוצגים כשווי הוגן לא ימומש כיוון שברוב המקרים הבנק עשוי להחזיק את המכשי

 ווי התאגיד הבנקאי כעסק חי.בשל כל אלו יש להדגיש כי אין בנתונים הכלולים בביאור זה כדי להצביע על ש הפיננסי עד לפרעון.

יתר על כן, בשל הקשת הרחבה של טכניקות הערכה והאומדנים האפשריים ליישום במהלך ביצוע הערכת השווי ההוגן, ולאור השיטות וההנחות 
  נים.ששימשו ביישום ההוראה, יש להזהר בבחינת נתוני השווי ההוגן כשלעצמם, ובעריכת השוואות ערכי שווי הוגן בין בנקים שו
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 )המשך( . יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים34

  השיטות וההנחות העיקריות לצורך אומדן השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים ג.

 היוון תזרימי מזומן עתידיים לפי שיעורי ריבית שבהם הבנק ביצע - פקדונות בבנקים, איגרות חוב ומלוות שאינם נסחרים ואשראי לממשלה
 עסקאות דומות במועד הדיווח.

 שווי שוק, עבור ניירות ערך הנסחרים בשוק פעיל, או ציטוטים של ספקי מחירים בינלאומיים, עבור ניירות ערך הנסחרים - ניירות ערך סחירים

 בשוק לא פעיל.
מי מזומנים עתידיים מנוכים בשיעור נכיון השווי ההוגן של יתרת האשראי לציבור נאמד לפי שיטת הערך הנוכחי של תזרי - , נטואשראי לציבור

לכל  מתאים. הערך הנוכחי נמדד עבור תזרים התקבולים העתידי )לאחר ניכוי ההשפעה של מחיקות חשבונאיות ושל הפרשות להפסדי אשראי(

 הלוואה בנפרד, בשיעור ריבית המשקף את רמת הסיכון הגלומה באשראי.
התבסס על מודל דירוג המשמש כיום את הבנק, אשר בוחן את רמת הסיכון הגלומה בחוב לאור קביעת רמת הסיכון נעשתה, ככל האפשר, ב

נקים בהאשר יש צורך לדרגה בהתאם להוראות המפקח על , החבותמ 99%-דרג הבנק כ 2017בדצמבר  31מדדים כספיים ואחרים. יצוין כי ליום 

 וח. בדרך כלל, לפי שיעורי הריבית לפיהם נעשו בבנק עסקאות דומות במועד הדיו (. שיעורי הריבית ששימשו בהיוון נקבעו,99%-: כ31.12.2016)
בחלק מהמקרים, בהיעדר נתוני דירוג, נעשה הפילוח כאמור בהתבסס על הערכה כוללת של רמת הסיכון בהתאם לענפי המשק בהם מסווגים 

מסויים אינה זהה בהכרח לרמת הסיכון של לקוח מסויים הפועל עסקי הלקוחות. בהקשר זה יוטעם כי רמת הסיכון הכללית הנאמדת לגבי ענף 

 באותו ענף, כל שכן לרמת הסיכון באשראי שהבנק מעמיד לו.
בכל מקרה שיעורי  ושב תוך שימוש בשיעורי ריבית נכיון המשקפים את סיכון האשראי הגבוה הגלום בהם.ח -השווי ההוגן של חובות פגומים 

 ריבית הגבוה המשמש את הבנק בעסקאותיו במועד הדיווח. נכיון אלה לא פחתו משיעור ה

מיליון ש"ח. העלאת שיעור ריבית  2-נקודת האחוז היתה מקטינה את השווי ההוגן של החובות הבעייתיים ב -העלאת שיעור ריבית ההיוון ב
מיליון ש"ח,  0.5-מיליון ש"ח ו 16ש"ח. )לעומת מיליון  1-נקודת האחוז היתה מקטינה את השווי ההוגן של החובות הבעייתיים ב -ההיוון ב

 (.2016בדצמבר  31בהתאמה, ביום 

תזרימי המזומנים בגין משכנתאות הוערכו על פי תחזית לפירעון מוקדם המבוססת על מודל סטטיסטי. הוון תזרים המזומנים, כאמור, על פי 
מיליון  20-את השווי ההוגן של המשכנתאות, בעיקר במגזר הצמוד למדד, ב יןהקטמועדי הפרעון הצפויים, במקום על פי מועדי הפרעון החוזיים, 

 מביא שאינו, המקורי התזרים פי על, למדד הצמוד במגזר הנכסים מ"מח(. 2016בדצמבר  31מיליון ש"ח ביום  110 בסך של הגדלה ש"ח. )לעומת

  מוקדמים לפירעונות בתחזית התחשבות לאחר שנים 3.5 ומתלע, שנים 3.88-ל 2017 בדצמבר 31 ביום הגיע, מוקדמים פרעונות בחשבון
 ., בהתאמה(שנים 3.61 לעומת, שנים 4.06-ל :2016 בדצמבר 31)

נק מגייס פקדונות דומים, או בהנפקות בשיטת היוון תזרימי מזומן עתידיים לפי שיעור ריבית בו הב -פקדונות, איגרות חוב וכתבי התחייבות 

 בות דומים, על ידי הבנק, במועד הדיווח, בהתבסס על פרמטרים כגון: גודל הפקדון, תקופת הפקדון, סוג ההצמדה.איגרות חוב וכתבי התחיי
 כתבי התחייבות נדחים סחירים מוצגים לפי שווי שוק.

 , כאמור, על פי מועדיוון תזרים המזומניםיתזרימי המזומנים בגין פקדונות הוערכו על פי תחזית לפירעון מוקדם המבוססת על מודל סטטיסטי. ה

 41-את השווי ההוגן של הפקדונות, בעיקר תוכניות חסכון במגזר הצמוד למדד, ב הקטיןהפרעון הצפויים, במקום על פי מועדי הפרעון החוזיים, 
 מביא שאינו, יהמקור התזרים פי על, למדד הצמוד במגזר ההתחייבויות מ"מח (.2016בדצמבר  31מיליון ש"ח ביום  57 מיליון ש"ח. )לעומת

 31) מוקדמים לפירעונות בתחזית התחשבות לאחר שנים 2.67 לעומת, שנים 2.85-ל 2017 בדצמבר 31 ביום הגיע, מוקדמים פרעונות בחשבון

 ., בהתאמה(שנים 2.84 לעומת, שנים 3.04-ל :2016 בדצמבר
ם( לתקופה מקורית של עד שלושה חודשים ובריבית מכשירים פיננסיים )למעט מכשירים פיננסיים נגזרים ומכשירים פיננסיים סחירי

 חלק מחברות הבת מניחות שהיתרה במאזן משקפת את השווי ההוגן. -שוק משתנה 

וקים בהם נסחר המכשיר, מכשירים פיננסיים נגזרים שיש להם שוק פעיל הוערכו לפי שווי שוק וכאשר קיימים שו -מכשירים פיננסיים נגזרים 
 וק הפעיל ביותר.ההערכה נעשתה לפי הש

מכשירים פיננסיים נגזרים שאינם נסחרים בשוק פעיל הוערכו לפי מודלים המשמשים את הבנק בפעילותו השוטפת והלוקחים בחשבון את 

 הסיכונים הגלומים במכשיר הפיננסי: סיכון שוק, סיכון אשראי וכיו"ב. 
גן מוצג בהתאם ליתרה המאזנית של העמלות בעסקאות השווי ההו -מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים בהם היתרה מייצגת סיכון אשראי 

ין ווהנ"ל המהוות קירוב לשווי הוגן. השווי ההוגן של ההתחייבויות הבלתי חוזרות למתן אשראי, שאושרו ועדיין לא ניתנו, אינו שונה מהותית מש

 '.ה 31של התחייבויות אלה כפי שהן מוצגות בביאור 
. הבנקים על המפקח להוראות בהתאם פיננסיים מכשירים של הוגן שווי ואומדני היתרות את מציגים בישראל תהבנקאיו הבת וחברות הבנק
 שאינם, ב"בארה המקובלים החשבונאות לכללי בהתאם פיננסיים מכשירים של הוגן שווי ואומדני היתרות את מציגה ל"בחו בנקאית בת חברה

.המפקח מהוראות מהותית שונים
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 )המשך( ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים. יתרות 34

 (3)ד. ההרכב במאוחד

 
 2017בדצמבר  31

 
 שווי הוגן יתרה

 
 סה"כ ⁽¹⁾3רמה  ⁽¹⁾2רמה  ⁽¹⁾1רמה  במאזן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נכסים פיננסיים
 28,033  16,955  -  11,078  28,026  מזומנים ופקדונות בבנקים     

 32,927  814  12,974  19,139  32,703  ⁽²⁾ניירות ערך
 954  954  -  -  954  ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

 149,088  145,986  1  3,101  148,757  אשראי לציבור, נטו
 1,512  1,512  -  -  1,493  אשראי לממשלות

 2,953  635  1,636  682  2,953  נכסים בגין מכשירים נגזרים
 1,761  1,601  22  138  1,761  נכסים פיננסיים אחרים

 217,228  168,457  14,633  34,138  ⁽³⁾216,647  כל הנכסים הפיננסיים-סך
 התחייבויות פיננסיות

 175,468  37,119  120,153  18,196  175,170  פקדונות הציבור     
 4,806  841  3,965  -  4,804  פקדונות מבנקים

 274  151  123  -  267  פקדונות הממשלה
 2,004  2,004  -  -  1,943  ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר

 8,617  1,838  306  6,473  7,639  איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים
 3,232  313  2,237  682  3,232  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 8,764  7,771  31  962  8,764  בויות פיננסיות אחרותהתחיי
 203,165  50,037  126,815  26,313  ⁽³⁾201,819  נסיותכל ההתחייבויות הפינ-סך

 מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים
 96  96  -  -  96  עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי     

 הערות:
 - 3הוגן המשתמשות בנתונים נצפים משמעותיים אחרים. רמה  מדידות שווי - 2משתמשות במחירים מצוטטים בשוק פעיל. רמה מדידות שווי הוגן ה - 1רמה  (1)

 מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים לא נצפים משמעותיים.
 .12לפירוט נוסף של היתרה במאזן והשווי ההוגן של ניירות ערך, ראו ביאור  (2)
ן ש"ח, בהתאמה, אשר יתרתם במאזן זהה לשוויים ההוגן )מכשירים המוצגים במאזן לפי שווי מיליו 90,743-מיליון ש"ח ו 46,541ייבויות בסך של מזה: נכסים והתח (3)

 ' להלן.ו-' וההוגן(. למידע נוסף בדבר מכשירים שנמדדו בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה ועל בסיס שאינו חוזר ונשנה, ראו סעיפים 
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 )המשך( יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים. 34

 (3)ד. ההרכב במאוחד )המשך(

 
 2016בדצמבר  31

 
 שווי הוגן יתרה

 
 סה"כ ⁽¹⁾3רמה  ⁽¹⁾2רמה  ⁽¹⁾1רמה  במאזן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נכסים פיננסיים
 29,334  20,448  -  8,886  29,311  מזומנים ופקדונות בבנקים     

 39,110  853  16,551  21,706  38,818  ⁽²⁾ירות ערךני
 440  440  -  -  440  ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

 140,127  136,790  1  3,336  140,760  אשראי לציבור, נטו
 799  799  -  -  737  אשראי לממשלות

 3,283  843  2,075  365  3,283  נכסים בגין מכשירים נגזרים
 1,803  1,484  21  298  1,803  נכסים פיננסיים אחרים

 214,896  161,657  18,648  34,591  ⁽³⁾215,152  כל הנכסים הפיננסיים-סך
 התחייבויות פיננסיות

 172,515  37,120  116,222  19,173  172,318  פקדונות הציבור     
 5,348  1,182  4,166  -  5,342  פקדונות מבנקים

 312  189  123  -  303  פקדונות הממשלה
 3,712  3,712  -  -  3,543  ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר

 9,494  1,958  265  7,271  8,498  איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים
 3,570  295  2,910  365  3,570  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 7,963  7,352  28  583  7,963  התחייבויות פיננסיות אחרות
 202,914  51,808  123,714  27,392  ⁽³⁾201,537  יננסיותכל ההתחייבויות הפ-סך

 מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים
 83  83  -  -  83  עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי     

 הערות:
 - 3הוגן המשתמשות בנתונים נצפים משמעותיים אחרים. רמה  מדידות שווי - 2י הוגן המשתמשות במחירים מצוטטים בשוק פעיל. רמה מדידות שוו - 1רמה  (1)

 מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים לא נצפים משמעותיים.
 .12לפירוט נוסף של היתרה במאזן והשווי ההוגן של ניירות ערך, ראו ביאור  (2)
ן ש"ח, בהתאמה, אשר יתרתם במאזן זהה לשוויים ההוגן )מכשירים המוצגים במאזן לפי שווי מיליו 87,982-מיליון ש"ח ו 50,609סים והתחייבויות בסך של מזה: נכ (3)

 ' להלן.ו-' והסעיפים הוגן(. למידע נוסף בדבר מכשירים שנמדדו בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה ועל בסיס שאינו חוזר ונשנה, ראו 
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 )המשך( . יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים34

 מאוחד -ה. פריטים הנמדדים בשווי הוגן 

 . פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה1

 
 2017בדצמבר  31

 
 -מדידות שווי הוגן המשתמשות ב

   

 

מחירים 
מצוטטים 

בשוק פעיל 
 (1)רמה 

נתונים 
נצפים 

משמעותיים 
ם אחרי

 (2)רמה 

נתונים לא 
נצפים 

משמעותיים 
 (3)רמה 

השפעת 
הסכמי 

 קיזוז
כל ה-סך

 שווי הוגן
יתרה 

 מאזנית

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נכסים
 ניירות ערך זמינים למכירה      
 16,031  16,031  -  -  1,685  14,346  של ממשלת ישראל      

 571  571  -  -  503  68  של ממשלות זרות
 43  43  -  -  43  -  מוסדות פיננסיים בישראל של

 584  584  -  -  584  -  של מוסדות פיננסיים זרים
 6,262  -  -  6,262  6,262  -  (MBS( או מגובי משכנתאות )ABSמגובי נכסים )

 155  155  -  -  96  59  של אחרים בישראל
 1,427  1,427  -  -  1,427  -  של אחרים זרים

 37  37  -  -  -  37  יותמנ
 25,110  25,110  -  -  10,600  14,510  ת ערך זמינים למכירההכל ניירו-סך

 ניירות ערך למסחר
 1,240  1,240  -  -  422  818  של ממשלת ישראל      

 -  -  -  -  -  -  של ממשלות זרות
 -  -  -  -  -  -  של מוסדות פיננסיים בישראל

 -  -  -  -  -  -  פיננסיים זריםשל מוסדות 
 55  -  -  55  55  -  (MBS( או מגובי משכנתאות )ABSמגובי נכסים )

 77  77  -  -  -  77  של אחרים בישראל
 46  46  -  -  46  -  של אחרים זרים

 37  37  -  -  -  37  מניות
 1,455  1,455  -  -  523  932  הכל ניירות ערך למסחר-סך
 3,102  3,102  -  -  1  3,101  ראי לציבור בגין ניירות ערך שהושאלואש

 נכסים בגין מכשירים נגזרים
 163  163  -  163  -  -  חוזי ריבית שקל מדד      

 1,103  1,103  -  134  969  -  חוזי ריבית אחרים
 982  982  -  338  620  24  חוזי מטבע חוץ

 703  703  -  -  45  658  חוזים בגין מניות
 2  2  -  -  2  -  חוזי סחורות ואחרים

 2,953  2,953  -  635  1,636  682  ים בגין מכשירים נגזריםהכל נכס-סך
 22  22  -  -  22  -  אחר

 138  138  -  -  -  138  נכסים בגין פעילות בשוק המעוף
 32,780  32,780  -  635  12,782  19,363  הכל נכסים-סך

 התחייבויות
 1,259  1,259  -  -  20  1,239  פקדונות הציבור בגין ניירות ערך שנשאלו      

 CLN  -  -  284  -  284  284פקדונות 
 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 145  145  -  145  -  -  חוזי ריבית שקל מדד      
 1,236  1,236  -  -  1,236  -  חוזי ריבית אחרים

 1,179  1,179  -  168  987  24  חוזי מטבע חוץ
 671  671  -  -  13  658  חוזים בגין מניות

 1  1  -  -  1  -  חוזי סחורות ואחרים
 3,232  3,232  -  313  2,237  682  כל התחייבויות בגין מכשירים נגזריםה-סך

 31  31  -  -  31  -  אחר
 138  138  -  -  -  138  מעוףהתחייבות בגין פעילות בשוק ה

 824  824  -  -  -  824  מכירות בחסר של ניירות ערך
 5,768  5,768  -  597  2,288  2,883  הכל ההתחייבויות-סך
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 )המשך( . יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים34

 מאוחד )המשך( -ה. פריטים הנמדדים בשווי הוגן 

 שווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה )המשך(. פריטים הנמדדים ב1

 
 2016בדצמבר  31

 
 -מדידות שווי הוגן המשתמשות ב

   

 

מחירים 
מצוטטים 

בשוק פעיל 
 (1)רמה 

נתונים 
נצפים 

משמעותיים 
אחרים 

 (2)רמה 

נתונים לא 
נצפים 

משמעותיים 
 (3)רמה 

השפעת 
הסכמי 

 קיזוז
כל ה-סך

 שווי הוגן
יתרה 

 מאזנית

 
 חדשיםבמיליוני שקלים 

 נכסים
 ניירות ערך זמינים למכירה      
 16,564  16,564  -  -  1,893  14,671  של ממשלת ישראל      

 918  918  -  -  721  197  של ממשלות זרות
 58  58  -  -  48  10  של מוסדות פיננסיים בישראל

 1,154  1,154  -  -  1,154  -  של מוסדות פיננסיים זרים
 7,683  -  -  7,683  7,683  -  (MBS( או מגובי משכנתאות )ABSנכסים ) מגובי

 353  353  -  -  153  200  של אחרים בישראל
 2,023  2,023  -  -  2,023  -  של אחרים זרים

 110  110  -  -  -  110  מניות
 28,863  28,863  -  -  13,675  15,188  ת ערך זמינים למכירההכל ניירו-סך

 ניירות ערך למסחר
 2,568  2,568  -  -  144  2,424  של ממשלת ישראל      

 21  21  -  -  21  -  של ממשלות זרות
 14  14  -  -  -  14  של מוסדות פיננסיים בישראל

 39  39  -  -  39  -  של מוסדות פיננסיים זרים
 61  -  -  61  61  -  (MBS( או מגובי משכנתאות )ABSמגובי נכסים )

 54  54  -  -  8  46  של אחרים בישראל
 65  65  -  -  65  -  של אחרים זרים

 13  13  -  -  -  13  מניות
 2,835  2,835  -  -  338  2,497  הכל ניירות ערך למסחר-סך

 3,337  3,337  -  -  1  3,336  אשראי לציבור בגין ניירות ערך שהושאלו
 ים נגזריםנכסים בגין מכשיר

 178  178  -  178  -  -  חוזי ריבית שקל מדד      
 1,606  1,606  -  247  1,359  -  חוזי ריבית אחרים

 1,119  1,119  -  418  689  12  חוזי מטבע חוץ
 380  380  -  -  27  353  חוזים בגין מניות

 -  -  -  -  -  -  חוזי סחורות ואחרים
 3,283  3,283  -  843  2,075  365  מכשירים נגזריםהכל נכסים בגין -סך

 21  21  -  -  21  -  אחר
 298  298  -  -  -  298  נכסים בגין פעילות בשוק המעוף

 38,637  38,637  -  843  16,110  21,684  הכל נכסים-סך
 התחייבויות

 1,205  1,205  -  -  20  1,185  פקדונות הציבור בגין ניירות ערך שנשאלו      
 CLN  -  -  319  -  319  319פקדונות 

 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
 160  160  -  160  -  -  חוזי ריבית שקל מדד      

 1,788  1,788  -  -  1,788  -  חוזי ריבית אחרים
 1,269  1,269  -  135  1,122  12  חוזי מטבע חוץ

 353  353  -  -  -  353  חוזים בגין מניות
 -  -  -  -  -  -  חוזי סחורות ואחרים

 3,570  3,570  -  295  2,910  365  תחייבויות בגין מכשירים נגזריםההכל -סך
 28  28  -  -  28  -  אחר

 298  298  -  -  -  298  התחייבות בגין פעילות בשוק המעוף
 285  285  -  -  -  285  מכירות בחסר של ניירות ערך

 5,705  5,705  -  614  2,958  2,133  הכל ההתחייבויות-סך
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 )המשך( . יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים34

 מאוחד )המשך( -ה. פריטים הנמדדים בשווי הוגן 

 . פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס שאינו חוזר ונשנה2

 
 2017בדצמבר  31

 
 3רמה  2רמה  1רמה 

סך הכל שווי 
 הוגן

 

רווחים 
)הפסדים( 

לשנה 
שהסתיימה 

בדצמבר  31-ב
2017 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 1,082  1,082  -  -  אשראי פגום שגבייתו מותנית בביטחון
 

(133) 
 13  13  -  -  אחרים

 
 - 

       

 
 2016בדצמבר  31

 
 3רמה  2רמה  1רמה 

סך הכל שווי 
 הוגן

 

הפסדים 
לשנה 

ימה שהסתי
בדצמבר  31-ב

2016 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 1,562  1,562  -  -  אשראי פגום שגבייתו מותנית בביטחון
 

(211) 
 16  16  -  -  אחרים

 
 - 
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 )המשך( . יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים34

 מאוחד - 3מה ו. שינויים בפריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה שנכללו בר

 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום . 1

 

שווי הוגן 
ליום 

31.12.2016 

הכל -סך
רווחים 

)הפסדים( 
שמומשו 

ושטרם 
מומשו 
שנכללו 

בדוח רווח 
 סילוקים רכישות הנפקות והפסד

העברות 
 3מתוך רמה 

העברות אל 
 3רמה 

שווי הוגן 
ליום 

31.12.2017 

רווחים 
)הפסדים( 

שטרם 
מומשו בגין 

מכשירים 
המוחזקים 

ליום 
31.12.2017 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נכסים )התחייבויות( בגין מכשירים נגזרים, נטו
 ⁽¹(⁾14) 18  -  -  16  -  -  ⁽¹(⁾16) 18  דדמ-חוזי ריבית שקל

 ⁽¹⁾23  134  (2) (53) (80) -  -  ⁽¹⁾22  247  חוזי ריבית אחרים
 ⁽¹⁾155  170  1  8  50  (62) -  ⁽¹(⁾110) 283  חוזי מטבע חוץ

 164  322  (1) (45) (14) (62) -  (104) 548  הכל-סך
 התחייבויות

 ⁽CLN (319) (8⁽)²⁾ (26)  -  69  -  - (284) (8⁽)²פקדונות          

 2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום . 2

 

שווי הוגן 
ליום 

31.12.2015 

הכל -סך
רווחים 

)הפסדים( 
שמומשו 

ם ושטר
מומשו 
שנכללו 

בדוח רווח 
 סילוקים רכישות הנפקות והפסד

העברות 
 3מתוך רמה 

העברות אל 
 3רמה 

שווי הוגן 
ליום 

31.12.2016 

רווחים 
)הפסדים( 

שטרם 
מומשו בגין 

מכשירים 
המוחזקים 

ליום 
31.12.2016 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נכסים )התחייבויות( בגין מכשירים נגזרים, נטו
 ⁽¹⁾12  18  -  -  (3) -  -  ⁽¹⁾2  19  מדד-ת שקלחוזי ריבי

 ⁽¹⁾155  247  2  (13) (50) -  -  ⁽¹⁾154  154  חוזי ריבית אחרים
 ⁽¹⁾229  283  -  4  (172) (99) -  ⁽¹⁾320  230  חוזי מטבע חוץ

 396  548  2  (9) (225) (99) -  476  403  הכל-סך
 התחייבויות

 ⁽CLN (345) (14⁽)²⁾ (29)  -  69  -  - (319) (14⁽)²פקדונות          
 הערות:

 נכללו בדוח רווח והפסד בסעיף "הכנסות מימון שאינן מריבית". (1)
 נכללו בדוח רווח והפסד בסעיף "הכנסות והוצאות ריבית". (2)

 ז. העברות בין רמות בהיררכיות השווי ההוגן 
 סיכון בהם נגזרים מכשירים לפיה, הבנקים על הפיקוח של הבהרה בשל, ממנה או 3 רמה אל מהותיות לא העברות התבצעו 2017-2016בשנים 

 .3 ברמה יכללו נצפים שאינם נתונים בסיס על נקבע אשראיה
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 )המשך( . יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים34

ידת שווי הוגן של פריטים שסווגו ח. מידע נוסף בדבר נתונים לא ניצפים משמעותיים וטכניקות המשמשים במד
 3לרמה 

 3. מידע כמותי לגבי מדידת שווי הוגן ברמה 1

 

שווי הוגן ליום 
 טווח )ממוצע משוקלל( נתונים לא נצפים טכניקות הערכה 31.12.2017

 
 במיליוני ש"ח

  
 באחוזים

א. פריטים הנמדדים בשווי 
הוגן על בסיס שאינו חוזר 

 ונשנה
שגבייתו  אשראי פגום        

 1,082  מותנית בביטחון
היוון תזרימי מזומנים, 
 שיעורי היוון, נתונים משוק הנדל"ן הערכות שווי ושמאות

 שווי החברה, נתונים משוק הנדל"ן הערכת שווי על ידי מומחה 13  אחר     
ב. פריטים הנמדדים בשווי      

 הוגן על בסיס חוזר ונשנה
בגין נכסים )התחייבויות(         

 מכשירים נגזרים, נטו
 (0.14%) 2.39% עד -0.68% -מ עקום ריבית במגזר צמוד מדד היוון תזרימי מזומנים 18  דדמ-חוזי ריבית שקל        

   
 (0.33%) 1.60% עד 0.00% -מ (CVAסיכון אשראי צדדים נגדיים )

 (0.07%) 10.06% עד 0.00% -מ (CVAדיים )סיכון אשראי צדדים נג היוון תזרימי מזומנים 134  חוזי ריבית אחרים
 (-0.44%) 2.39% עד -0.70% -מ עקום ריבית במגזר צמוד מדד היוון תזרימי מזומנים 170  חוזי מטבע חוץ

  

היוון תזרימי מזומנים, 
 (0.51%) 4.77% עד 0.00% -מ (CVAסיכון אשראי צדדים נגדיים ) מודלים לתמחור אופציות

 התחייבויות
 סיכון אשראי של נכס הבסיס היוון תזרימי מזומנים CLN  284פקדונות         

              

 

שווי הוגן ליום 
 טווח )ממוצע משוקלל( נתונים לא נצפים טכניקות הערכה 31.12.2016

 
 במיליוני ש"ח

  
 באחוזים

א. פריטים הנמדדים בשווי 
הוגן על בסיס שאינו חוזר 

 ונשנה
ום שגבייתו אשראי פג        

 1,562  מותנית בביטחון
היוון תזרימי מזומנים, 
 שיעורי היוון, נתונים משוק הנדל"ן הערכות שווי ושמאות

 שווי החברה, נתונים משוק הנדל"ן הערכת שווי על ידי מומחה 16  אחר     
ב. פריטים הנמדדים בשווי      

 הוגן על בסיס חוזר ונשנה
ם נכסים בגין מכשירי        

 נגזרים, נטו
 (-0.08%) 2.57% עד -0.74% -מ עקום ריבית במגזר צמוד מדד היוון תזרימי מזומנים 18  דדמ-חוזי ריבית שקל        

   
 (0.42%) 3.09% עד 0.00% -מ (CVAסיכון אשראי צדדים נגדיים )

 (0.07%) 9.92% עד 0.00% -מ (CVAסיכון אשראי צדדים נגדיים ) היוון תזרימי מזומנים 247  חוזי ריבית אחרים
 (-0.41%) 2.38% עד -0.73% -מ עקום ריבית במגזר צמוד מדד היוון תזרימי מזומנים 283  חוזי מטבע חוץ

  

היוון תזרימי מזומנים, 
 (0.16%) 18.40% עד 0.00% -מ (CVAסיכון אשראי צדדים נגדיים ) מודלים לתמחור אופציות

 התחייבויות
 סיכון אשראי של נכס הבסיס היוון תזרימי מזומנים CLN  319פקדונות         
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 )המשך( . יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים34
 3 ברמה הוגן שווי מדידת לגבי איכותי מידע. 2

 והתאמות, מדד צמוד במגזר ריבית עקום הם, נגזרים פיננסיים מכשירים של הוגן שווי במדידת שימשו אשר, המשמעותיים נצפים הלא הנתונים
 ככל(. קטן) גדל ההוגן השווי, למדד צמודה הסכום את לשלם מתחייב והבנק (יורד) עולה הריבית שעקום ככל .() נגדיים צדדים אשראי סיכון בגין

 נגדי צד אשראי סיכון מקדם (.גדל) קטן הוגןה השווי, למדד צמודה הסכום את לבנק לשלם מחויב לעסקה הנגדי והצד (יורד) עולה הריבית שעקום

 .ולהפך, העסקה של ההוגן השווי את מקטינה לכשל בהסתברות עליה. לעסקה הנגדי הצג של אשראי לכשל ההסתברות את מבטא( )
 

 בעלי ענין וצדדים קשורים של הבנק וחברות מאוחדות שלו .35

 א. יתרות

 
 ⁽¹⁾צדדים קשורים ⁽¹⁾בעלי עניין

 
 י מניותמחזיק

      

המוחזקים 
 ע"י הבנק

  

 

בעלי 
 ⁽³⁾אחרים ⁽²⁾שליטה

נושאי 
 ⁽⁷⁽⁾⁶⁾אחרים ⁽⁴⁾משרה

מי שהיה 
בעל עניין 

בעת 
שנעשתה 

 העסקה
חברות 

 ⁽⁹⁾אחרים ⁽⁸⁾כלולות

 
⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾ 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 2017בדצמבר  31

 נכסים
 36  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  פקדונות בבנקים              

 539  539  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ⁽¹²⁾ניירות ערך
 297  228  324  311  138  113  3  3  2  1  9  2  -  -  אשראי לציבור

 (3) (2) (2) (1) (7) (1) -  -  -  -  -  -  -  -  הפרשה להפסדי אשראי
 294  226  322  310  131  112  3  3  2  1  9  2  -  -  אשראי לציבור נטו

 -  -  153  153  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ⁽¹²⁾השקעות בחברות כלולות
 25  6  15  14  -  -  -  -  -  -  4  -  -  -  ייבים אחרים ויתרות חובהח -נכסים אחרים 

 ייבויותהתח
 1,279  356  79  19  -  -  8  7  4  4  84  62  -  -  פקדונות הציבור              

 900  900  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  פקדונות מבנקים
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  כתבי התחייבות נדחים

 86  42  18  15  -  -  -  -  28  28  1  -  -  -  ותכאים אחרים ויתרות זכז -התחייבויות אחרות 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  931  931  -  -  ⁽¹³⁾מניות )כלול בהון(

 464  464  74  74  -  -  1  1  4  4  12  12  -  -  ⁽¹⁴⁽⁾¹²⁾סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

 

 2016בדצמבר  31
 נכסים

 15  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  פקדונות בבנקים              
 985  547  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ניירות ערך

 296  223  299  259  151  131  4  4  4  2  -  -  -  -  אשראי לציבור
 (4) (3) (2) (2) (7) (7) -  -  -  -  -  -  -  -  הפרשה להפסדי אשראי

 292  220  297  257  144  124  4  4  4  2  -  -  -  -  אשראי לציבור נטו
 -  -  157  157  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ⁽¹²⁾השקעות בחברות כלולות

 25  12  15  13  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  נכסים אחרים
 התחייבויות

 439  338  78  32  -  -  9  8  4  3  -  -  -  -  פקדונות הציבור              
 800  800  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  פקדונות מבנקים

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  כתבי התחייבות נדחים
 76  27  19  19  -  -  -  -  25  25  -  -  -  -  התחייבויות אחרות

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ⁽¹³⁾מניות )כלול בהון(
 217  210  71  71  -  -  1  1  4  4  -  -  -  -  ⁽¹⁴⁽⁾¹²⁾סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

 הערות לטבלאות ראו לאחר סעיף ד'.
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 בעלי ענין וצדדים קשורים של הבנק וחברות מאוחדות שלו )המשך( .35

 יות עם בעלי ענין וצדדים קשוריםב. תמצית תוצאות עסק

 
 ⁽¹⁾צדדים קשורים ⁽¹⁾בעלי עניין

 
 מחזיקי מניות

  

המוחזקים ע"י 
 הבנק

 

 
 ⁽⁷⁽⁾⁶⁾אחרים ⁽⁴⁾נושאי משרה ⁽³⁾אחרים ⁽²⁾בעלי שליטה

חברות 
 ⁽⁹⁾אחרים ⁽⁸⁾כלולות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 -  2  -  -  (2) -  נטו )ראו סעיף ד'(הכנסות )הוצאות( ריבית 
 2  1  -  -  -  -  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 81  8  -  -  ⁽¹⁵⁾80  -  הכנסות שאינן מריבית
 (33) (8) (3) (34) (3) -  הוצאות תפעוליות ואחרות )ראו סעיף ג'(

 50  3  (3) (34) 75  -  הכל-סך

       
 

 2016ר בדצמב 31לשנה שהסתיימה ביום 
 2  3  -  -  -  -  הכנסות ריבית נטו )ראו סעיף ד'(

 -  17  -  -  -  -  הוצאות בגין הפסדי אשראי
 58  10  -  -  -  -  הכנסות שאינן מריבית

 (32) (7) (4) (32) -  -  הוצאות תפעוליות ואחרות )ראו סעיף ג'(
 28  23  (4) (32) -  -  הכל-סך

       
 

 2015בדצמבר  31מה ביום לשנה שהסתיי
 5  -  -  -  -  -  הכנסות ריבית נטו )ראו סעיף ד'(

 (2) (15) -  -  -  -  הוצאות בגין הפסדי אשראי
 (8) 5  -  -  -  -  הכנסות )הוצאות( שאינן מריבית

 (31) (8) (3) (30) -  -  הוצאות תפעוליות ואחרות )ראו סעיף ג'(
 (36) (18) (3) (30) -  -  הכל-סך

 הערות לטבלאות ראו לאחר סעיף ד'.

 ג. תגמול וכל הטבה אחרת לבעלי ענין )מהתאגיד הבנקאי ומחברות מוחזקות(

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2017 2016 2015 

 
 ⁽⁴⁾נושאי משרה ⁽⁴⁾נושאי משרה ⁽⁴⁾נושאי משרה

 
 סך ההטבות

מספר מקבלי 
 סך ההטבות ההטבה

מספר מקבלי 
 סך ההטבות ההטבה

מספר מקבלי 
 ההטבה

 
 במיליוני שקלים חדשים

בעלי ענין המועסקים בבנק או 
 13  24  12  26  13  30  מטעמו*

דירקטורים שאינם מועסקים בבנק 
 12  6  13  6  12  5  או מטעמו*

 25  30  25  32  25  35  הכל-סך
 סכומי התגמול אינם כוללים מס שכר. *
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 ן וצדדים קשורים של הבנק וחברות מאוחדות שלו )המשך(בעלי עני .35

 (18)ד. הכנסות ריבית, נטו בעסקאות של הבנק וחברות מאוחדות שלו עם בעלי ענין וצדדים קשורים

 
 חברות כלולותמ -מזה  המאוחד

 
2017 2016 2015 2017 2016 2015 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 א. בגין נכסים
 -  3  2  7  8  9  מאשראי לציבור      

 -  3  2  7  8  9  הכל-סך
 ב. בגין התחייבויות

 -  -  -  -  (1) (6) על פקדונות הציבור      
 -  -  -  (2) (2) (3) על פקדונות מבנקים

 -  -  -  -  -  -  על כתבי התחייבות נדחים
 -  -  -  (2) (3) (9) הכל-סך
 -  3  2  5  5  -  הכל הכנסות ריבית נטו-סך

 הערות לסעיפים א', ב', ג' ו ד':
 ד' בהוראות הדיווח לציבור.  80ף כהגדרתו בסעי -בעל עניין, צד קשור  (1)
 ( בהוראות הדיווח לציבור. 1ד' ) 80התאם לסעיף ב -מחזיקי מניות בעלי שליטה וקרוב שלהם  (2)
יטה בתאגיד הבנקאי, ומי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד שלהאו יותר מאמצעי  5%לרבות מי שמחזיק  -מחזיקים אחרים  (3)

 ( בהוראות הדיווח הציבור. 2ד' ) 80הבנקאי או את מנהלו הכללי בהתאם לסעיף 
 וראות הדיווח לציבור. ( בה3ד' ) 80בהתאם לסעיף  -נושאי משרה  (4)
 .לעניין תנאי ההתקשרות, ראו סעיף טו' להלן (5)
 ( להוראות הדיווח לציבור. 4ד' ) 80בהתאם לסעיף  (6)
 או יותר מהון המניות המונפק שלהם או מכוח ההצבעה בהם, או רשאי 25%בגין תאגידים, שאדם או תאגיד, שמוגדר כבעל עניין לעיל לפי חוק ניירות ערך, מחזיק  (7)

 או יותר מהדירקטורים שלהם. 25%למנות 
 ( בהוראות הדיווח לציבור.7ד' ) 80בהתאם לסעיף  -חברות כלולות  (8)
 ( בהוראות הדיווח לציבור.8ד' ) 80בהתאם לסעיף  (9)
 יתרה לתאריך המאזן. (10)
 היתרה הגבוהה ביותר במשך השנה, על בסיס יתרות שהיו בכל סופי החודשים. (11)
 .26ביאור  -וערבויות  15יאור ב -קעות בחברות מוחזקות ש, ה12ביאור  -פירוט של סעיף זה כלול גם בביאור ניירות ערך   (12)
 אחזקות בעלי עניין וצדדים קשורים בהון התאגיד הבנקאי. (13)
 סיכוני אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות על חבות לווה. (14)
 נובע בעיקר מפעילות במכשירים פיננסים נגזרים. (15)

 
 לאב בנק להיות הפך והבנק, בבנק שליטה בעלת להיות שראן-ברונפמן קבוצת חדלה, מניות למכירת עסקה בעקבות, 2013 בדצמבר 3 ביום (1) .ה

 . שליטה גרעין
 כאנשים שראן ומר ברונפמן קבוצת יחידי את יראו( 2015 בספטמבר 3 ביום שהסתיימה שנה) הצינון בתקופת כי נקבע ההחזקה בהיתר (2)

 לעניין קשורים כצדדים נחשבו הם( בספטמבר 3 ליום עד) 2015 בשנת, בהתאם. 312' מס בנקאי ניהול הוראת לעניין שליטה ובעלי קשורים

.אחרים קשורים צדדים במסגרת הוצגו, שהיו ככל, עימם עסקות, ובהתאם עניין ובעלי קשורים צדדים על הדיווח
לבעלי ענין בבנק )אחד הגופים חדל מלהיות בעל ענין כעבור מספר חודשים(,  הפכווחות , שני גופים המנהלים כספי לק2017במהלך שנת  (3)

בהמשך למדיניות בנק ישראל בענין היתר ההחזקה בבנקים לגופים המנהלים כספי לקוחות. יצויין כי בהתאם לתיקון להוראת ניהול בנקאי 

על פי המדיניות החדשה הוחרגו מהגדרת "איש קשור" ובהתאם,  בנושא "אנשים קשורים", גופים שקיבלו היתר החזקה 312תקין מס' 
עסקאות של תאגיד בנקאי עמם אינן טעונות אישור בהתאם להוראה האמורה.

  תהכללי תר הדירקטוריון ולמנהל"תגמול ליו .ו

 אישרה 2010 בנובמבר 10ביום  .2010בינואר  יו"ר הדירקטוריון של הבנק מכהן בתפקידו החל מיום  חוזה העסקה של יו"ר הדירקטוריון.
למשך חמש שנים, החל  היתהאת התקשרות הבנק בחוזה עבודה אישי עם יו"ר הדירקטוריון של הבנק. תקופתו של החוזה  הכללית האסיפה

 "(. הראשונה )להלן: "תקופת ההסכם 2010בינואר  מיום 

בשכר מלא, אלא אם קיבל לכך את הסכמת הדירקטוריון. בתמורה  ועסק במשרה מלאה, ולא רשאי לעסוק בעיסוק נוסףמיו"ר הדירקטוריון 
חודשים על פי שיעור  , שתעודכן מידי הראשונה ההסכם בתקופת ש"ח למילוי תפקידו זכאי יו"ר הדירקטוריון למשכורת חודשית של 

 .2010עליית מדד המחירים לצרכן, לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר 

 (. ההסכם כלל גם הוראות) ה' 24לתגמול הנגזר מביצועי מניית הבנק, מסוג פאנטום, כמפורט בביאור ו זכאי למענק שנתיהיה  יו"ר הדירקטוריון
 בדבר חובות המוטלים על יו"ר הדירקטוריון, וביניהן הוראות בדבר תקופת צינון ואי תחרות של ששה חודשים וחובת שמירה על סודיות.

, ימי מחלה, דמי הבראה, רכב הולם, הפרשות (ימים 66-ל הוגבלה הראשונה ההסכם בתקופת צבירתם אשר) י חופשהיו"ר הדירקטוריון זכאי לימ

 סוציאליות )פיצויי פיטורין כקבוע בדין, תגמולים, אובדן כושר עבודה וקרן השתלמות( והטבות נוספות.
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גין ב ם סיום הכהונה זכאי יו"ר הדירקטוריון על פי החוזה לפיצויי פיטורין, כקבוע בדין וזאת בנוסף לזכאותו לכספים ולזכויות שיצטברו לזכותוע

חודשים, במהלכה יהיה זכאי לשכר ותנאים  ההפרשות הפנסיוניות שהבנק יבצע. בנוסף, זכאי יו"ר הדירקטוריון לתקופת הודעה מוקדמת בת 
חודשים. בתקופת ההסתגלות יהיה יו"ר הדירקטוריון זכאי לשכר החודשי ולתנאים הנלווים,  וים בהתאם לחוזה עמו ולתקופת הסתגלות בת נלו

כמפורט בחוזה ההעסקה. במקרה שהסכם ההעסקה יסתיים ותקופת ההעסקה לא תוארך, יהיה יו"ר הדירקטוריון זכאי לתקופת הודעה 

 חודשים. ת בת מוקדמת וכן לתקופת הסתגלו
 הכהונה תנאי. הדירקטוריון ר"יו של וההעסקה הכהונה תנאי מחדש אושרו, 2014 באוקטובר 2 ביום שהתקיימה, הבנק של השנתית באסיפה

 הנובעים לתיקונים בכפוף, הקודם ההעסקה בהסכם התנאים לפי ר"היו של ההעסקה סיום והסדרי הקבוע התגמול את משמרים וההעסקה

 (.בבנק אחרות עובדים לקבוצות בדומה, 13 משכורת ובתוספת) הבנק של התגמול וממדיניות הבנק על החלות שותחד מהוראות
 בנקאי ניהול להוראת תיקוןבהתאם ל . זאת,מנייתי תגמול או שנתי מענק מסוג משתנה תגמול כוללים אינם ר"היו של וההעסקה הכהונה תנאי
 .בלבד קבוע תגמול יקבל הדירקטוריון ר"יו כי נקבעבמסגרתו  בנקאי אגידבת התגמול מדיניות בנושא ' מס תקין

 בנובמבר 8 ביום שהתקיימה, שנתית כללית באסיפה. הדירקטוריון ר"יו של ההעסקה בתנאי התאמות לבצע הבנק נדרש, התגמול חוק בעקבות
 ר"כיו ר"היו כהונת תקופת לתום ועד 2016 באוקטובר 12 מיום החל, הדירקטוריון ר"יו של וההעסקה הכהונה תנאי את לאשר הוחלט, 2016

 .2016 באוקטובר 12 ליום עד ר"ליו שנצברו בזכויות לפגוע כדי החדשים ההעסקה בתנאי אין. הבנק דירקטוריון

 הפחתה םכוללי שאושרו התגמול תנאי.  הוראהו החברות חוק, הבנק של התגמול מדיניות, התגמול לחוק בהתאם גובשו ההעסקה תנאי
 . התגמול בחוק שנקבעו במגבלות לעמוד מנת על, ר"היו של התגמול בהיקף
 זכאי להיות ימשיך הדירקטוריון ר"יו – שכר: לעיל המפורטים הקודמים ההעסקה תנאי לעומת הבאים העדכונים בוצעו החדשים ההעסקה בתנאי

 פיצויי; בגינה ההפרשות כולל, 13 למשכורת הדירקטוריון ר"יו זכאי כן. למדד ההצמדה בוטלה אך, ח"ש 162,802 של בסך החודשית למשכורת
 םלכספי או האחרונה החודשית המשכורת בסיס על, פיטורין לפיצויי זכאי הדירקטוריון ר"יו יהיה, שהיא סיבה מכל כהונתו בסיום – פיטורין

 חופשה ימי 66 פדיון למעט, לצבירה ניתנת אינה שנתית חופשה ;מבניהם הגבוה לפי, פיטורין לפיצויי ההפרשות בגין לזכותו שיצטברו ולזכויות

 ; הבנק של הכספיים בדוחות בגינם הפרשה ונעשתה התחילה למועד עד הקודמים ההעסקה תנאי פי על הדירקטוריון ר"יו ידי על שנצברו
 בתנאי נקבע כן. הקודמים ההעסקה נאית בגין משתנה תגמול שהינם פרישה תנאי לתשלום התנאים עודכנו ההסכם תיקון בעקבות, כן כמו

 שלא, נוסף קבוע תגמול ברכיב ר"היו של הקבוע התגמול רכיב יגדל, זאת תאפשר התגמול חוק לפי המותרת שהתקרה ככל כי החדשים ההעסקה

 .נוספת אחת חודשית משכורת על יעלה
 לנושאי התגמול למדיניות בהתאם ,המניות בעלי של תמיוחד אסיפה אישרה, 2014 בפברואר 17 ביום .תהכללי תחוזה ההעסקה של המנהל

 שנים חמש של לתקופה, הבנק של הכללית המנהלת של וההעסקה הכהונה תנאי את ,אסיפה באותה שאושרה'(, ד 23 ביאור ראו) בבנק משרה

 אלא, בשכר נוסף עיסוק בכל לעסוק רשאית תהיה ולא מלאה במשרהמועסקת  הכללית המנהלת. "(המקורי ההסכם)" כהונתה תחילת מיום החל
 .מראש הדירקטוריון הסכמת את לכך קיבלה אם
 אחת שתעודכן, ברוטו, ח"ש 180,000 של בסך חודשית למשכורת זכאית הכללית המנהלת, תפקידה למילוי בתמורה, המקורי ההסכם פי על

 תהיה ההעסקה תקופת במהלך קלנדרית שנה בכל. 2014 ינואר בחודש שפורסם המדד לעומת לצרכן המחירים מדד עליית שיעור פי על לרבעון
 .סוציאליות הפרשות יבוצעו לא שבגינה(, 13 משכורת) נוספת חודשית למשכורת זכאית הכללית המנהלת
 הפרשות, הולם רכב, הבראה דמי, מחלה ימי(, ימים 50-ל מוגבלתהמקורי  להסכם בהתאם שצבירתם) חופשה לימי זכאית הכללית המנהלת

 זרהח(, עבודה כושר אובדן ביטוח; השתלמות קרן; תגמולים לרבות, פנסיה קרן או/ו תגמול קופת, מנהלים ביטוח – פנסיוני הסדר) יותסוציאל
 .נוספות והטבות מסויימות הוצאות

  .להלן 'ז בסעיף כמפורט, מיוחדים ולמענקים שוטף מענק, שנתי למענק זכאיתהיתה  הכללית המנהלת, המקורי ההסכם פי על

 ההפקדות על נוסף, פיטורין לפיצויי זכאית הכללית המנהלת תהיה, הבנק ביוזמת או הכללית המנהלת ביוזמת, מעביד עובד יחסי סיום במסגרת
 במספר האחרונה המשכורת כמכפלת יחושבו אשר, כהונתה תקופת במהלך שלה פנסיוני הסדר לקופות שבוצעו פיטורין פיצויי בגין השוטפות

 בגינן הנלווים והתנאים הסוציאליות ההפרשות בצירוף חודשיות משכורות שש בגובה הסתגלות למענק זכאית תהיה, כן כמו. כהונתה שנות

 .חודשים ששה בת מוקדמת הודעה ולתקופת
 נקבעוש בתנאים מותנית לקבלתם הזכאות אשר, משתנים פרישה תנאי בגדר הינם כאמור ההסתגלות ממענק ומחצית כאמור הפיטורין פיצויי

 . בהסכם

 8 ביום שהתקיימה, שנתית כללית באסיפה. הכללית המנהלת של הקודמים ההעסקה בתנאי התאמות לבצע הבנק נדרש, התגמול חוק בעקבות
 אין .2016 באוקטובר 12 מיום החל שנים חמש של לתקופה, הכללית המנהלת של וההעסקה הכהונה תנאי את לאשר הוחלט ,2016 בנובמבר

(. 2016 שנת בגין משתנה תגמול לרבות) 2016 באוקטובר 12 ליום עד הכללית למנהלת שנצברו בזכויות לפגוע כדי החדשים קהההעס בתנאי

 אחרי תסתיים הכללית המנהלת של שהעסקתה במקרה. חודשים ששה בת מוקדמת הודעה לתקופה זכאית להיות תמשיך הכללית המנהלת
 .המוקדמת ההודעה עלות לתשלום זכאית תהכללי המנהלת תהיה, תוארך ולא שנים חמש
, התגמול בחוק שנקבעו המגבלות לאור.  והוראה החברות חוק, הבנק של התגמול מדיניות, התגמול לחוק בהתאם גובשו ההעסקה תנאי

  .הכללית המנהלת של התגמול בהיקף הפחתה כוללים שאושרו התגמול תנאי
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. התגמול לחוק( ב)2 סעיף לפי המותרת התקרה על יעלה לא( נלווים ותנאים סוציאליות הפרשות כולל לא) הכללית המנהלת של השנתי התגמול

 להיות תמשיך הכללית המנהלת – שכר: לעיל המפורטים הקודמים ההעסקה תנאי לעומת הבאים העדכונים בוצעו החדשים ההעסקה בתנאי
 המנהלת תהיה, שהיא סיבה מכל כהונתה בסיום – פיטורין פיצויי; למדד ההצמדה בוטלה אך, ח"ש 180,000 של בסך החודשית למשכורת זכאית

 הגבוה לפי, הפנסיוני בהסדר לזכותה שיצטברו ולזכויות לכספים או האחרונה תהחודשי המשכורת בסיס על, פיטורין לפיצויי זכאית הכללית

 תיקון בעקבות, כן כמו; לצבירה ניתנת אינה שנתית חופשה; בגינה ההפרשות את גם כוללת 13 למשכורת הזכאות – 13 משכורת ;מבניהם
 חוק לפי המותרת שהתקרה ככל כי החדשים ההעסקה בתנאי נקבע כן. משתנה תגמול שהינם פרישה תנאי לתשלום התנאים עודכנו ההסכם
 .נוספת אחת חודשית משכורת על יעלה אשל נוסף קבוע תגמול ברכיב הכללית המנהלת של הקבוע ולהתגמ רכיב יגדל, זאת תאפשר התגמול

 שנתי מענק לה להעניק רשאים והדירקטוריון התגמול ועדת, אך, שנתי למענק זכאית אינה הכללית המנהלת החדשים ההעסקה לתנאי בהתאם
 .דעתם שיקול לפי, חודשיות משכורות 3 על יעלה שלא

 ולמענקים שוטף מענק, שנתי למענק, היתר בין, זכאית היתה הכללית המנהלת ,המקורי ההסכם פי על ,כאמורקים למנהלת הכללית. מענ .ז

 :להלן כמפורט, מיוחדים
 2.2 של בסך בתקרה וגבלה אשר, מענק שנת כל בגין שנתי למענק זכאית הכללית המנהלת היתה ההעסקה תקופת במשך .השנתי המענק (1)

 .2013 דצמבר חודש בגין למדד צמודה, ח"ש ןמיליו

 במצטבר יתקיימו מענק שנת שבאותה בכך הותנתה מסויימת מענק שנת בגין שנתי למענק הזכאות .השנתי למענק לזכאות הסף תנאי
 :להלן ורטיםפהמ הסף תנאי כל
 בשנת האחרים הגדולים הבנקים רבעתבא המשוקללת להון והתשואה 7% מבין מהגבוה יפחת לא המענק בשנת להון התשואה שיעור -

 ;2% בניכוי, המענק
 מהשיעורים יפחתו לא, המענק לשנת השנתיים הכספיים הדוחות פי על, הבנק של הליבה הון ויחס הכולל ההון הלימות יחס -

 ;הבנקים על המפקח בהוראות שנקבעו המינימליים

 .להלן כמפורט, המענק לשנת האיכותי במדד לפחות" 2" ציון הכללית למנהלת הוענק -
: להלן) הבנק ביצועי על המבוססים, זהה משקל בעלי, מדדים חמישה תוצאות בסיס על חושב השנתי המענק .השנתי המענק חישוב

 תפקוד הערכת על המבוסס איכותי מדד ועל( תשואה להון; יחס יעילות; עמלות והכנסות אחרות; יחס הון הליבה - "הכמותיים המדדים"

 מענק שנת לגבי כי, להחליט רשאים היו והדירקטוריון התגמול ועדת"(. האיכותי המדד: "להלן) הדירקטוריון ידי על לליתהכ המנהלת
 .הכמותיים המדדים על רק המענק יתבסס, מסויימת

 לתנאי כפוףב, למדד צמודים ח"ש אלף 900 של בסך, מענק שנת כל בגין שוטף למענק זכאית היתה הכללית המנהלת .השוטף המענק (2)

 .להלן כמפורט הזכאות
 כל, במצטבר, יתקיימו מענק שנת שבאותה בכך מותנית מסויימת מענק תנש בגין שוטף למענק הזכאות .השוטף למענק הזכאות תנאי
 :כלהלן, הזכאות תנאי

 .המענק לשנת ודההעב בתוכנית שנקבע מהיחס פחת לא, המאוחדים השנתיים הכספיים הדוחות פי על, הליבה הון הלימות יחס -
 לא, מיוחדים הפסדים או רווחים בניכוי, המענק לשנת הבנק של" סולו" הכספיים הדוחות בסיס על שחושב כפי, בפועל היעילות יחס -

 .הבנק של העבודה לתוכניות בהתאם, המענק שנת בתחילת הדירקטוריון ידי על ייקבע אשר, יעילות יחס אותו יעדעל  עלה

 .המענק לשנת האיכותי במדד לפחות" 2" ציון לליתהכ למנהלת הוענק -
 מיוחדים מענקים (3)

 או חיובי, מיוחד מענק הכללית למנהלת בועקל רשאים יהיו והדירקטוריון התגמול ועדת .מיוחדים הפסדים או רווחים עבור מענק 3.1

 שהיה כפי, השנתי המענק לבין המענק נתלש השנתי המענק שבין כהפרש יחושב המענק. מיוחדים הפסדים או רווחים עבור, שלילי
 מההפרש 20% של בתוספת, לעיל שצויינו הכמותיים המדדים חישוב לצורך מיוחדים הפסדים או רווחים נוטרלו לא אילו מחושב
 .שנתי למענק הזכאות גובה על יעלה לא השלילי המענק סכום. למדד צמוד ש"ח אלף 700 על יעלה שלא ובלבד, האמור

 ידי על מראש יוגדרו אשר, מיוחדת תרומה או/ו חריג עסקי אירוע בשל, לטובה חריגות בנסיבות .מיוחדת תרומה בורע מענק 3.2
, מיוחד מענק הכללית למנהלת להעניק רשאים והדירקטוריון התגמול ועדת יהיו, למדידה הניתנים קריטריונים לפי הדירקטוריון

. הדין פי על שידרש גילוי או אישור לכל בכפוף יוענק המיוחדת התרומה עבור המענק. למדד צמוד, ח"ש אלף 700 על יעלה שלא בסכום

 .שנים שלוש בכל אחת מפעם יותר יוענק לא מיוחדת תרומה עבור המענק
 של סך על יעלה שלא כספי בסך שנתי מענק הכללית למנהלת להעניק רשאים והדירקטוריון התגמול ועדת .מיוחדות בנסיבות מענק 3.3

 :הבאים המצטברים התנאים שני שהתקיימו ובלבד, השנתי למענק הסף תנאי התקיימו לא אם, חודשיות משכורות שתי

 במצב או בישראל הבנקאית במערכת או עצמו בבנק מיוחדות נסיבות התקיימו שנה באותה כי מצאו והדירקטוריון התגמול ועדת -
 ;כלכלי המקרו

 המינימליים מהיחסים פחתו לא, המענק לשנת המאוחדים השנתיים הדוחות פי על, ההליב הון ויחס הכולל ההון הלימות יחס -

 .הבנקים על המפקח בהוראות שנקבעו
 המנהלת של השנתי המענק חישוב לצורך היעדים את ואישר ביקורת ועדת המלצת את הבנק דירקטוריון קיבל, 2015 בפברואר 2 ביום (4)

 .2016-2015 לשנים הכללית

  .למענקים זכאות קמה לא 2015 שנת בגין .2015 שנת בגין שנתיה המענק (5)
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 בעלי ענין וצדדים קשורים של הבנק וחברות מאוחדות שלו )המשך( .35

 התבחינים התקיימו כי: אישרו והדירקטוריון תגמול ועדת .שנתי למענק זכאות קמה לא 2016 שנת בגין .2016 שנת בגין השנתי המענק (6) 

; 2017 באוקטובר 12 ליום עד מחושב, ח"ש אלף 900 של שנתי ממענק היחסי החלק) ח"ש אלף 703-כ של בסך 2016 שנת בגין שוטף למענק
 12 ליום עד מחושב, ח"ש אלף 360 של שנתי ממענק היחסי החלק) ח"ש אלף 281-כ של בסך מיוחדות בנסיבות מענק(; לעיל( 2) סעיף ראו

 3.2 סעיף ראו) ח"ש אלף 700 של בסך, שנים 3-ל אחת לחלקו שניתן, מיוחדת תרומה בגין ענקמ(; לעיל 3.3 סעיף ראו; 2017 באוקטובר

 (.לעיל
 הבאים המיוחדים וההפסדים הרווחים את אישרו והדירקטוריון תגמול ועדת. ח"ש אלף 1,684-כ של בסך מסתכמים שאושרו המענקים

 פרישה תוכנית בגין עלויות; פלילי הליך חלף ההסדר בגין בכאל ההוצאה; אירופה ויזה ממכירת רווח: 2016 לשנת התגמול תוכניות לצורך

 .המענקים של הכולל הסכום על השפיע לא האמורים המיוחדים וההפסדים הרווחים ניטרול. 2016
 .2016 שנת בגין הקודם ההעסקה בהסכם שנקבע הפריסה מנגנון החלת אישרו והדירקטוריון תגמול ועדת

ם בזמן הפרעון, במישרין, לבעלי כתבי ההתחייבויות נדחים של דיסקונט מנפיקים בע"מ את סכומי הקרן בתוספת ריבית הבנק התחייב לשל .ח

 31והצמדה שנצברו עליהם. ההתחייבות הינה בגין פרעון כתבי התחייבויות נדחים שתמורתם הופקדה בבנק. סכום ההתחייבות האמורה ליום 
מיליון ש"ח(.  4,140 – 2016בדצמבר  31ש"ח )ליום  מיליון 2,546-, הגיע ל2017בדצמבר 

 .5ג  26ובביאור  4ג  26אביב ולמסלקת מעו"ף כאמור בביאור -הבנק ובנק מרכנתיל דיסקונט נתנו התחייבויות לבורסה לניירות ערך בתל .ט

. נכללו גם חברות ב'-א' ו ג  26בביאור , כאמור הבינלאומי מסטרקארד ארגוןו הבינלאומי ויזה ארגוןלבמסגרת ההתחייבות שנתן הבנק  י.
 מוחזקות של הבנק.

רות לעניין שיפויים לבעלי עניין וצדדים קשורים ולפרטים בדבר הסדרים לביטוח, פטור ושיפוי דירקטורים בבנק או שמונו על ידי הבנק לכהן בחב .אי

 '.יב-' וא, סעיפים יג'  26ביאור ראו בת מסויימות, , 
, אישר הדירקטוריון, לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקורת, תשלום גמול שנתי וגמול השתתפות בישיבה לדירקטורים 2008לי ביו ביום  .בי

חיצוניים ודירקטורים אחרים המכהנים ושיכהנו בבנק )למעט יו"ר הדירקטוריון(, בגובה "הסכום המירבי" הקבוע בתוספת השניה ובתוספת 

בתקנות החברות )כללים בדבר גמול  , כפי שתוקנו-בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"סהשלישית לתקנות החברות )כללים 
 , על פי דרגת הבנק. 2008-והוצאות לדירקטור חיצוני( )תיקון(, התשס"ח

 הדומים ובתנאים רגיל םעסקי במהלך כולן נעשו קשורים וצדדים עניין בעלי עם עסקאות. קשורים וצדדים עניין בעלי עם העסקאות תנאי .גי

 עניין בעלי עם יתרות בגין המשולמת והריבית המחויבת הריבית. שלו המאוחדות ולחברות לבנק קשורים שאינם גופים עם העסקאות לתנאי
 .לבנק קשורים שאינם צדדים עם הרגיל העסקים במהלך בעסקאות הרגילים בשיעורים הינן קשורים וצדדים

 הפנימי ולמבקר הבנק הנהלת לחברי מענקים תוכנית בדבר לפרטים .ה'-ו 'ד 23 ביאור ראו, בבנק משרה לנושאי התגמול מדיניות בדבר לפרטים .יד

 ז'. 23 ביאור ראו, (2019-2017) הפנימי ולמבקר הבנק הנהלת לחברי מענקים תוכנית בדבר לפרטים '.ו 23 ביאור ראו(, 2016-2015)

 . פעילות בתחום כרטיסי אשראי36
 בין חברות כרטיסי האשראי ובינן לבין הבנקיםקיימים דרים הס .א

הגישו כאל, הבנק הבינלאומי, בנק דיסקונט, בנק לאומי  2001בתחילת חודש ספטמבר  .כרטיסי ויזה – הסדרים בין חברות כרטיסי אשראי .1
ם )להלן: "בית הדין"(, בקשות לאישור הסדר לישראל בע"מ ולאומי קארד בע"מ )כולם ביחד להלן: "המבקשים"( לבית הדין להגבלים עסקיי

במרוצת השנים העניק בית הדין למבקשים היתרים ארעיים וזמניים המאשרים להם  כובל ביניהם בנוגע לסליקה צולבת של כרטיסי ויזה.
 לגבות עמלות מנפיק בשיעורים שהוסכמו. במקביל הוארך תוקפו של הפטור הכללי מעת לעת. 

לבין חברות כרטיסי על ההגבלים העסקיים )"הממונה"( נחתם בין הממונה  2006באוקטובר  30ביום  ולבת.הסכם משולש לסליקה צ

)להלן: "ההסכם"(. ההסכם  -האשראי והבנקים בעלי המניות בחברות כרטיסי האשראי, הסכם לסליקה צולבת של כרטיסי ויזה ו
 . היתר זה הוארך מעת לעת על ידי בית הדין. דין להגבלים עסקייםנכנס לתוקף עם מתן היתר ארעי להסכם על ידי בית ה

, אשר אישר בית הדין להגבלים עסקיים הסדר פשרה 2012במרס  7יום ב הפחתת שיעור עמלת מנפיק. –הסדר סליקה צולבת מתוקן 

 אליו צורף הסדר סליקה צולבת מתוקן. הסכם הפשרה קובע, בין היתר, כלהלן:
לאור שינויים אקסוגניים שחלו מאז הוגשה חוות הדעת המשלימה לבית הדין, ולאחר שבחן את הטענות המפורטות  הממונה מודיע, כי -

היא עמלה ראויה להסכם פשרה; 0.7%בחוות הדעת המשלימה, הוא סבור, כי עמלת מנפיק בגובה 

., תתבצע במדורג כמפורט בהסדר המתוקן0.7%ההפחתה בעמלת המנפיק לגובה של  -
עמלת המנפיק  הירד(, 2018בדצמבר  31, ועד לסוף תקופת ההסדר )2014ביולי  1מיום  .במועדם יושמו, בהסדר כמפורט, השלבים חמשת

.0.7%על  עולהעל שיעור ממוצע שלא  עומדת כיוםוהיא 

 עתיד לפקוע ההסדר.  2018בדצמבר  31ביום 
על ידי  עסקיים טיוטה ובה תנאים למתן פטור להסכםההגבלים הל פרסמה הממונה ע 2018בינואר  16ביום  .טיוטת תנאי פטור להסכם

. הטיוטה קובעת, בין היתר, איסורים על מנפיקים וסולקים (2018בדצמבר  31)הסדר חדש בענף, במקום זה שעתיד לפקוע ביום  הממונה

כמו כן, נקבע כי  לקים ומנפיקים אחרים.בעלי היקף פעילות רחב )כהגדרתם בטיוטה( להפלות, או לנקוט פעולות שתוצאתן הפליה בין סו
סולק בעל היקף פעילות רחב לא יהיה צד להסכמות עם בית עסק המונעות מבית העסק או מגבילות את בית העסק לתת הנחות 

גין ללקוחותיו, אשר תלויות באמצעי התשלום בו משתמש הלקוח, וכי החל ממועד מסוים )שטרם נקבע( העברת כספים בין מנפיק וסולק ב

 עסקאות המבוצעות בתשלום בודד, תתבצע לא יאוחר מיום לאחר מועד ביצוע העסקה.
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 )המשך( . פעילות בתחום כרטיסי אשראי36
 בעסקאות הצולבת העמלה של הפחתה מתווה על ישראל בנק נגידת הודיעה 2018 בפברואר 25 ביום הפחתת שיעור העמלה הצולבת.

  פעימות, במהלך השנים הקרובות. בחמש, 0.5%שיעור של כיום, ל 0.7%משיעור של  נדחה חיוב
 . לעיל כאמור עסקיים להגבלים הדין בית ידי על 2006 בשנת שאושרה המתודולוגיה בסיס על חושב החדש במתווה הצולבת העמלה גובה

 :כלהלן, במדורג תתבצע, 0.5% של לגובה המנפיק בעמלת ההפחתה

 על יעלה שלא ממוצע שיעור על המנפיק עמלת תעמוד 2019 בדצמבר 31 ליום עד, הנוכחי דרההס מועד תום, 2019 בינואר 1 מיום -
0.6%; 

 ;0.575% על יעלה שלא ממוצע שיעור על המנפיק עמלת תעמוד, 2020 בדצמבר 31 ליום עד, 2020 בינואר 1 מיום -

 ;0.55% על יעלה שלא ממוצע שיעור על המנפיק עמלת תעמוד, 2021 בדצמבר 31 ליום עד, 2021 בינואר 1 מיום -
 ;0.525% על יעלה שלא ממוצע שיעור על המנפיק עמלת תעמוד, 2022 בדצמבר 31 ליום עד, 2022 בינואר 1 מיום -
 .0.5% על יעלה שלא ממוצע שיעור על המנפיק עמלת תעמוד 2023 בינואר 1 מיום -

 במהלך, פעימות בשתי, 0.25% של לשיעור, כיום 0.3% של משיעור ,ימייד בחיוב עסקאות בגין הצולבת לעמלה הפחתה מתווה נקבע, בנוסף
 :כלהלן, במדורג תתבצע כאמור ההפחתה. הקרובות השנים

 ;0.275% על יעלה שלא ממוצע שיעור על העמלה תעמוד, 2022 בדצמבר 31 ליום עד 2021 בינואר 1 מיום -

 .0.25% על היעל שלא ממוצע שיעור על העמלה תעמוד 2023 בינואר 1 מיום -
העמלה הצולבת מושפעת מפרמטרים שונים, בזה: היקף העמלות שנגבות מבתי עסק, היקף התמלוגים  ייצוין כי השפעת ההפחתה בשיעור

לבנקים עימם קשורה החברה בהסכם הנפקה משותפת, עמלות תפעוליות שונות, היקף פעילות הסליקה, השפעות של השינויים בענף 

"חוק שטרום", ועוד. קיים קושי בהערכת כל אחד מהפרמטרים האמורים כשלעצמו ובהערכת השפעתם  כרטיסי האשראי בעקבות
נוכח העובדה שהשפעתם באה לידי ביטוי על פני זמן באופן הדרגתי. לאור האמור, כאל בדעה כי לא ניתן להעריך את היקף  המצרפית, בפרט

עסקיות. עם זאת, להערכת כאל והבנק, עלולה להיגרם פגיעה מהותית ההשפעה של ההפחתה בשיעור העמלה הצולבת על תוצאותיה ה

בתוצאותיה העסקיות של כאל כתוצאה מהפחתת שיעור העמלה כאמור.
 לא, רשיון לכאל הוענק פיו על, רשיון הסכם כאל לבין מ"בע ישראכרט בין נחתם, 2012 במאי 14 ביום ".ישראכרט" כרטיסי לסליקת הסדר .2

 בבתי שבוצעו עסקאות לסלוק רשאית כאל תהיה לרשיון בהתאם. בישראל" ישראכרט" כרטיסי באמצעות שבוצעו סקאותע לסליקת, בלעדי

 למתן בהסכמים בישראל עסק בתי עם להתקשר – זו ולמטרה, הצולבת הסליקה בממשק, ישראכרט כרטיסי באמצעות בישראל עסק
 לתקופה היא ההסכם תקופת. () הכרטיסים באמצעות שבוצעו עסקאות של לסליקה נלווים שירותים ולספק, סליקה שירותי

 כאל התחייבה הרשיון תמורת. (להלן ראו, ההסכם תקופת הארכת לעניין) 2017 במאי 15 ביום וסיומה, 2012 במאי 15 ביום שתחילתה

 (.הסליקה מחזור של כפונקציה) בהסכם שנקבע למנגנון בהתאם שיחושבו, שנתיים ותשלומים פעמיים חד רשיון דמי לשלם
 כאמור הסליקה פיו על", ישראכרט" כרטיסי באמצעות שיבוצעו עסקאות לסליקת בקשר, צולבת לסליקה הסכם על הצדדים חתמו, במקביל
"-ו" ויזה" המותגים כרטיסי באמצעות שבוצעו עסקאות לסליקת המתייחסות ההסדר להוראות בהתאם, המשותף בממשק תתבצע

 "(.ההסדר" :להלן( )לעת מעת שתהיינה כפי) "
 במועד או הרשיון הסכם פקיעת במועד ויפקע, העסקיים ההגבלים לחוק בהתאם אישורו במועד לתוקף נכנס הצולבת הסליקה הסכם

 .ביניהם המוקדם לפי, ההסדר פקיעת

 מ"בע ישראכרט לבין החברה שבין להסדר, שנים לושש של לתקופה, פטור העסקיים ההגבלים על הממונה העניק, 2012 בספטמבר 13 ביום
 , ובכלל זה:הממונה בהחלטת שנמנו בתנאים, מ"בע וישראכרט מ"בע לאומיקארד שבין להסדר וכן

 כאחוז נוסף ולתשלום, פעמיים חד רשיון לדמי, המנפיק לעמלת מעבר נוסף תשלום כל ומלאומיקארד מהחברה תגבה לא ישראכרט -

 ;בפטור הקבוע" ישראכרט" סיכרטי סליקת ממחזור
 הקבועים השיעורים על יעלה לא, המותג של למנפיק" ישראכרט" המותג של סולק שיעביר"( המנפיק עמלת)" הצולבת העמלה שיעורי -

 ;עסקיים להגבלים הדין בית של ,2012 במרס 7 מיום הדין בפסק שאושר הצולבת הסליקה בהסדר

, ויזה-ו  המותגים של הצולבת הסליקה הסדר לאישור לתנאים כפופה תהיה "ישראכרט" המותג של הצולבת הסליקה -
 . הדין בפסק שאושרו

 ההגבלים לחוק 11 לסעיף בהתאם, לפיכך. תנאיה על הממונה החלטת את עסקיים להגבלים הדין בית אישר 2014 במרס 9 מיום דין בפסק

 הצדדים חתמו 2017 בינואר 17 ביום. 2017 במרס 9 ליום עד, הדין פסק מתן וםמי שנים לשלוש פטור ההסכם, 1988-ח"התשמ, העסקיים
 להארכת כובל הסדר מאישור פטור הממונה העניק 2017 במרס 9 ביום. 2018 במאי 15 ליום עד, ביניהם ההסדר את המאריך הסכם על

 .ההסכם

 על, הבינלאומי הבנק קבוצת ועם הבנק עם כאל חתמה 2013 בספטמבר 30 ביום .בעלים בנקים ובין כאל בין משותפת הנפקה הסכם .3
 ויופצו ידה על שיונפקו לכרטיסים כאל ידי על שירותים ומתן תפעול הסדרי וקביעת, ומסטרקארד ויזה כרטיסי של משותפת להנפקה הסכם

, שנים 5 של לתקופות בתוקף יויה ההנפקה הסכמי. הצדדים בין קודמים הסכמים מחליף זה הסכם. ללקוחותיהם האמורים הבנקים ידי על

 .בהסכמים שנקבעו מסוימות בנסיבות להארכה ניתנים והם
 לבנק ניתנה, לעיל שתואר משותפת הנפקה הסכם במסגרת .כאל של המניות מהון 10% עד לרכישת הבינלאומי לבנק אופציה מתן

 10%, ההסכם חתימת למועד נכון, מהוות אשר כאל של רגילות מניות 121,978 עד, הקצאה של דרך על, מכאל לרכוש אופציה הבינלאומי

 פקעה האופציה מבלי שמומשה. 2017בדצמבר  31ביום . מלא בדילול כאל של הרגילות המניות מהון
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 מזרחי בנק לבין ודיינרס כאל בין משותפת הנפקה להסכם בהמשך. תנאיו ועדכון טפחות-הסכם הנפקה משותפת עם בנק מזרחי .4

 תוך, הקודם ההסכם יוארך לפיו הסכם על 2014 במרס 2 ביום הצדדים חתמו"(, הקודם ההסכם: "להלן) 2008בנובמבר  18 מיום ,טפחות
 .2018 בדצמבר 31 ליום ועד 2014 בינואר 1 מיום, שנים 5-ל הינו המעודכן ההסכם תוקף"(. המעודכן ההסכם: "להלן) עדכונו

 שישולמו ומענקים ותמלוגים שירותים ומתן תפעול הסדרי כגון, הקודם בהסכם שנקבעו להוראות ועדכון התייחסות כולל המעודכן ההסכם

 של השימוש במחזורי בגידול התלוי כספי תגמול טפחות מזרחי בנק יקבל לפיו, תגמול מכשיר וכן טפחות מזרחי לבנק ודיינרס כאל ידי על
 .2013 בשנת המחזור לעומת ,משותפת בהנפקה הכרטיסים

בין כאל ודיינרס לבין בנק אגוד לישראל בע"מ )להלן: "בנק  מיםהסכ מונחת 2010ביולי  ביום הסכם הנפקה משותפת עם בנק אגוד.  .5

גרת במס במקום הסכם קודם בין הצדדים, שהגיע לסיומו במועד זה. יםובא פיםמחלי הםשנים, ו לתקופה של  םהינ מיםאגוד"(. ההסכ
ינפיקו כאל ודיינרס כרטיסי אשראי, כרטיסי בנק וכרטיסים משולבים ללקוחות בנק אגוד. במסגרת ההסכם נקבעו הסדרי תפעול  מיםההסכ

 ומתן שירותים על ידי כאל ו/או דיינרס לכרטיסי חיוב שיונפקו על ידן ויופצו עד ידי בנק אגוד ללקוחותיו.

 שהוענקה האופציה בוטלה, התוספות במסגרת. אגוד בנק לבין בינן להסכמים תוספות על רסודיינ כאל חתמו 2015 באוקטובר 27 ביום
 בכפוף, שנתי ומענק תגמול ומדיינרס מכאל יקבל אגוד כי הוסכם והתוספות התיקונים מן כחלק .כאל של מניות לרכוש, בעבר לאגוד

, לתנאיהם בכפוף 2021 בדצמבר 31 ליום עד הוארך עדכנייםה ההסכמים תוקף. כרטיסים של משותפת להנפקה הנוגעים עסקיים לתנאים

 . ביטולם תנאי, זה ובכלל
 מאת אישור קבלת עם וכן העסקיים ההגבלים על הממונה מן כובל מהסדר פטור קבלת עם לתוקף כנסנ התוספות פי על ההסכמים תיקון

 אישור את לקבל מהחובה פטור עסקיים הגבלים על מונההמ העניק 2015 בדצמבר 30 ביום .ולאגוד לכאל המתייחס הבנקים על המפקחת

 בין שנכרת משותף מנפיק להסכם התוספת במסגרת אגוד בנק לבין ודיינרס כאל בין שנכרת הכובל להסדר עסקיים להגבלים הדין בית
 .שנים 3-ל תקף הפטור .הצדדים

 2017 -ז"התשע(, חקיקה תיקוני) בישראל הבנקאות בשוק זיותהריכו וצמצום התחרות להגברת החוק בעקבות. שטרום חוק בעקבות הסדרים .ב

 :הבאים להסדרים והבנק כאל הגיעו"( שטרום חוק)"
 כרטיסי של משותפת להנפקה ביחס עקרוניות מסחריות להסכמות הגיעו קארד ולאומי הבנק. קארד לאומי לבין הבנק בין הסכמות .1

 .הרלבנטיים הפיקוח גורמי ישורולא הצדדים בין הסכם על לחתימה הכפופות, אשראי

 פעולה לשיתוף, הסכמה כתב על מ"בע הפועלים ובנק כאל חתמו 2018 בינואר 30 ביום. הפועלים בנק עם כאל של עקרונות הסכם .2
 להגיע הצדדים בכוונת. הפועלים לבנק כאל של אשראי כרטיסי תפעול שירותי למתן מחייב הסכם לחתימת מקדימה עבודה בביצוע

 .הבנקים על הפיקוח אישור את טעון יהא, שייחתם ככל, ההנפקה הסכם. 2018 באפריל 30 ליום עד מפורט הסדר על מהלחתי

, להסכמות"( לאומי: "להלן) מ"בע לישראל לאומי ובנק דיינרס, כאל הגיעו לאחרונה. לאומי בנק עם כאל של משותפת הנפקה הסכם .3
 במזכר. לאומי ללקוחות בנקאיים חיוב כרטיסי הנפקת בהסכם הצדדים להתקשרות ודייםהיס התנאים את הכולל, הבנות מזכר במסגרת

 "(.המפורט ההסכם)" משותפת להנפקה מפורט הסכם על לחתימה יפעלו הצדדים כי נקבע

 את קובע רהמזכ. אלו כרטיסים של ההנפקה תפעול את תבצע וכאל חיוב כרטיסי לאומי ללקוחות במשותף ינפיקו הצדדים כי נקבע במזכר
 .הצדדים בין המשותפת ההנפקה מפעילות שינבעו וההוצאות ההכנסות חלוקת
 שנה ההסכם תקופת את לסיים רשאי לאומי(. שנים 6-כ) 2024 בדצמבר 31 ליום ועד 2019 בפברואר 1 מיום הינה המפורט ההסכם תקופת

 .אחת כל אחת שנה בנות נוספות תקופות 4-ב התקופה הארכת על להסכים רשאים הצדדים. התקופה לתום קודם
 ההסכם תקופת של השישית השנה בתחילת נוסף למענק זכאי יהא הוא, מסוימים פעילות ביעדי יעמוד ולאומי במידה כי, נקבע עוד

 .הבנקים על הפיקוח אישור את טעון יהא, שייחתם ככל, ההנפקה הסכם. המפורט

 של המתמיד הנוסע מועדון לחברי ממותגים אשראי כרטיסי להנפקת הסכם על וכאל דיינרס חתמו 2014 ביוני 11 ביום. על אל חברת עם הסכם .ג
 "(.ממותגים אשראי כרטיסי: "להלן"( )על-אל)" מ"בע לישראל אוויר נתיבי על אל

 ידי על הוגדרוש שיווק ליעדי בהתאם, הרחב לציבור ממותגים אשראי כרטיסי, בלעדי באופן, וכאל דיינרס ידי על מונפקים ההסכם במסגרת

 . מתאימים זכאות בתנאי עומדים אשר, יוקרה ללקוחות ממותגים אשראי כרטיסי, בלעדי לא באופן, וכאל דיינרס ידי על מונפקים, כן כמו. הצדדים
 ייםהמסחר לתנאים בהתאם והכל, בו הפעילות והיקף הכרטיס לסוג בהתאם ייחודיות הטבות למחזיקיהם מקנים הממותגים האשראי כרטיסי

 .הממותגים האשראי בכרטיסי עסקאות ביצוע בגין מתמיד נוסע נקודות צבירת, היתר בין, כוללות אלה הטבות. הצדדים בין שנקבעו

 השתתפות ההסכמים מסדירים כן. הממותגים האשראי בכרטיסי השימוש היקף על היא אף המבוססת לתמורה זכאית על-אל, ההסכם פי על
 .הממותגים האשראי כרטיסי למחזיקי לקוחות שירות וכן מכירות דוםוקי שיווק, פרסום בהוצאות

 העומדות ביטול לזכויות בכפוף, נוספות שונות לתקופות הארכה אפשרות וכוללים שנים חמש של ראשונית התקשרות לתקופת הינם ההסכמים

 . מסוימות בנסיבות, לצדדים
 .2014 ספטמבר בחודש לפעול החל הלקוחות מועדון

 מסמך על"( שופרסל)" מ"בע שופרסל וחברת"( כאל: "ביחד להלן) ודיינרס כאל חתמו 2017 בנובמבר 2 ביום. שופרסל חברת עם עקרונות מסמך .ד

(. בהתאמה", הכרטיסים"-ו" האשראי מועדון)" שופרסל ללקוחות בנקאי חוץ אשראי כרטיסי של ותפעול להנפקה"( העקרונות מסמך)" עקרונות
 . לקוחות מיליון כחצי, כאל ידיעת למיטב, כיום המונ האשראי מועדון

 האשראי למועדון בקשר הצדדים בין הנושאים מכלול את שיסדיר"( ההסכם)" מפורט הסכם לחתימת יפעלו הצדדים כי, נקבעהעקרונות  מסמךב

 .הצדדים את יחייב העקרונות מסמך המפורט ההסכם לחתימת עד כאשר, חודשים 6 בתוך וזאת
 אם אלא, אחת כל שנתיים בנות נוספות לתקופות תוארך זו תקופה כאשר, 2027 בדצמבר 31 ליום ועד חתימתו ממועד בתוקף יהיה ההסכם

  . תקופה כל תום לפני חודשים 12 שתינתן הודעה באמצעות וזאת, נוספת לתקופה ההסכם את להאריך שלא רצונו על יודיע הצדדים אחד
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 שך()המ . פעילות בתחום כרטיסי אשראי36
 או שופרסל ידי על והן כאל ידי על הן, האשראי מועדון בכרטיס שיחזיקו ללקוחות שיינתנו ההטבות את, היתר בין, מסדיר העקרונות מסמך

 חלוקת, ופרסום שיווק תקציבי, האשראי למועדון לקוחות לגיוס הנוגעות הוראות"(, פיננסים שופרסל)" מוגבלת שותפות פיננסים שופרסל
 המנפיק תהיה כאל. כאל על יחולו דין פי-על מנפיק על החלות המחויבויות כל. הכרטיס ממחזיקי שייגבו לעמלות הנוגעות וראותוה, עלויות
 . שופרסל ללקוחות הלוואות ולהציע חיוב כרטיסי להציע שיורשה היחיד

 יירשמו, הרלוונטיים והרישיונות ישוריםהא לקבלת וכפוף זאת תבקש ששופרסל ככל, שהכרטיסים האפשרות את גם מסדיר העקרונות מסמך
 .פיננסים שופרסל או שופרסל של  תחת

 נושאות אשראי יתרות בגין, בכרטיסים שיבוצעו עסקאות בגין הצולבת העמלה בגין הצדדים בין ההכנסות חלוקת את קובע העקרונות מסמך

 החברות בגין חודשיים חבר דמי שופרסל ידי על מהמחזיקים ייגבו כן. מהמחזיקים שייגבו הכרטיס דמי ןובגי, האשראי מועדון מפעילות ריבית
 .שנקבעו בתנאים, האשראי במועדון
 פיננסים ושופרסל שופרסל של ההכנסות שסך במקרה כי ,2020-ו 2019, 2018 מהשנים אחת לכל ביחס כאל התחייבה העקרונות מסמך במסגרת

 ח"ש מיליון 65-כ) העקרונות במסמך שנקבע מסכום יפחת, שנים מאותן אחת בכל העקרונות במסמך שהוגדרו כפי, האשראי מועדון מפעילות
 במסמך שנקבעו לתנאים כפוף והכל, הקודמת לשנה ביחס שנה בכל הראשון הרבעון תום עד ההפרש את לשופרסל כאל תשלם(, בקירוב

 .זה בהקשר העקרונות

 כן. ח"ש מיליון 30 של סך האשראי מועדון לחברי שופרסל שתעניק ההטבות עם בקשר לשופרסל תשלם כאל כי, נותהעקרו במסמך נקבע עוד
 כל ח"ש מיליון 35 של בונוסים לשני פיננסים שופרסל זכאית תהיה, האשראי מועדון לפעילות שנקבעו מהותיים יעדים להשגת כפוףב כי נקבע
 . םלהסכ והשמינית הרביעית השנה בתום אחד

 לתום עד הכרטיסים את לתפעל תמשיך שכאל במקרה, ככלל, כאשר, ההסכם סיום לאחר הצדדים בין התשלומים את ההסכם מסדיר, כן כמו
 יתופעלו ואלו הכרטיסים את לתפעל תפסיק שכאל במקרה ואילו, הצדדים בין ההכנסות לחלוקת ביחס ההסכם הוראות לחול ימשיכו, תוקפם

 כאל של מחלקה שייגזרו תמלוגים, שנקבעה תקופה במשך, לקבל זכאית כאל תהיה, שלישי צד ידי-על או פיננסים סלשופר, שופרסל ידי-על

 .בהסכם שנקבעו ובשיעורים בתנאים והכל, ההסכם לסיום שקדמה בשנה מהכרטיסים בהכנסות
 ללקוחות אשראי כרטיסי כה עד הונפקו מכוחו ,קארד לאומי עם שופרסל של קודם הסכם תום תאריך) 2018בינואר  18המועדון הושק ביום 

 (שופרסל

 עד הינו הבינלאומית קלוב מדיינרס לה שניתן הזיכיון תוקף". דיינרס" האשראי כרטיס בתפעול עוסקת דיינרס. העולמית קלוב מדיינרס זיכיון .ה
 .2019 בדצמבר 31 ליום

 עמדה, 2010 שנת ובתחילת 2009 שנת של השניה במחצית. נוספים יניםובעני הבינלאומי האלקטרוני הסחר סליקת בתחום אירועים (1) .ו

 של הכללים של לכאורה הפרות בדבר"( הבינלאומיים הארגונים: "להלן) העולמי מאסטרקארד וארגון אירופה ויזה של טענות בפני כאל
 שמוזגה) אינטרנשיונל כאל, כאל של בת חברה ידי על שנסלקו בעסקאות, הבינלאומי האלקטרוני הסחר סליקת בתחום אלה ארגונים
 .חודשים מספר של לתקופה הוגבלה זה בתחום ופעילותה קנסות כאל על הוטלו, זו במסגרת(. כאל ולתוך עם בינתיים

, שונים צעדים ידה על ננקטו במסגרתה אשר, הבינלאומיים הארגונים בדרישות עמידה לצורך הפחתה תכנית ליישום מיידית פעלה כאל
 .החברה בהנהלת שינויים הז ובכלל
 הבינלאומי האלקטרוני הסחר סליקת פעילות וצמצום עליהם הכספיות הסנקציות העמסת בגין דרישות העלו ומאגדים עסק בתי מספר

 . כבדים נזקים, לטענתם, להם שהסבה, עימם
 הכלכלית המחלקה מטעם הודעה 2014 בדצמבר 3 ביום בכאל התקבלה, המשטרה שניהלה לחקירה בהמשך .המדינה פרקליטות תוהודע (2)

 . הפרקליטות לעיון הועבר, כאל כלפי חשדות נחקרו בו תיק לפיה ,המדינה בפרקליטות

 להגיש שוקלת הפרקליטות לפיה", חשדות כתבמ" צורף המדינה אליה פרקליטות מטעם הודעה בכאל התקבלה, 2015 באפריל 20 ביום
 הבנקים על המפקח הודיעבאותו יום . הון והלבנת מחמירות בנסיבות במרמה דבר קבלת של עבירות ביצוע בגין, כאל כנגד אישום כתב

 התבהרות, ההליך לסיום עד דיבידנדים לחלק שלא לכאל מורה הוא, הל שצורף" החשדות כתבמ"ו כאמור הפרקליטות הודעת נוכח כי, לכאל

 .המגבלה הסרת על הבנקים על הפיקוח הודיע 2017 במרס 9 ביום .כאל של הפיננסי מצבה על ווהשלכותי תוצאותיו
 עד 2006 השנים במהלך כי נטען הראשונה בפרשה. אחרים עם ביחד כאל מעורבת, התביעה לטענת, בהן פרשות שתי מפרט החשדות כתבמ

 בתקופה לאינטרנשיונ כאל ל"ומנכ הרלוונטית בתקופה כאל ל"כמנכ שכיהן מי באמצעות כאל"(, הרלבנטית התקופה" :להלן) 2009

 בניגוד פעלו וכן, כאל שסלקה עסקאות של כוזב לקידוד ביחס במרמה פעלו, אחרים עם ביחד"(, המנהלים: "ולחוד ביחד להלן) הרלבנטית
 ביחס כוזבים מצגים הציגה, אחרים גורמים עם וביחד המנהלים באמצעות, כאל כי נטען השניה בפרשה. הון הלבנת איסור בחוק לקבוע
 הלבנת איסור בחוק לקבוע בניגוד פעלו וכן, במרמה רווחים והפיקו כספים קיבלו זו ובדרך, כאל באמצעות שסלקו עסק בתי ירישומ לפיצול

 .ח"ש מיליארדי הוא, כלפיה הנטענות לכאורה לעבירות בהקשר לכאל מיוחס הטענה שלפי ,הפעולות מחזור. הון
[, משולב נוסח] הפלילי הדין סדר לחוק' ד לפרק 1א לסימן בהתאם, מותנה הסדר נחתם 2016 בנובמבר 3 ביום. פלילי הליך חלף הסדר

, פלילי הליך חלף, בהסדר החקירה תיק של לסגירתו יביא זה הסכם. כאל לבין המדינה בפרקליטות הכלכלית המחלקה בין, 1982-ב"התשמ

 .להלן למפורט בכפוף
 אינטרנשיונל כאל ידי על שבוצעה, בינלאומית אלקטרונית סליקה יינןשענ פרשיות לשתי הקשורות בעובדות כאל הודתה ההסדר במסגרת

 אינן בהסדר כאל התייחסה אליהן העובדות כי הובהר בהסדר. 2009 עד 2007 בשנים(, 2009 בדצמבר כאל לתוך שמוזגה כאל של בת חברה)

 ההסדר אישור. הפרקליטות ידי על לכאל שנמסר החשדות מכתב להם ונודעו, ההסדר את שאישרו המשרה נושאי של האישית בידיעתם
 . החברה טובת ובראי חלופות שקילת לאחר נעשה כאמור

 



 דוחות כספיים  2017י תדין וחשבון שנ

 

263 

 )המשך( . פעילות בתחום כרטיסי אשראי36
 מנגנוני לעניין לרבות, ההסדר על החתימה מיום שנה למשך, בכתב מחייבים פנימיים לנהלים בהתאם לפעול כאל התחייבה ההסדר במסגרת

 שפורטו הארגוניים והשינויים הנהלים אימוץ כי, בהסכם הצהירה כאל. הודתה בהן העבירות של הישנותן מניעת את טיחושיב, ובקרה פיקוח
 . ההסדר נחתם בטרם עוד בפועל ידה על בוצעו, בהסכם
-ב"התשמ[, ולבמש נוסח] הפלילי הדין סדר בחוק החמישית לתוספת 5 וסעיף( 5()א)ג67 שבסעיף התנאי מכוח כי הצדדים ידי על הוסכם

 . חילוטו לצורך ח"ש מיליון 85 של סכום תפקיד כאל, 1982
 ולא חקירה לקיים לא התחייבה הפרקליטות .כאל נגד התיק את לסגור הפרקליטות התחייבה ההסדר תנאי אחר תקיים שכאל לכך בכפוף
 אלה בחברות משרה נושא כל כנגד או/ו אליה ורהקש חברה כל או/ו, כאל נגד, מנהלי או אזרחי, אחר הליך כל לרבות, אישום כתב להגיש

 . בעבר בהן שכיהנו משרה נושאי שני למעט, ובעבר בהווה
 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

 .האמור ההסדר בגין ח"ש מיליון 85 של בסך הוצאה כאל בספרי להנכל 2016 בשנת
 המופנית, 1999-ט"התשנ, החברות לחוק 194 סעיף פי על פניה בבנק התקבלה 2014 ביוני 11 ביום לחוק החברות. 194פניה על פי סעיף  (3)

 או מעשיהם אשר ,ועובדים משרה נושאי נגד ביעהת להגיש וכאל הבנק נדרשים לפיה", כאל" דירקטוריון ר"וליו הבנק דירקטוריון ר"ליו

 אינטרנשיונל כאל פעילות בגין 2009–ו 2008 בשנים ומסטרקארד אירופה ויזה ידי על קנסות להטלת, הפונה לטענת, הובילו מחדליהם
 כל בגין לפיצוי כאל או/ו הבנק יעתרו שתוגש התביעה במסגרת כי דורש הפונה. )חברה בת של כאל, שבינתיים מוזגה עם ולתוך כאל(

 על שהוטל הכספי והעיצום הקנסות תשלום לרבות, אינטרנשיונל לכאל או/ו לכאל או/ו לבנקלכאורה  שנגרמו והעקיפים הישירים הנזקים

. כאל ושל הבנק של במוניטין והפגיעה נשאו בהן המשפטיות ההוצאות, הון הלבנת איסור צו הוראות הפרת בגין ישראל בנק ידי על כאל
 על פניות שתי בבנק התקבלו 2015 באפריל 26 ביום .כאמור תביעה להגשת הדרישה את ודחה, לפניה הבנק השיב 2014 באוגוסט 31 יוםב

 דירקטוריון ר"ליו מופנית השניה והפניה כאל דירקטוריון ר"וליו הבנק דירקטוריון ר"ליו מופנית אחת פניה. החברות לחוק 194 סעיף פי

 ובבנק בכאל ואחרים דירקטורים, משרה נושאי זה ובכלל, שונים גורמים נגד תביעה להגיש וכאל הבנק נדרשים יותהפנ לפי. בלבד הבנק
 בה, חוקית בלתי פעילות של קיומה, הפונים לטענת, אפשרו, כאל כלפי חובותיהם הפרת או/רשלנותם ו בשל כי בטענה, הרלבנטית בתקופה
 .הדרישות את דחו כאל-ו הבנק. כך בשל ולבנק לכאל שנגרמו( קיפיםע או ישירים) ולנזקים, כאל עסקה לכאורה

 הוגשו אשר(, מרובה) נגזרת כתביעה הגשתה לאישור ובקשה תביעה בבנק התקבלו 2015 במאי 7 ביום .נגזרת תביעה לאישור בקשה (4)
 בתקופה תפקיד ובעלי משרה נושאי 16 כנגד נגזרת תביעה של הגשתה לאשר מתבקש המשפט בית. יפו-אביב-בתל המחוזי המשפט לבית

 בגין"(, הנכדה החברה)" 2009 בדצמבר 31 ביום ונמחקה לכאל מוזגה אשר" מ"בע אינטרנשיונל. ל.א.כ" הנכדה ובחברהבכאל  הרלוונטית

 בשנים להןש הבינלאומית הסליקה לפעילות בקשר, הנטען לפי, לה להיגרם הצפויים ונזקים הנכדה ולחברה לכאל שנגרמו נטענים נזקים
2009-2006 . 

 על והמוערכים, הנטענים לנזקים, לטענתו, וגרמו חובותיהם את, היתר בין, הפרו, המשיבים התפקיד ובעלי המשרה נושאי כי טוען המבקש

 אם, פליליים הליכים במסגרת, ח"ש מיליארדי של בהיקפים כספים חילוט של פוטנציאלי לסיכון המבקש טוען כן. ח"ש מליון 100-בכ ידו
 .המבקש ידי על כנטען הכל, מוערכים שאינם ואחרים מוניטין ולנזקי, יוגשו

 המבקש פיו על, הצדדים בין דיוני הסדר המשפט בית אישר 2017 בינואר 18 ביום. תגובה להגשת ותארכ ו מספרניתנ המבקש בהסכמת

 90 בתוך המתוקנת האישור לבקשת ישיבו המשיבים; וניהדי ההסדר אישור ממועד יום 60 בתוך נגזרת תביעה לאישור מתוקנת בקשה יגיש
 .המשיבים תשובות לו שיומצאו לאחר יום 60 בתוך תוגש המבקש תשובת; למשיבים המצאתה ממועד יום

, לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו, תביעה ובקשה מתוקנת לאישור התביעה 2017במאי  8בהתאם להסדר דיוני בין הצדדים, הוגשו ביום 

ביעה נגזרת )מרובה(. בבקשה המתוקנת נכללה, בין היתר, עילה המתייחסת להסדר המותנה אשר נחתם בין כאל לבין פרקליטות כת
 מיליון ש"ח ובהתאמה תוקנו טענות המבקש וסכום הנזק הנטען. 85, בגינו שילמה כאל סך של 2016בנובמבר  3המדינה ביום 

 .בכאל המוסמכים האורגניםאישור  טעון ההי אשר, פשרה הסדר הצדדים גיבשו, לאחרונה

: להלן) הבינלאומית הסליקה פעילות בעניין מיוחדת הוק אד ועדת בהמלצת דן, 2018 בפברואר 2 מיום בישיבתו, כאל דירקטוריון
 השיקולים למכלו רקע על כי והחליט הוועדה המלצת את אימץ כאל דירקטוריון. החברה טובת את שתהלום הפעולה דרך בדבר"(, הוועדה"

, לפיכך. החברה לטובת יהיה, המבטחים מול החברה זכויות ומיצוי המוצע במתווה פשרה הסכם קידום, הוועדה דיוני במסגרת שנשקלו

 המוצע הפשרה מתווה במסגרת ההחזר סכום כי קבע כאל דירקטוריון. הפשרה מתווה את לקדם כאל כח באי את הנחה כאל דירקטוריון
 הפשרה לשיעור ביחס; התביעה ועילת לגופה התביעה של והסיכויים בסיכונים בהתחשב - הגבוה הצד על מצוי ואף, ותרבי וסביר ראוי הוא

 כי כאל דירקטוריון קבע עוד. הבינלאומית הסליקה פרשת של וממצה יעיל בסיום החברה טובת של רוחב לשיקולי וביחס; אחרים בהליכים

 ולחלופין, המוצע הפשרה הסדר חלף, המשרה מנושאי מי נגד משפטי הליך נקיטת, לדירקטוריון הוועדה של דעתה בחוות שפורטו מטעמים
 .החברה טובת עם אחד בקנה יעלה לא - כלשהו הליך נקיטת אי

 ואת, נגזרת תביעה לאישור הבקשה לענין הבנק של הוק האד ועדת המלצת את אימץ, 2018 בפברואר 27 מיום בישיבתו, הבנק דירקטוריון

 הינו, שהוצע במתווה הפשרה הסכם קידום, בענין הכרוכים הנימוקים למכלול לב בשים כי ואישר, בכאל המוסמכים האורגנים לצותהמ
 .וכאל הבנק לטובת

 .יפו אביב בתל המחוזי המשפט בית של לאישורו כפוףיהיה  ההסכם

 על"( אירופה ויזה: "להלן)  וחברת"( אינק ויזה: "לןלה)  חברת הודיעו, 2015 בנובמבר 2 ביום .אירופה ויזה רכישת .ז
 מתשלום תמורכבהעסקה  .במניותיה החזיקו אשר( ) מהחברים אירופה ויזה את אינק ויזה תרכוש פיו על, בהסכם התקשרות

  .עתידית מתמורה וכן מיוחדות בכורה ובמניות במזומן
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 )המשך( יסי אשראי. פעילות בתחום כרט36
 מיליון 71-כ של בסך, העסקה בגין במזומן המיידית התמורה התקבלה, הרגולטוריים האישורים קבלת שלב שהושלם לאחר, 2016 ביוני 21 ביום

 כאל, וסףבנ. שנקבעו בתנאים ,במזומן אירו מיליון 6-כ של בסך, נוספת עתידית תמורה להתקבל צפויה, מויזה שהתקבלו להודעות בהתאם .אירו
 .המכירה בעסקת שנקבעו בתנאים., אינק ויזה למניות המירות, שנים 12 עד 4 של לתקופות חסומות בכורה מניות קיבלה

 ותתבצע מתבצעת החלוקה. אירופה בויזה" " של מעמד בעלי כולם, הבינלאומי והבנק כאל, הבנק בין התחלקה העסקה תמורת

 .הצדדים של המוסמכים האורגנים ידי על אושר החלוקה מנגנון .הצדדים שגיבשו מוסכם לוקהח למנגנון בהתאם בעתיד
 .לעיל 3 ביאור ראו, וספיםנ לפרטים .ח"ש מיליון 178-כ של בסךנקי  רווח 2016 לשנת הכספיים בדוחות נרשם העסקה השלמת בעקבות

 באוקטובר 1 מיום החל, בארגון לחברים( ) ההחזרים תכנית תופסק העסקה השלמת בעקבות כי אירופה ויזה הודיעה, 2016 ביולי 5 ביום

 .2017 בינואר 1 מיום החל, ידה על הנגבות הסליקה עמלות תעריפי העלאת על אירופה ויזה הודיעה 2016 ביולי 22 ביום. 2016
 אפריל בחודש צדדיםה בין שנחתם קודם הסכם מחליף ההסכם. 2019-2016 לשנים, אירופה ויזה לבין כאל בין הסכם נחתם 2016 ביוני 20 ביום

 .2019 עד 2016 בשנים תמיכה מענקי מויזה לקבל כאל צפויה, להסכם התיקון פי על. 2013

. היקף התמיכה מבוסס יעדים שהוגדרו בהסכם.2021-2017חתמו כאל וויזה אירופה על הסכם תמיכה מתוקן לשנים  2017ביוני  30ביום 
 .הבנק של העסקיות התוצאות על מהותית השפעה צפויה לא האמורים לשינויים, מכאל שהתקבל מידע בסיס על, הבנק להערכת

 .2017 בשנת הבנק ושל כאל של ותהעסקי התוצאות על מהותית השפעה הייתה לא האמורים לשינויים, בפועל

: ביחד להלן( )49%) בדיינרס כחול וריבוע אלון דור של הןאחזקותי מלוא רכשה כאל את 2015בחודש דצמבר  .בדיינרס המיעוט זכויות רכישת .ח
 . בדיינרס( 100%) הזכויות במלוא כאל מחזיקה העסקה השלמת שעם כך"(, הנמכרות המניות"

כאל דחתה את הצעת הריבוע הכחול להליכי  .מתלים בתנאים שהותנתה נוספת לתמורה המוכרים זכאות בדבר מחלוקת נתגלעה הצדדים בין

 נושא.גישור ב
 

 יוזמות חקיקה .37

קיימים מספר דברי חקיקה )חוקים, תקנות והוראות נוהל( בשלבי חקיקה שונים, שלחלקם עלולה להיות השפעה שלילית על פעילות הבנק והחברות 
 המאוחדות שלו ועל תוצאות פעולותיהם בעתיד. אין באפשרות הבנק להעריך את היקף ההשפעה האמורה.

 ינלאומי הראשון לישראל בע"מ )הבנק "הבינלאומי"(ההשקעה בבנק הב .38
ביחס להחזקותיו  ,, נחתם הסכם בין הבנק לבין פ.י.ב.י. אחזקות בע"מ )להלן: "פיבי אחזקות"(2010במרס  28ביום  הסכם עם פיבי אחזקות. ( 1)

 .)"ההסכם"( בבנק הבינלאומי הראשון
 הזכות פקיעת עם. הבינלאומי בבנק מהדירקטורים רבע מינוי על להמליץ יסקונטד בנק של זכותו פקעה 2014 מרס 13 ביום, להסכם בהתאם

 הכספיים בדוחותהחל (. המקובלים החשבונאות בכללי המונח כמשמעות) הראשון הבינלאומי בבנק המהותית ההשפעה לבנק אבדה, כאמור
 .ההוגן שוויין פי על, למכירה זמינות ותיכמנ והוצג המניות, הבנקים על המפקח של הדיווח תולהורא בהתאם, 2014 במרס 31 ליום

  .הבינלאומי בבנק בהחזקות לירידה מנגנון נקבעלהסכם  הממונה באישור אישורי המפקח על הבנקים והממונה על ההגבלים העסקיים.

 הכספיים בדוחות נרשם ,ח"ש מיליון 12-כ של בסך שהסתכם, 2015 במהלך שנת הבינלאומי הבנק שחילק בדיבידנדים הבנק חלק .דיבידנד (2)
 כהכנסות מימון שאינן מריבית.

. הבינלאומי מהון 9.28%-כ אשר היוו ,הבינלאומי הבנק מניות יתרת את הבנק מכר, 2016 בפברואר 1 ביום .2016 פברואר בחודש מניות מכירת (3)

 של בסך, הון כקרן רשום שהיה ההפסד מומש, רההאמו המכירה בעקבות. למניה ש"ח 44.70 של במחיר, לבורסה מחוץ בעסקה בוצעה המכירה
 .והפסד לרווח נטו ח"ש מיליון 53

 באישור, לכך שנקבע האחרון המועד לפני, העסקיים ההגבלים על הממונה שקבע המכירה במתווה הבנק של עמידה היוותה המהלך השלמת

 .להסכם העסקיים ההגבלים על הממונה שנתן
 בגין, ח"ש מיליון 99 שלכולל  בסך ,() מזמני אחר אופי בעלת ערך מירידת יםהפסד הבנק רשם, 2015 שנתב .(2015) ערך מירידת הפסדים (4) 

 .הבינלאומי הבנק מניות ערך ירידת

 

 מדף תשקיף. 39

 במאי 22 ליום עד הוארך תוקפו, 2016 באפריל 20 ביום אשר, 2014 במאי 23 מיום המדף תשקיף חלף) מדף תשקיף הבנק פרסם 2017 במאי 11 ביום
 .2016 בדצמבר 31 ליום הכספיים הדוחות בסיס על(, 2017
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 271 בביקורת בבנק ובתאגידים מוחזקים בארץ ובחו"ל 2017 מספר המשרות הממוצע שעסקו בשנת
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 272 שכר רואי החשבון המבקרים
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 279 הבנק סניפי לרשות העומדים השטחים

 279 הבנק לרשות העומדים השטחים כלל התפלגות
 283 נתוני כוח אדם בבנק ובקבוצה
 283 בפועל המדווחות העלויות בסיס עלהעלות למשרה, באלפי ש"ח, 
 283 מסוימים רכיבים בנטרול העלות למשרה, באלפי ש"ח,

 283 ההון האנושי לפי מגזרי פעילות
 285 בהם שחלו והשינויים השונות בקטגוריותבבנק  ההעסקה נתוני ריכוז

 290 רוג שונות לבנק ולחלק מחברות הבתהדירוג שקבעו סוכנויות די
 290 (ח"במט המונפק ח"לאג ארוך טווחנתוני הדירוג הבינלאומי של מדינת ישראל )

 293 המשכנתאות בשוק התפתחות
 293 מגורים דירת ובמשכון מגורים דירת לרכישת שמוחזרו לוואותוה שניתנו חדשות הלוואות ביצועי

 306 השקעות הקבוצה בקרנות השקעה פרטיות ובקרנות הון סיכון
 310 נתונים כמותיים על פעילות כאל

 316 2017-ו 2016 שניםשנרשמו במהלך ה המובילים המניות במדדי השינויים
 317 הממשלתיות החוב איגרות תשואות
 317 נבחרים מטבעות מול בדולר השינויים
 317 במדדי סחורות נבחרים השינויים
 318 ל"חו מול המשק בהשקעות מושנרש השינויים

 318 2017-ו 2016 בשנים נבחרים מניות במדדי שינויים
 319 2017-ו 2016 שניםה במהלך נבחרים איגרות חוב במדדי שנרשמו השינויים

 319 הציבור שבידי הנכסים תיק התפלגות

 תרשימים רשימת -נוספים  ופרטים תאגידי ממשל
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 278 תרשים מבנה האחזקות של בנק דיסקונט
 282 תרשים המבנה הארגוני

 288 ימי הדרכה
 288 מספר משרות של עובדים בבנק

 288 ותק ממוצע וגיל ממוצע
 288 שיעור אקדמאים לפי דרג

 289 12/17מצבת עובדים  –התפלגות עובדים לפי ותק 
 289 שנים )עובדים מן המנין( פרישה טבעית לפי

 320 שיעור האבטלה ושיעור ההשתתפות בישראל, נתונים רבעוניים
 320 2013= דצמבר  100שער החליפין של השקל מול הדולר, האירו ושער חליפין נומינלי אפקטיבי, מדד, 

 320 אינפלציה שנתית בכלכלות נבחרות
 320 של ישראל וארה"ב והפער ביניהן שנים 10-תשואות אג"ח ממשלתי ל

 320 צמיחה רבעונית )בשיעור שנתי( בכלכלות נבחרות
 320 רכיבים נבחרים –שיעור הצמיחה בישראל 

 320 שיעור שינוי שנתי במדדים נבחרים
 320 100=  2014מדדי סחורות נבחרים, מדדים, דצמבר 
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 וביקורת תאגידי ממשל

 הדירקטוריון וההנהלה

 דיווח על דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית

 פרטים אודות חברי הדירקטוריון

 עדות הדירקטוריוןחברות הוו התאריך בו החלה הכהונה כדירקטור שם הדירקטור

 ר"יו, בכר יוסי ר"ד
 (5()4)הדירקטוריון

 לראשונה מונה) 2015 בדצמבר 2
 ר"וכיו 2010 בינואר 1-ב כדירקטור

 (2010 בינואר 3-מ החל הדירקטוריון

 ועדתיו"ר ; תיאום ועדת ר"יו; אדם כוח ועדת ר"יו; אשראים ועדת ר"יו
 מידע טכנולוגיות ועדת; אסטרטגיה

 תגמול ועדת; ביקורת ועדת 2017באוקטובר  30 (5()4()3()2()1)ץאהרן אברמובי

 ועדת ממשל תאגידי ;אדם כוח ועדת 2016במרס  13 (5)פרופ' אשר אלחיאני

 10-ב לראשונה מונה) 2015 בדצמבר 2 (5()4)גונן אליעזר אלי
 (.2010 בנובמבר

 םתיאו ועדת; אסטרטגיה ועדת; אדם כוח ועדת; תאגידי ממשל ועדת ר"יו

 ועדתועדת אשראים; ועדת כוח אדם; ; מידע טכנולוגיות ועדתיו"ר  2016בפברואר  15 (5()4)בוכריס – הראל יודפת
 ,נגזרת תביעה להגשת בדרישה דיון לעניין הוק-אד ועדת; אסטרטגיה

 תיאום ועדת

מידע טכנולוגיות ועדת ;ועדת ביקורת 2017בפברואר  1 (5()4()3)כץ( מירי) מרים

 27-ב לראשונה מונה) 2017בנובמבר  27 (5()4()3()2()1)דרמןברוך ל
 (2014בנובמבר 

; אשראים ועדת; תגמול ועדת; ביקורת ועדתיו"ר ועדת ניהול סיכונים; 
 נגזרת תביעה להגשת בדרישה דיון לעניין הוק-אד ועדת ועדת תיאום;

 27-ב לראשונה מונה) 2017בנובמבר  27(5()4()3()2()1)יהודה לוי
 (2014ובמבר בנ

 ; ועדת תיאוםת ניהול סיכוניםועד; ביקורת ועדת; תגמול ועדתיו"ר 

 21-ב לראשונה מונה) 2015 במרס 21 (5()4()3()2)לוינסון דוד
 (.2012 במרס

; תאגידי ממשל ועדת; תגמול ועדת; אשראים ועדת; סיכונים ניהולת עדו
 נגזרת תביעה להגשת בדרישה דיון לעניין הוק-אד ועדת; אדם כוח ועדת

 25-ב לראשונה מונתה) 2015 במרס 25 (5()4()3()2()1)לוסקי עידית
 (.2009 במרס

 ;אסטרטגיה ועדת; סיכונים ניהולת ועד; תגמול ועדת; ביקורת ועדת ר"יו
 תיאום ועדת

 11-ב לראשונה מונה) 2017בדצמבר  11 (5()4()3)שאול קוברינסקי
 (2014בדצמבר 

 סיכונים ניהולת עד; ו; ועדת אסטרטגיהדםא כוח ועדת; אשראים ועדת

 10-ב לראשונה מונה) 2017בינואר  29 (5()4()3()2)שפי יהלי
 (.2010 בנובמבר

 ועדת וק לענין דיון בדרישה להגשת תביעה נגזרת;ה-יו"ר ועדת אד
 טכנולוגיות ועדת; אסטרטגיה ועדת; תגמול ועדת; אשראים ועדת; ביקורת

 מידע
   הערות:

 .החברות בחוק כהגדרתו צ"דח (1)
 .החברות בחוק כהגדרתו תלוי בלתי דירקטור (2)
 .תקין בנקאי ניהול להוראות 301 הוראה לפי חיצוני דירקטור (3)
 .ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל (4)
 .מקצועית כשירות (5)
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 בנקאיים בתאגידים דירקטורים למינוי הוועדה

 שינויים בדירקטוריון

 פרטים אודות חברי ההנהלה

 תאריך תחילת הכהונה בתאגיד ממלא שהוא התפקיד שם 

   2014 בפברואר 19 הבנק של כללית מנהלת (1) טופילסקי-אשר לילך

 (2)2016 ביולי 21 הבנק של בנות חברות בתחטי ראש; בכיר כללי מנהל סגן אבידן יאיר

 2011 במרס 21 הבנק של העסקית החטיבה ראשת; כללי מנהל סגניתאלסטר אורית

 2017באפריל  2 ; ראש חטיבת תכנון, אסטרטגיה וכספיםכללי מנהל סגן זיו בירון

 2000 באפריל 1 קהבנ של החשבות חטיבת וראש ראשי חשבונאי - חשב; בכיר כללי מנהל סגן ברסי יוסף

 2011 בינואר 11 הבנק של הבנקאית החטיבה ראש; בכיר כללי מנהל סגן גביש יובל

 2014 באפריל 13 ונכסים אנוש משאבי חטיבת ראשת; כללי מנהל סגנית גריאני יפית

 2006 ביוני 1 הבנק של המשפטי הייעוץ חטיבת וראשת הראשית המשפטית היועצת; בכירה כללי מנהל סגנית דויטש אסתר

 2014 ביוני 1 הבנק של ותפעול טכנולוגיות חטיבת ראש; כללי מנהל סגן הלוי לוי

 (3)2016 ביולי 21 הבנק של סיכונים ניהול חטיבת וראש הראשי הסיכונים מנהל; בכיר כללי מנהל סגן לוי( אבי) אברהם

 2015 בינואר 20 הבנק של פיננסיים שווקים חטיבת ראש; בכיר כללי מנהל סגן עוז רן

 2011 במאי 18 הבנק של פנימי מבקר; כללי מנהל סגן אבל ניר
   הערה:

 בעלת עניין בתאגיד. (1)
 .2016 ביולי 21 ליום ועד 2010 ביוני 9 מיום החל, הבנק של הסיכונים ניהול מערך וראש הראשי הסיכונים מנהל; כללי מנהל כסגן כיהן( 2)
 .2016 ביולי 21 ליום ועד 2011 באוגוסט 28 מיום החל, הבנק של לקוחות נכסי חטיבת שורא כללי מנהל כסגן כיהן( 3)
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 שינויים בהנהלה 

 ישיבות הדירקטוריון וועדותיו

 2017הביקורת הפנימית בקבוצה בשנת 
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 בביקורת בבנק ובתאגידים מוחזקים בארץ ובחו"ל 2017 מספר המשרות הממוצע שעסקו בשנת

 

עובדי 
 הקבוצה

מיקור 
 חוץ

 1.4  52.8  הבנק
 0.8  7.0  ⁽¹⁾חברות מאוחדות בישראל בהם נערכת הביקורת על ידי מבקר הבנק

 1.0  לוחות חו"לש
 0.6  17.2  ⁽²⁾חברות מאוחדות בישראל בהם נערכת הביקורת על ידי מבקר פנימי עצמאי 

 1.0  11.0  ⁽³⁾חברות מאוחדות בחו"ל בהם נערכת הביקורת על ידי מבקר פנימי עצמאי
 3.8  89.0  הכל-סך

 הערות:
 משרות בחברת כאל. 5.25( בזה 1)
 משרות של פניות הציבור. 1.9כולל ( בזה המבקר הפנימי. לא 2)
 (  מבקרים באי די בי ניו יורק.3)
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 תגמול המבקר הפנימי

 פרטים כלליים
 

 תגמולים* בעבור שירותים
 

 השנה
היקף 
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 התאגיד

 
 מענק  שכר 

תשלומי 
והפרשות 

 ⁽¹⁾המעביד
הטבות 
 ⁽²⁾וגילומים

השלמת 
הפרשות 
המעביד 

בגין זכויות 
שנצברו עד 

ליום 
 סך הכל 12.10.2016

הלוואות 
שניתנו 
בתנאים 
 רגילים

    
 באלפי שקלים חדשים

 2017  100%  - 
 

 1,138  529  271  187  -  2,125⁽³⁾  - 
2016  100%  - 

 
 1,072  128  275  163  22  1,660  - 

 סכומי התגמול אינם כוללים מס שכר. * 
 הערות:

 כולל פיצויים, תגמולים, קרן השתלמות, חופשה, ביטוח לאומי ואובדן כושר עבודה. (1)
 כולל שווי רכב, שווי טלפון נייד, הטבות שונות וגילומם.  (2)
תרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול ה-אלפי ש"ח, מהווה תגמול כהגדרתו בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים )אישור מיוחד ואי 1,967מזה: סך של  (3)

 . 2016-חריג(, תשע"ו

 שכר רואי החשבון המבקרים

 (3()2()1) השכר ששולם לרואי החשבון המבקרים )באלפי ש"ח(

 
 הבנק המאוחד

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2017 2016 2017 2016 

 ⁽ :³⁾עבור ביקורת
 6,926  6,935  15,509  15,738  לרואי החשבון המבקרים המשותפים    

 עבור שרותים נוספים:
 ⁽ :⁴⁾שירותים הקשורים לביקורת    
 2,363  3,112  2,702  3,365  לרואי החשבון המבקרים המשותפים    

 ⁽ :⁵⁾שירותי מס
 1,838  1,672  3,621  3,532  לרואי החשבון המבקרים המשותפים    

 שרותים אחרים:
 2,050  2,011  2,110  2,014  לרואי החשבון המבקרים המשותפים    

 -  -  -  -  לרואי חשבון מבקרים אחרים
 6,251  6,795  8,433  8,911  הכל-סך
 13,177  13,730  23,942  24,649  שבון המבקריםהכל שכר של רואי הח-סך

 הערות:
-ו 165עיפים דיווח של הדירקטוריון לאסיפה הכללית השנתית על שכר רואי החשבון המבקרים בעבור פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים לביקורת, לפי ס (1)

 .1999-לחוק החברות, התשנ"ט 167
 .כולל שכר ששולם ושכר שנצבר (2)
 (.SOX 404קרה פנימית על דיווח כספי )ב -ביקורת דוחות כספיים שנתיים וסקירת דוחות ביניים. כולל גם ביקורת  (3)
 כולל בעיקר פעולות ביקורת ובדיקות מיוחדות. (4)
 יוני שומות וייעוץ מס.כולל בעיקר דוחות התאמה למס, שסכומים בגינם שולמו במסגרת הביקורת ויוחסו לשירותי מס על פי אומדן, ד (5)
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  ענייןתגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה ועסקאות עם בעלי 

 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה

 2017שנת 
 פרטי מקבל התגמולים

 
 תגמולים* בעבור שירותים

 

 תפקיד שם
היקף 
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 התאגיד

 
 מענקים  שכר 

תשלומי 
והפרשות 

 ⁽¹⁾עבידהמ
הטבות 

 ⁽²⁾וגילומים

השלמת 
הפרשות 
המעביד 

בגין זכויות 
שנצברו עד 

ליום 
 סך הכל 12.10.2016

מזה: סך 
הכל 

לעניין 
תגמול 

לנושאי 
משרה 

בתאגידים 
 ⁽³⁾פיננסיים

הלוואות 
שניתנו 

בתנאים 
 רגילים

     
 באלפי שקלים חדשים

 ⁽⁴⁾-  100%  יו"ר הדירקטוריון ד"ר יוסי בכר
 

 2,130  -  452  247  -  2,829  2,510  - 
גב' לילך אשר 

 -  100%  מנהלת כללית  טופילסקי
 

 2,354  -  400  114  192⁽⁵⁾  3,060  2,517  - 
 -  100%  מנכ"ל אי די בי ניו יורק ⁽⁶⁾מר אורי לוין

 
 3,200  1,040 (139)  258  -  4,359  -⁽¹¹⁾  - 

 גב' ליסה באום

סמנכ"ל, ראשת 
ית באי החטיבה העסק

 -  100%  די בי ניו יורק
 

 1,917  693  290  361  -  3,261  -⁽¹¹⁾  - 

 ⁽⁷⁾ויד כהןומר די

סמנכ"ל, ראש החטיבה 
הפיננסית באי די בי ניו 

 -  100%  יורק
 

 1,205  -  1,795  186  -  3,186  -⁽¹¹⁾  - 

גב' טל 
 ⁽⁸⁾רובינשטיין

נשיאה, פיתוח עסקי 
בדיסקונט קפיטל 

 -  100%  חיתום 
 

 960  1,317  756  18  -  3,051  -⁽¹¹⁾  - 

 מר יובל גביש
סמנכ"ל בכיר, ראש 
 -  100%  החטיבה הבנקאית

 
 1,296  627  375  196  -  2,494  2,319  95 

 ⁽⁹⁾מר זיו בירון

סמנכ"ל, ראש חטיבת 
תכנון, אסטרטגיה 

 -  100%  וכספים
 

 839  491  992⁽¹⁰⁾  142  -  2,464  2,351  - 

 מר לוי הלוי
סמנכ"ל, ראש חטיבת 

 -  100%  טכנולוגיות ותפעול
 

 1,235  696  322  184  -  2,437  2,269  - 

 מר רן עוז

סמנכ"ל בכיר, ראש 
חטיבת שווקים 

 -  100%  פיננסיים
 

 1,268  692  269  168  -  2,397  2,254  - 
 סכומי התגמול אינם כוללים מס שכר. *

 הערות:
 כולל פיצויים, תגמולים, קרן השתלמות, חופשה, ביטוח לאומי, אובדן כושר עבודה והשלמת עתודות עקב שינויים בשכר.  (1)
 כולל שווי רכב, שווי טלפון נייד, הטבות שונות וגילומם.  (2)
ך התגמול , קרי, ס2016-רכי מס בשל תגמול חריג(, תשע"ותרת הוצאה לצוה-תגמול כהגדרתו בחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים )אישור מיוחד ואי (3)

ד כניסת החוק למעט הפרשות לפיצויי פיטורין ולתגמולים )לרבות אובדן כושר עבודה( על פי דין ולמעט השלמת הפרשות המעביד בגין זכויות שנצברו עד למוע
 לתוקף.

 ע.נ.  29,640ד"ר בכר מחזיק במניות הבנק בהיקף זניח של  (4)
 ( לשינויים במחיר מניית הבנק. 2016התאמות בגין הצמדת מענק נדחה )מתוך מענקים שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת  (5)
. הסכומים המוצגים בטבלה כוללים גם תשלומים בגין כהונתו כראש חטיבת תכנון, אסטרטגיה 2017באפריל  2מר לוין החל לכהן כמנכ"ל אי די בי ניו יורק ביום  (6)

 )לרבות ביטול הפרשה בגין הודעה מוקדמת(. 2017באפריל  1ם בבנק עד ליום וכספי
 .2017בנובמבר  1מר כהן סיים את כהונתו כראש החטיבה הפיננסית באי די בי ניו יורק ביום  (7)
 יהנה כמנהלת הכללית של דיסקונט קפיטל חיתום.. עד אותו מועד כ2017ביולי  17גב' רובינשטיין מונתה כנשיאה, פיתוח עסקי בדיסקונט קפיטל חיתום ביום  (8)
 .2017באפריל  2מר בירון החל את כהונתו כראש חטיבת תכנון, אסטרטגיה וכספים ביום  (9)
 שעיקר השפעתן בשנת העבודה הראשונה. ,כולל הפרשות בגין מענק הסתגלות והודעה מוקדמת (10)
 לא חל על נושא משרה זה.חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים  (11)
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 )המשך( תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה

 2016שנת 
 פרטי מקבל התגמולים

 
 תגמולים* בעבור שירותים

 

 תפקיד שם
היקף 
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 התאגיד

 
 מענקים  שכר 

תשלומי 
והפרשות 

 ⁽¹⁾המעביד
הטבות 

 ⁽²⁾וגילומים

השלמת 
הפרשות 
המעביד 
יות בגין זכו

שנצברו עד 
ליום 

12.10.2016 

סך הכל 
שכר, 

מענק, 
הפרשות 

 והטבות

תשלום 
מבוסס 

 סך הכל מניות

הלוואות 
שניתנו 

בתנאים 
 רגילים

     
 באלפי שקלים חדשים

 ⁽³⁾-  100%  יו"ר הדירקטוריון ד"ר יוסי בכר
 

 2,130  -  636  235  37  3,038 (208⁽)⁴⁾  2,830  - 
גב' לילך אשר 

 -  100%  מנהלת כללית  טופילסקי
 

 2,320  1,684  755  292  16  5,067  -  5,067  - 

 מר אהוד ארנון
מנכ"ל אי די בי ניו 

 -  100%  יורק
 

 2,396  769  1,731  196  -  5,092  -  5,092  - 
גב' טל 

 ⁽⁵⁾רובינשטיין
מנכ"לית דיסקונט 

 -  100%  קפיטל חיתום
 

 553  2,345  360  39  -  3,297  -  3,297  - 

 גב' ליסה באום

סמנכ"ל, ראשת 
החטיבה העסקית 
 -  100%  באי די בי ניו יורק

 
 1,992  408  495  92  -  2,987  -  2,987  - 

גב' יפית 
 גריאני 

סמנכ"ל, ראשת 
חטיבת משאבי 

 -  100%  אנוש ונכסים
 

 1,028  330  384  202  21  1,965  -  1,965  - 

 מר רן עוז

כ"ל בכיר, סמנ
ראש חטיבת 

 -  100%  שווקים פיננסיים
 

 1,153  322  272  172  23  1,942  -  1,942  - 

 מר לוי הלוי 

סמנכ"ל, ראש 
חטיבת 

טכנולוגיות 
 -  100%  ותפעול

 
 1,094  280  324  199  26  1,923  -  1,923  - 

 מר אורי לוין 

סמנכ"ל בכיר, 
ראש חטיבת 

תכנון, אסטרטגיה 
 -  100%  יםוכספ

 
 1,113  276  322  180  23  1,914  -  1,914  - 

 סכומי התגמול אינם כוללים מס שכר. *
 הערות:

 כולל פיצויים, תגמולים, קרן השתלמות, חופשה, ביטוח לאומי, אובדן כושר עבודה והשלמת עתודות עקב שינויים בשכר.  (1)
 ת שונות וגילומם. כולל שווי רכב, שווי טלפון נייד, הטבו (2)
 ע.נ.  29,640ד"ר בכר מחזיק במניות הבנק בהיקף זניח של  (3)
 (.1ה ) 24פרטים ראו ביאור ל -החזר הוצאות שנרשמו בגין אופציות פאנטום שהוענקו ליו"ר הדירקטוריון  (4)
 (קפיטל חיתוםשלמת המיזוג של כלל חיתום ופיננסים עם ולתוך דיסקונט )מועד ה 2016 באפריל 5 מיום חיתום קפיטל דיסקונט לית"כמנכ כיהנה רובינשטיין' גב (5)

 .2017ביולי  16עד ליום 
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 וצדדים קשורים יןיעסקאות עם בעלי ענ

קוד ממשל תאגידי לקבוצת דיסקונט

 תאגידי ממשל שאלון

 ניהול קבוצתי

 מעורבות ותרומה לקהילה
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 ההיקף הכספי של הפעילות
 למען הקהילה היקף ההוצאה בקבוצת דיסקונט בגין הפעילות

 
 בשנת

  
2017 2016 

 
 באלפי שקלים חדשים

 "ת במסגרת פרויקט "למעןהוצאה ישירה, לרבות פעילו
 

7,726 7,667 
 (1)חסויות

 
279 186 

 )2(עלויות שוטפות ישירות של הפעלת מוזיאון הרצללינבלום
 

5,420 5,501 
 )3(שכר עבודה –עלויות עקיפות 

 
2,544 3,262 

 (4)הוצאות שונות

 
299 526(5) 

 הכל-סך
 

16,228 17,142 
 :הערות

 חסויות לעמותות חברתיות בלבד. –חסויות  נלקח חלק קטן מההוצאה בגין (1)
 .שכר צוות ההדרכה ואחזקת מבנה (2)
 .עובדי היחידה לאחריות חברתית וגורמים מסויימים נוספים, שעסקו במישרין בתחומים של אחריות חברתית, במסגרת שעות העבודה (3)
 חינוך פרויקט בגין ישירות הוצאותו השתתפות הנהלת הבנק במימון המסע לפולין, תיתתחום האחריות החברתית והסביבבעיקר הוצאות הכנת דיווחים שונים ב (4)

 .פיננסי
 .בהתאם מחדש סווגן ההשוואה מספרי. פיננסי חינוך פרויקט בגין ישירות הוצאות לראשונה נכללו 2017 בשנת (5)
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 ניהולם ואופן הבנקאי התאגיד לעסקי בנוגע נוספים פרטים

 תרשים מבנה האחזקות של בנק דיסקונט

 שליטה גרעין לאנק בב - בבנק השליטה

 לקוחות כספי המנהלים לגופים בבנקים החזקה היתרי
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 ע ומתקניםרכוש קבו

בניינים וציוד

  

 

 הבנק סניפי לרשות העומדים השטחים

 מ"ר ליום
מספר 
 סניפים

ממוצע מ"ר 
 לסניף

 571.8  111  63,470  2017בדצמבר  31
 557.4  122  67,997  2016בדצמבר  31
 540.2  132  71,300  2015בדצמבר  31
 536.7  138  74,068  2014בדצמבר  31
 553.5  145  80,257  2013בדצמבר  31

 הבנק לרשות העומדים השטחים כלל התפלגות

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2017 2016 2015 2014 2013 

 
 באלפי מ"ר

 115.7  112.4  109.1  107.5  98.0  בעלות
 56.6  54.2  50.5  50.3  49.8  שכירות

 172.3  166.6  159.6  157.8  147.8  הכל-סך

 מוגבלות עם לאנשים נגישות
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 מערכות מידע ומחשוב

 כללי

אתרי הפעילות

 2017 בשנת שבוצעו עיקריים פרויקטים

 2018לשנת  עיקריים פרויקטים



 ניהולם ואופן הבנקאי התאגיד עסקי על נוספים ופרטים ביקורת, תאגידי ממשל 2017י תחשבון שנדין ו

 

281 

 כאל

 נכסים לא מוחשיים
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 האנושי ההון

תרשים המבנה הארגוני

 כללי - האנושי המשאב ניהול

  2017בשנת  עיקריות פעולות

  2018 לשנת אתגרים

משרהועלויותהאדםכוחמצבת
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 נתוני כוח אדם בבנק ובקבוצה

 
 ⁽¹⁾משרות עובדים

 
 ממוצע חודשי בשנת בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום 

 
2017 2016 2015 2014 2013 2017 2016 2015 2014 2013 2017 2016 2015 2014 2013 

 6,078  5,942  5,510  5,413  5,265  6,173  5,515  5,530  5,126  5,192  6,657  6,095  6,034  5,702  5,666  הבנק בארץ
 3,128  3,052  3,019  2,930  2,896  3,090  3,066  3,037  2,946  2,895  3,370  3,294  3,178  3,214  3,221  חברות מאוחדות בארץ

 9,206  8,994  8,529  8,343  8,161  9,263  8,581  8,567  8,072  8,087  10,027  9,389  9,212  8,916  8,887  קבוצה בארץהכל -סך
 34  32  21  -  -  34  26  -  -  -  34  26  -  -  -  בסניפי הבנק בחו"ל
 760  759  758  499  480  750  762  501  486  491  752  775  498  485  487  בחברות מאוחדות

 794  791  779  499  480  784  788  501  486  491  786  801  498  485  487  ל הקבוצה בחו"לכ-סך
 10,000  9,785  9,308  8,842  8,641  10,047  9,369  9,068  8,558  8,578  10,813  10,190  9,710  9,401  9,374  ל הקבוצה בארץ ובחו"לכ-סך

 הערה:
ששכרם הוון מספר המשרות כולל תרגום למשרות של שעות נוספות, בתוספת משרות של עובדי בתי תוכנה המספקים לבנק שירותי עבודה ובניכוי משרות עובדים  (1)

 לרכוש קבוע.
  

 בפועל המדווחות העלויות בסיס עלהעלות למשרה, באלפי ש"ח, 

 
2017 2016 2015 

% שינוי 
2017 

לעומת 
2016 

% שינוי 
2016 

לעומת 
2015 

 0.4  6.1  245  246  261  של השכר הישיר למשרת עובד בבנק בארץ⁽ ¹⁾העלות הממוצעת
 7.5  1.5  372  400  406  למשרת עובד בבנק בארץ⁽ ¹⁾העלות הכוללת הממוצעת
 5.8  1.0  365  386  390  למשרת עובד בקבוצה בארץ ובחו"ל⁽ ¹⁾העלות הכוללת הממוצעת

 הערה:
 ( עלויות השכר כוללות גם עלויות עובדי בתי תוכנה בניכוי עלויות שכר עובדים שהוונו לרכוש קבוע.1)

 מסוימים רכיבים בנטרול העלות למשרה, באלפי ש"ח,

 
2017 2016 2015 

% שינוי 
2017 

לעומת 
2016 

% שינוי 
2016 

לעומת 
2015 

 0.4  (2.0) 243  244  239  לא מענקיםל -של השכר הישיר למשרת עובד בבנק בארץ ⁽ ¹⁾מוצעתהעלות המ
לא השפעת סילוק ל -למשרת עובד בבנק בארץ ⁽ ¹⁾העלות הכוללת הממוצעת

 1.1  0.3  370  374  375  ומענקים
ללא  -למשרת עובד בקבוצה בארץ ובחו"ל ⁽ ¹⁾העלות הכוללת הממוצעת

 2.3  0.3  350  358  359  נקיםהשפעת סילוק ומע
 הערה:

 ( עלויות השכר כוללות גם עלויות עובדי בתי תוכנה בניכוי עלויות שכר עובדים שהוונו לרכוש קבוע.1)

 ההון האנושי לפי מגזרי פעילות
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 ההון האנושי לפי מגזרי פעילות

 
 פעילות חו"ל פעילות ישראל

 

משקי 
 בית

בנקאות 
 פרטית

עסקים 
קטנים 
 וזעירים

עסקים 
 בינוניים

עסקים 
 גדולים

גופים 
 מוסדיים

מגזר ניהול 
 פיננסי 

סך 
פעילות 

 ישראל

סך הכל 
פעילות 

 הכל-סך חו"ל

 
 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 8,641  480  8,161  173  90  523  386  2,210  203  4,576  מספר משרות ממוצע במגזר
 2,039  346  1,693  44  23  122  88  432  45  939  מזה: משרות ניהול 

           

 
 2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 8,842  499  8,343  ⁽¹⁾210  ⁽¹⁾115  ⁽¹⁾499  ⁽¹⁾418  ⁽¹⁾2,273  196  4,632  מספר משרות ממוצע במגזר
 1,889  258  1,631  59  23  107  90  421  41  890  מזה: משרות ניהול

 הערה:
 ( סווג מחדש לפי חברת בת.1)

עבודהיחסי

 

 

העבודהתנאילענייןעיקריותקטגוריות
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 בהם שחלו והשינויים השונות בקטגוריותבבנק  ההעסקה נתוני ריכוז

 
 השינוי בדצמבר 31ליום 

 2013 2014 2015 2016 2017 עובדים

2017 
לעומת 

2016 

2016 
לעומת 

2015 

2015 
לעומת 

2014 

2014 
לעומת 

2013 
 (386) 34  (232) (64) 4,501  4,115  4,149  3,917  3,853  מן המניין בחוזים אישיים וחברי הנהלה

 (192) (107) (82) (19) 1,685  1,493  1,386  1,304  1,285  ארעים
 18  13  (6) 56  283  301  314  308  364  בתי תכנה

 (568) (60) (320) (27) 6,477  5,909  5,849  5,529  5,502  הכל-סך
ובדים בחופשה ללא תשלום ע -נוסף 

 6  (1) (12) (9) 180  186  185  173  164  ובחופשת לידה
 (562) (61) (332) (36) 6,657  6,095  6,034  5,702  5,666  הכל-סך
          

 2013 2014 2015 2016 2017 משרות
 (377) 72  (265) (58) 4,533  4,156  4,228  3,963  3,905  ם וחברי הנהלהמן המניין בחוזים אישיי    

 (202) (143) (106) (20) 1,734  1,532  1,389  1,283  1,263  ארעים
 18  23  (37) 57  284  302  325  288  345  בתי תכנה

 (566) (48) (408) (21) 6,556  5,990  5,942  5,534  5,513  הכל-סך
בדי בנק שעלות שכרם משרות של עו - מזה

 226  226  206  179  139  הוונה לרכוש קבוע
בדי בתי תוכנה שעלות משרות של עו -מזה     

 157  249  206  229  182  שכרם הוונה לרכוש קבוע
לא משרות שהוונו לרכוש ל -סך המשרות     

 6,173  5,515  5,530  5,126  5,192  קבוע
    

עבודהביחסיהתפתחויות

 

  קיבוציים הסכמים

הבנקהנהלתלחבריתגמולתוכנית

העיקריותהבתחברותבהעבודהיחסי
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 והסדרהתקינהחקיקהמגבלות

 

 בנקאיבתאגידתגמוליותמדינ

האנושיהמשאבפיתוח
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 מקצועית הדרכה

 ארגוניתתרבות

 

 

 ומשוב ביצועים הערכת

  השירותשיפור
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 בתלונותטיפול
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 הסכמים מהותיים
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 דירוג התחייבויות הבנק וחברות בת מסוימות
 רוג שונות לבנק ולחלק מחברות הבתהדירוג שקבעו סוכנויות די

 אופק הדירוג הדירוג מושא הדירוג שם המדרג
 /תאריך הדירוג

 אישרור הדירוג
 בנק דיסקונט

Standard & Poor's, Ma'alot )דירוג מנפיק )כולל פקדונות A+A il 2017באוקטובר  24 יציב 

 2017באוקטובר  24 יציב AA il (1)כתבי התחייבויות נדחים 

 2017באוקטובר  24 יציב A il+ (1הון משני עליון )סדרה  

 2017באוקטובר  24 יציב A il ’(הון ראשוני מורכב )סדרה א 

 מנגנון עם נדחים התחייבות כתבי 
 ’(יב)סדרה  הפסדים לספיגת

A+ 2017באוקטובר  24 יציב 

 2017בנובמבר  7 יציב 1Aa פקדונות לזמן ארוך מידרוג
 2017בנובמבר  P  7-1 פקדונות לזמן קצר 
 2017בנובמבר  7יציב 2Aa (1)כתבי התחייבויות נדחים 
 2017בנובמבר  7יציב 1A (1דחים )הון רובד שטרי הון נ 
 מנגנון עם נדחים התחייבות כתבי 

 ’(יב)סדרה  הפסדים לספיגת
1A 2017בנובמבר  7 יציב 

 2018בינואר  9 יציב BBB+ דירוג מנפיק טווח ארוך S&Pסוכנות הדירוג הבינלאומית 
Moody'sסוכנות הדירוג הבינלאומית 

 2017בספטמבר  26 יציב aa1B ח לטווח ארוך”פקדונות מט 

 Counterparties Risk Assessments 3A  26  2017בספטמבר 

 בנק מרכנתיל דיסקונט
Standard & Poor's, Ma'alot )דירוג מנפיק )כולל פקדונות A+A il (2)2017באוקטובר  24 יציב 

 2017בנובמבר  24 יציב AA il כתבי התחייבויות נדחים 
 אי די בי ניו יורק

Kroll Bond Rating Agency פקדונות -A 2017בנובמבר  2 יציב 
 הערות:

 שהונפקו על ידי מנפיקים.תחתון(  2)הון רובד הדירוג מתייחס גם לכתבי התחייבות נדחים  (1)
 .דיסקונט מרכנתיל בנק דירוג לבין הבנק דירוג בין ערכית חד זיקה יוצרת זו קביעה. דיסקונט בקבוצת" ליבה חברת"כ הוגדר דיסקונט מרכנתיל בנק (2)

 (ח"במט המונפק ח"לאג ארוך טווחנתוני הדירוג הבינלאומי של מדינת ישראל )

 *אופק הדירוג *ווח ארוךט -מטבע חוץ  שם המדרג
 יציב Moody's 1-Aסוכנות הדירוג הבינלאומית 
 חיובי 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 

 כללי

דגשים לשנה הקרובה
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שירות

 מערכי הייעוץ

שיווק והפצה

 סינוף

  ישירים ערוצים
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 תפיסת השירות

 "מפתח דיסקונט"

  בסניפים תפעולית התייעלות

תחרות
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המגזר הקמעונאי בבנק מרכנתיל דיסקונט

 המשכנתאות פעילות

 

 המשכנתאות בשוק התפתחות

 

 31לשנה שהסתיימה ביום 
 לדצמבר

 
 

2017 2016 
 

 
 שינוי באחוזים במיליוני שקלים חדשים

 (9.4) 58,907  53,347  סך האשראי לדיור שניתן על ידי הבנקים, לא כולל מיחזורים פנימיים
 196.2  131  388  אשראי מכספי מדינה

 מגורים דירת ובמשכון מגורים דירת לרכישת שמוחזרו לוואותוה שניתנו חדשות הלוואות ביצועי

 

 31לשנה שהסתיימה ביום 
 לדצמבר

 
 

2017 2016 
 

 
 שינוי באחוזים במיליוני ש"ח

 (14.8) 7,009  5,973  ⁽¹⁾מכספי בנק
 -  8  29  ⁽²⁾מכספי האוצר

 (14.5) 7,017  6,002  הכל הלוואות חדשות-סך
 (18.6) 503  410  הלוואות שמוחזרו

 (15) 7,520  6,412  הכל ביצועים-סך
 הערות:

 .2016מיליון ש"ח בשנת  128, לעומת 2017מיליון ש"ח בשנת  149כולל ביצועי הלוואות חדשות שניתנו במשכון דירת מגורים בסך של  (1)
 .2016מיליון ש"ח בשנת  2לעומת  2017מיליון ש"ח בשנת  5כולל הלוואות עומדות בסך של  (2)

ותקינה חקיקה מגבלות
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 התפתחויות בשוק המשכנתאות

 תחומי הפעילות

 אסטרטגיה עסקית

 בו הגלומים והסיכונים דיסקונט קבוצת של המשכנתאות תיק בדבר נוספים פרטים
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 תחרות

 פרטים נוספים - )פעילות בישראל( מגזר בנקאות פרטית

  כללי

דגשים אסטרטגיים

השירות ללקוחות
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התפתחות בשווקים של המגזר ותחרות

 דיסקונט

 נוספים פרטים - מגזר עסקים קטנים וזעירים )פעילות בישראל(

 כללי

 עסקית ואסטרטגיה יעדים
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 דגשים לשנה הקרובה

תחרות

השירות ללקוחות המגזר

 

מגזר עסקים קטנים בבנק מרכנתיל דיסקונט
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 נוספים פרטים - מגזר עסקים בינוניים )פעילות בישראל(

השירות ללקוחות המגזר

 התפתחויות בשווקים של המגזר

  הקרובה בשנה תפתחותלה צפי

 תחרות

 נוספים פרטים - מגזר עסקים גדולים )פעילות בישראל(

2017סקירת התפתחויות בסקטור העסקי בשנת
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 סקיהתפתחויות בחוב המגזר הע

 התפתחויות בשווקים של המגזר

 התפתחויות צפויות בשוקי המגזר

 2017 שנת - עסקית ואסטרטגיה יעדים ביצוע

 

 הנתונים העדכניים ביותר שהיו זמינים במועד הבאת הדוח לדפוס. 3
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יעדים ואסטרטגיה עסקית

 מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על המגזר

השירות ללקוחות המגזר
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פעילות סחר חוץ

שינויים במאפייני הלקוחות

שירותים של המגזר והשינויים שחלו בהםתחליפים למוצרים ול

 מוצרים ושירותים
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 פעילות בניה ונדל"ן

  התפתחויות בשווקים של הפעילות

 הפעילותמקורות המימון של בת יוהתפתחו

 הפעילות בשווקי התפתחויות צפויות 

 הפעילותכיווני פיתוח עסקי בשווקי 

  מדיניות האשראי בפעילות הנדל"ן והבניה

 מיוחדים החלים על הפעילות מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים
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 ות ללקוחות המגזרהשיר

 תחליפים למוצרים ולשירותים של הפעילות והשינויים שחלו בהם

 מבנה התחרות בפעילות והשינויים שחלו בו

 התמודדות עם התחרות

 מוצרים ושירותים

 נוספים פרטים - מגזר גופים מוסדיים )פעילות בישראל(

 גזרהמ מאפייני של תמציתי תיאור

 פעילות תחומי
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 תחרות

 תחרותי הליך

  תפעול

 נוספים פרטים - )פעילות בישראל( מגזר ניהול פיננסי

 חדר עסקות

 ח ובריביות"מסחר במט -   מסחר

 

 מסחר בניירות ערך
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 ה("ניהול נכסים והתחייבויות )ננ

  ההון ניהול

  הנוסטרו יהולנ

 תחרות

טרטגיה עסקיתיעדים ואס
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 חברות הריאליותהשקעות ב

  ריאליות השקעות מדיניות

  פעילות ההשקעהמגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על 

 תחומי הפעילות העיקריים

 

   השקעות הקבוצה בקרנות השקעה פרטיות ובקרנות הון סיכון

 גודל הקרן שם הקרן
התחייבות 

 הושקע להשקעה
יתרת 

 מידע נוסף והערות ההתחייבות

 
 *2017בדצמבר  31עד ליום  )מיליוני דולרים(*

 Fimi Opportunity II  293  50  44.3 -  קרןPrivate Equity. הקרן מהנהלת מכתב פי על ,
 .נוספות" קריאות" תהיינה לא

Fimi Opportunity IV  509  50 41.3 -  קרןPrivate Equity.לא, מהקרן כתבמ פי על 
 .נוספות" קריאות" תהיינה

FIMI Opportunity V 822 70 63.6 6.4  קרןPrivate Equity. 

Fimi Opportunity VI 1,100 70 12.8 57.2 קרן Private Equity. 

Vertex Israel II Fund  160  15  15 - יתרת למימוש ופועלת השקעותיה סיימה הקרן 
 .שלה ההשקעות תיק

Vertex Israel III Fund  174  13.5  13.5 - יתרת למימוש ופועלת השקעותיה סיימה הקרן 
 .שלה ההשקעות תיק

Vertex Israel IV Fund 140 5 2.7 2.3 סיכון הון קרן. 

Vertex Israel V Fund 150 7 - 7 סיכון הון קרן. 

רות מוטות ( לחברות בוגturn aroundקרן מפנה ) 0.7  4.3  5  78  קרן פוטוריסימו
 טכנולוגיה.

( לחברות בוגרות מוטות turn aroundקרן מפנה ) II 110  20 18.8 1.2קרן פורטיסימו 
 טכנולוגיה.

 ותעשיה טכנולוגיה לחברות Private Equity קרן III 265 10 9.3 0.7קרן פורטיסימו 
 ".פיתול נקודת"ב המצויות צמיחה פוטנציאל עם

Plenus Venture Lending II 
Fund 

( מקבוצת Venture Lendingקרן הלוואות ) 0.1  4.9  5  55 
דברת, אשר עוסקת במתן הלוואות וקווי אשראי 

 לחברות טכנולוגיה.
Plenus Venture Lending III 

Fund 

( מקבוצת Venture Lendingקרן הלוואות ) - 15 15  120 
דברת, אשר עוסקת במתן הלוואות וקווי אשראי 

 גיה.לחברות טכנולו
Stage One Ventures Capital 

 IIFund  

 בתחום בהשקעות אשר עוסקת סיכון הון קרן 2.5 2.5 5 65
 .מידע וטכנולוגיות תקשורת

Stage One Ventures Capital 
 IIIFund  

 בתחום בהשקעות אשר עוסקת סיכון הון קרן 8 - 8 110
 .מידע וטכנולוגיות תקשורת
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 )המשך(   פרטיות ובקרנות הון סיכון השקעות הקבוצה בקרנות השקעה

 גודל הקרן שם הקרן
התחייבות 

 הושקע להשקעה
יתרת 

 מידע נוסף והערות ההתחייבות

 
 *2017בדצמבר  31עד ליום  )מיליוני דולרים(*

  IGP משקיעים מועדון 
((Israel Growth Partners 

 בחברות בהשקעות משקיעים שמתמקד מועדון 1.7 (1)314. 6 223
 . הצמיחה בשלב המצויות ולוגיהטכנ

 השקעה מהתחייבות מורכבת במועדון ההשקעה
 (.co-investment) להשקעות להצטרף ומאופציה

AMI Opportunities 504 10 5.1 4.9  קרןPrivate Equity מקבוצת APAX שצפויה 
 .בישראל בעיקר לפעול

SKY III 200 20 2.5 17.5  קרןPrivate Equity. 
One Equity Partners 1,650 5 3.8 1.2  אמריקאית. קרן 

Qumra II 150 10 1.2 8.8 טכנולוגיה בחברות המתמקדת סיכון הון קרן 
 (. צמיחה בשלבי

Angels 12 3.5 0.5 - 0.5 שרא  בחברות המשקיעה סיכון הון קרן 
 .החרדי למגזר משמעותית זיקה להן

Viola-Fintech 100 8 - 8 המתמחה  מקבוצת חדשה השקעה קרן 
 .הפינטק בתחום בהשקעות

Edmond de Rothschild 
Europportunities 

 מקבוצת רוטשילד. Private Equityקרן  מיליון יורו 0.7 מיליון יורו 10.6 מיליון יורו 11.3 מיליון יורו 100

Apax Europe VII 11 קרן  מיליון יורו 0.1 מיליון יורו 7.3 מיליון יורו 7.4 מיליארד יורוPrivate Equity  אירופאית מקבוצתApax. 

קרן נדל"ן מקבוצת "בראק 
 קפיטל"

בתחילת פעילותה התמקדה בהשקעות בנדל"ן  - 5 5  109 
בהודו ובסין. בעקבות המשבר העולמי שינתה 
הקרן את מדיניות ההשקעות שלה והחליטה 

 להתמקד בהשקעות בארה"ב ובקנדה.
 הצרפתית. AXAמנוהלת על ידי קבוצת  מיליון יורו 0.4 מיליון יורו 9.6 מיליון יורו 10 מיליון יורו 416 קרן נדל"ן אירופאית

Carmel Software Fund  171  0.5  0.5 - יתרת למימוש ופועלת השקעותיה סיימה הקרן 
 .שלה ההשקעות תיק

מה את הקמת הקרן. הקרן יז קפיטל דיסקונט - 10  10  50.3  קרן ויטלייף
 הקרן בהשקעות בתחום מדעי החיים. התמחתה

 תיק יתרת למימוש ופועלת השקעותיה סיימה
 .שלה ההשקעות

 . מקבוצת גאון ניהול נכסים - 2  2  30  קרן אלון
 lateמשקיעה בחברות טכנולוגיה בשלב המאוחר )

stage.) למימוש ופועלת השקעותיה סיימה הקרן 
 .שלה עותההשק תיק יתרת

הקרן עוסקת במימון ביניים לחברות טכנולוגיה  - 1.7  2  6  קרן גולדן גייט ברידג' פאנד
 תיק יתרתאת  מימשה הקרןבראשית דרכן. 

 הושלמו הקרן פירוק הליכי .שלה ההשקעות
 .2018 שנת בתחילת

 .* הסכומים נקובים בדולרים של ארה"ב, אלא אם צויין במפורש אחרת 
 .ההתחייבות ממימוש כחלק ולא להשקעה ההצטרפות אופצית מימוש עקב הושקע דולר מיליון 7.3 של סך מזה (1)

השקעה בחברות
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פעילותב התפתחויות

  נוספים פרטים - פעילות בחו"ל

 כללי

 מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על הפעילות הבינלאומית
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מיסוי

 השירות ללקוחות המגזר

שירותים ומוצרים עיקריים של אי די בי ניו יורק

 הפעילות בתחום כרטיסי האשראי

 מבנה תחום הפעילות
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 פעילות כאל

 

 נתונים כמותיים על פעילות כאל

 
 2016בדצמבר  31 2017בדצמבר  31

 

כל ה-סך
 כרטיסים

מזה: 
כרטיסים 

 פעילים
כל ה-סך

 םכרטיסי

מזה: 
כרטיסים 

 פעילים

 
 באלפים

 1,316  1,537  1,393  1,635  כרטיסים בנקאיים
 653  924  718  1,003  כרטיסים חוץ בנקאיים

 1,969  2,461  2,111  2,638  הכל-סך

 מחזור עסקאות     
  

  

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2017 
 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2016 

  
 יוני שקלים חדשיםבמיל

 כרטיסים בנקאיים
 

 61,187 
 

 55,836 
 כרטיסים חוץ בנקאיים

 
 19,025 

 
 16,548 

 הכל-סך
 

 80,212 
 

 72,384 
 הערות:

 .ובאחריותם שבהסדר הבנקים עם במשותף המונפק אשראי כרטיס -" בנקאי כרטיס" (1)
 .הבנקים עם במשותף אשל, כאל ידי על המונפק אשראי כרטיס -" בנקאי-חוץ כרטיס" (2)
 .חסום שאינו, בתוקף אשראי כרטיס -" תקף כרטיס" (3)
 בגין לקוחותיהם זוכו או הבנקים זוכו בהם הזיכויים בניכוי, נדחה בתשלום עסקאות בגין וחיובים הכרטיס באמצעות שבוצעו עסקאות כולל -" עסקאות מחזור" (4)

 אוטומטיים בנק ממכשירי מזומנים משיכת כולל אינו העסקאות מחזור. כאל עבור או הבנקים עבור שנגבו ועמלות תקופה אותה במשך האשראי בכרטיסי השימוש
 .בישראל

 .האחרון ברבעון אחת פעולה לפחות שביצע אשראי כרטיס -" פעיל כרטיס" (5)

 פעילותב התפתחויות
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 תמורות בתחום התחרות בשוק כרטיסי האשראי 

  סדרהאחקיקה, תקינה ו
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 מי ההצלחה הקריטיים בפעילותגור

 כניסה לשוק חסמי

 מוצרים תחליפיים

 לקוחות

 שיווק והפצה



   וחברות מאוחדות שלו בנק דיסקונט לישראל 314

 תחרות 

יעדים ואסטרטגיה עסקית

 וחדשנות נולוגייםשיפורים טכ
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 ערוצים ישירים

 

 האשראי כרטיסי עולם
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 ההון שוק

 חשבונות על מידע קבלת

 2017 בשנת ובעולם בארץ עיקריים התפתחות קווי

 העולם בכלכלת התפתחויות

 2017-ו 2016 שניםשנרשמו במהלך ה המובילים המניות במדדי השינויים

 2016 2017 מדד
500 P&S  19.4%  9.5% 

DAX  12.5%  6.9% 
MSCI Emerging Markets  34.3%  8.6% 
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 הממשלתיות החוב איגרות תשואות

 31.12.16 31.12.17 שנים 10 -תשואת אג"ח ל
 2.4%  2.4%  ארה"ב
 0.21%  0.43%  גרמניה

 

 נבחרים מטבעות מול בדולר השינויים

 2016 2017 שער חליפין
 3.3%  (12.4%) אירו

 (2.7%) (3.7%) יין יפני
 19.4%  (8.6%) יפאונד בריט

 במדדי סחורות נבחרים השינויים

 
2017 2016 

 GSCI  11.1%  27.8% -מדד הסחורות 
 17.7%  52.4%  (BRENTמחיר הנפט )
 12.5%  45.0%  (WTIמחיר הנפט )

 8.0%  13.5%  זהב

  הישראלי המשק של עיקריים התפתחות קווי

 כללי

המשק בענפי עיקריות התפתחויות
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 ל"חו מול המשק בפעילות התפתחות

 

 ל"חו מול המשק בהשקעות מושנרש השינויים

 2016 2017 השקעות תושבי חוץ בישראל

 
 מיליוני דולרים

 9,324  8,767  הכל השקעות ישירות באמצעות הבנקים-סך
 3,240  4,044  הכל השקעות פיננסיות-סך

 306  2,361  מזה: אג"ח ממשלתי ומק"מ
 3,557  2,473  מניות

 2016 2017 השקעות תושבי ישראל בחו"ל

 
 מיליוני דולרים

 2,815  3,405  הכל השקעות ישירות באמצעות הבנקים-סך
 1,659  4,059  הכל השקעות פיננסיות-סך

 ואינפלציה חליפין שערי התפתחות

 ומוניטרית פיסקלית מדיניות

  ההון שוק

 2017-ו 2016 בשנים נבחרים מניות במדדי שינויים

 2016 2017 מדד
 (3.8%) 2.7%  35ת"א 
 (2.5%) 6.4%  125ת"א 

 18.9%  23.4%  ת"א בנקים
 15.3%  (2.2%) ת"א גלובל בלו טק

 17.0%  23.4%  נדל"ן
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 2017-ו 2016 שניםה במהלך נבחרים איגרות חוב במדדי שנרשמו השינויים

 2016 2017 מדד
 2.1%  4.7%  אג"ח כללי

 0.9%  3.5%  אג"ח ממשלתי כללי
 1.2%  3.6%  אג"ח ממשלתי שקלי
 0.7%  3.4%  אג"ח ממשלתי צמוד

 3.9%  6.4%  אג"ח קונצרני כללי
 4.1%  6.2%  אג"ח קונצרני צמוד

 2.4%  7.5%  תל בונד שקלי

 רהציבו שבידי הנכסים תיק

 הציבור שבידי הנכסים תיק התפלגות

 
31.12.2017 31.12.2016 

 22.3%  22.6%  מניות
 36.0%  36.9%  נכסים לא צמודים

 29.0%  28.8%  נכסים צמודים למדד
 12.6%  11.7%  נכסים צמודים למט"ח

  2018 פברואר-ינואר בחודשים עיקריות כלכליות התפתחויות

 .2018בפברואר  28 ועד ליום 2018בינואר  1כל הנתונים מתייחסים לתקופה מיום  4
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 חקיקה ופיקוח

 כללי

 ופיננסיים בנקאיים בשירותים התחרותיות להגברת חקיקה

 ,(חקיקה תיקוני) בישראל הבנקאות בשוק העניינים וניגודי הריכוזיות ולצמצום התחרות להגברת חוק

 2017-ו"התשע
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  2016-ו"התשע(, מוסדרים פיננסיים שירותים) פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק

, 2018-ו 2017 התקציב לשנות הכלכלית המדיניות ליישום חקיקה תיקוני) הכלכלית התכנית חוק

7201-ז"התשע

 פיקדון שירותי()תיקון()מוסדרים פיננסיים שירותים) פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק הצעת

 2016-ז"התשע(, ריבית בלא ואשראי

 

 -2017-ז"התשע(, 4 'מס תיקון) מוסדרים יםפיננסי שירותים) פיננסיים שירותים על הפיקוחחוק 

 מערכת לתיווך באשראי
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 2017-ע"זתש, ה(פיננסית ליציבות הוועדה()4מס'  תיקון) ישראל בנק חוק הצעת

 )"חוק אשראי הוגן"( 2017-ז"התשע(, 5' מס תיקון) בנקאיות חוץ הלוואות הסדרת חוק

 בו והשימוש חיוב בכרטיס עסקה לביצוע פרוטוקול לפיתוח נלווים וצעדים עקרונות

 מבוקרות תשלומים למערכות הגישה תנאי

 חקיקה ותקינה בנושאי גביה
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 2016–הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי התשע"ו
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לות(תיקון לכללי הבנקאות )שירות ללקוח()עמ

 

הגבלים עסקיים
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 הסכמי קונסורציום למתן אשראי

 איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור

איסור הלבנת הון

 2017-ז"התשע(, 26' מס תיקון) הון הלבנת איסור חוק

  ההון שוק בתחום ותקינה חקיקה תיקוני
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 אמריקאית חקיקה
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 שונים חקיקה נושאי

 2016-ו"התשע אשראי נתוני חוק

 המשכון חוק הצעת

 2017-י תשלום, התשע"זתזכיר חוק שירות

 אסדרה בנושא סגירת סניפים

 2016-ו"התשע(, סניפים סגירת()22' מס תיקון()רישוי) הבנקאות חוק
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 טלר שירותי וצמצום הבנק סניפי סגירת – 400' תקין מס בנקאי ניהול הוראת

 הבנקים על המפקח הוראות

 נפרע בגינם שהאשראי שעבודים ביטול - הבנקים על המפקח סגנית מכתב

 "דירקטוריון" בדבר 301 ניהול בנקאי תקין מס' הוראת תיקון
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 ריבוי יוזמות חקיקה

 מיסוי 

 הליכים משפטיים

 הליכים משפטיים נוספים 
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 2017בשנת הליכים משפטיים מהותיים שהסתיימו 

 הליכים של רשויות
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 שונות

 איכות הסביבה



 רשימת לוחות - נספחים  337

 הכנסות שיעורי - 1 מס' נספח  338
על בסיס  ריבית והוצאות
 השינויים וניתוחמאוחד 

 ריבית והוצאות בהכנסות

דוח רווח  - 2נספח מס'   342
מידע  -והפסד מאוחד לרבעון 

 רב רבעוני

אוחד מאזן מ - 3 מס' נספח  343
מידע רב  -לסוף רבעון 

 רבעוני

 רווח דוח - 4נספח מס'   344
 השנים לחמש מאוחד והפסד

 האחרונות

 מאוחד מאזן - 5נספח מס'   345
 האחרונות השנים חמש לסוף

פירוטים  - 6נספח מס'   346
 תיק ניירות ערך -נוספים 

פירוטים  - 7נספח מס'   348
 נוספים

 לון מונחיםמי - 8נספח מס'   351

 אינדקס - 9נספח מס'   353
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רשימת לוחות - נספחים

 עמוד 

 338 ריבית והוצאות בהכנסות השינויים וניתוחעל בסיס מאוחד  ריבית והוצאות הכנסות שיעורי - 1 מס' נספח

 342 מידע רב רבעוני -דוח רווח והפסד מאוחד לרבעון  - 2נספח מס' 

 343 מידע רב רבעוני -אוחד לסוף רבעון מאזן מ - 3 מס' נספח

 346 משק ענפי של בחתך, למכירה הזמין בתיק החוב איגרות התפלגות בדבר פרטים

 346 ותים פיננסיים בתיק הזמין למכירה( פירוט איגרות חוב בענף שיר1)

 346 חזקה בנקאיות בתיק הזמין למכירהעה באיגרות חוב של בנקים וחברות ה( פירוט לפי אזורים גיאוגרפיים של ההשק2)

 346 למכירה במערב אירופה בתיק הזמין ( פירוט בחתך מדינות של ההשקעה באיגרות חוב של בנקים וחברות החזקה בנקאיות3)

 347 משק ענפי של בחתך, לפדיון המוחזקות החוב איגרות התפלגות אודות פרטים

 348 משק ענפי של בחתך, רלמסח בתיק חוב איגרות התפלגות אודות פרטים

 348 עסקאות שהצד הנגדי בהן הוא בנקיםם הנובעים ממכשירים נגזרים ב( פירוט בחתך דירוגים של יתרות מאזניות של נכסי1)

 349 בנקים הוא בהן הנגדי שהצד בעסקאות נגזרים מכשירים בגין מאזני חוץ אשראי סיכון של דירוגים בחתך פירוט (2)

 349 משק ענפי לפי לציבור הכולל האשראי סיכון בחתך, הכספיים דוחות' לב 28 בביאור "אחריםת "לעמוד פירוט (3)

 350 )מאוחד( (1)מיליון ש"ח( בביאור האמור 800פירוטים כלליים אודות הלווים הגדולים ביותר, שנכללו במדרגות העליונות )מעל 

 350 הערך ניירות תיק לכלל בהתייחס ממשלות של בחתך נתונים
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 השינויים וניתוחעל בסיס מאוחד  ריבית והוצאות הכנסות שיעורי - 1 מס' נספח
  ריבית והוצאות בהכנסות

 נכסים - ריבית ושיעורי ממוצעות יתרות -' א חלק

 
2017 2016 2015 

 

יתרה 
 ⁽²⁾ממוצעת

הכנסות 
 ריבית

שיעור 
 ההכנסה

יתרה 
 ⁽²⁾תממוצע

הכנסות 
 ריבית

שיעור 
 ההכנסה

יתרה 
 ⁽²⁾ממוצעת

הכנסות 
 ריבית

שיעור 
 הכנסה

 

במיליוני שקלים 
 באחוזים חדשים

במיליוני שקלים 
 באחוזים חדשים

במיליוני שקלים 
 באחוזים חדשים

 נכסים נושאי ריבית:
 ⁽³⁾אשראי לציבור:         
 4.00  3,840  96,033  4.01  4,248  105,988  4.06  4,735  116,490  בישראל           

 3.53  758  21,497  3.66  776  21,220  3.99  830  20,816  מחוץ לישראל  
 3.91  *4,598  117,530  3.95  *5,024  127,208  4.05  *5,565  137,306  הכל אשראי לציבור-סך

 אשראי לממשלה:
 3.11  16  514  3.01  18  599  2.92  28  960  בישראל           

 5.00  2  40  -  -  12  -  -  2  מחוץ לישראל  
 3.25  18  554  2.95  18  611  2.91  28  962  הכל אשראי לממשלה-סך

 פקדונות בבנקים:
 0.29  10  3,482  0.34  11  3,229  0.80  26  3,236  בישראל           

 0.73  15  2,050  1.26  8  633  0.93  4  429  מחוץ לישראל  
 0.45  25  5,532  0.49  19  3,862  0.82  30  3,665  נקיםהכל פקדונות בב-סך

 פקדונות בבנקים מרכזיים:
 0.13  25  19,381  0.10  16  16,362  0.10  18  18,266  בישראל           

 0.22  4  1,817  0.48  7  1,462  1.00  10  996  מחוץ לישראל  
 0.14  29  21,198  0.13  23  17,824  0.15  28  19,262  כל פקדונות בבנקים מרכזייםה-סך

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר 
 חוזר:

 -  -  461  -  -  295  -  -  604  בישראל           
כל ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי ה-סך

 -  -  461  -  -  295  -  -  604  מכר חוזר
 ⁽⁴⁾איגרות חוב מוחזקות לפדיון וזמינות למכירה:

 1.20  268  22,382  1.26  295  23,500  1.23  294  23,905  בישראל           
 2.35  305  12,988  2.30  248  10,798  2.28  224  9,807  מחוץ לישראל  

 1.62  573  35,370  1.58  543  34,298  1.54  518  33,712  ות למכירהכל איגרות חוב מוחזקות לפדיון וזמינה-סך
 ⁽⁴⁾איגרות חוב למסחר:

 0.10  2  1,983  0.35  11  3,167  1.03  23  2,228  בישראל           
 0.17  1  588  0.50  1  200  1.69  1  59  מחוץ לישראל  

 0.12  3  2,571  0.36  12  3,367  1.05  24  2,287  וב למסחרחהכל איגרות -סך
 נכסים אחרים:

 -  ⁽⁹⁾-  -  -  ⁽⁹⁾-  -  -  -  -  בישראל           
 2.75  19  692  2.84  20  703  2.97  20  674  מחוץ לישראל  

 2.75  19  692  2.84  20  703  2.97  20  674  הכל נכסים אחרים-סך
 2.86  5,265  183,908  3.01  5,659  188,168  3.13  6,213  198,472  שאי ריביתכל נכסים נו-סך

 6,591  חייבים בגין פעילות בכרטיס אשראי
  

 6,082 
  

 5,825 
 15,223  ⁽⁵⁾נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית  

  
 15,409 

  
 15,935 

 220,286  כל הנכסים-סך  
  

 209,659 
  

 205,668 
ית המיוחסים לפעילויות מזה: סך הנכסים נושאי ריב  

 2.78  1,104  39,672  3.03  1,060  35,028  3.32  1,089  32,783  מחוץ לישראל
 * עמלות שנכללו בהכנסות ריבית מאשראי לציבור

 
 308 

  
 306 

  
 344 

 .341הערות לטבלה ראו בעמ'  
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 ינוייםהש וניתוחעל בסיס מאוחד  ריבית והוצאות הכנסות שיעורי - 1 מס' נספח
 )המשך( ריבית והוצאות בהכנסות

  והון התחייבויות - ריבית ושיעורי ממוצעות יתרות -' ב חלק

 
2017 2016 2015 

 

יתרה 
 ⁽²⁾ממוצעת

הוצאות 
 ריבית

שיעור 
 ההוצאה

יתרה 
 ⁽²⁾ממוצעת

הוצאות 
 ריבית

שיעור 
 ההוצאה

יתרה 
 ⁽²⁾ממוצעת

הוצאות 
 ריבית

שיעור 
 ההוצאה

 

במיליוני שקלים 
 באחוזים חדשים

במיליוני שקלים 
 באחוזים חדשים

במיליוני שקלים 
 באחוזים חדשים

 התחייבויות נושאות ריבית:
 פקדונות הציבור:         
 0.02  4  23,192  0.01  4  29,429  0.02  5  31,981  פי דרישהל -בישראל            

 0.38  290  75,434  0.47  356  75,667  0.56  467  83,543  זמן קצובל -בישראל   
 0.30  294  98,626  0.34  360  105,096  0.41  472  115,524    כל פקדונות הציבור בישראלה-סך

 0.47  66  14,160  0.48  65  13,462  0.60  74  12,279  פי דרישהל -מחוץ לישראל   
 0.68  68  10,034  0.99  79  7,945  1.25  97  7,773  זמן קצובל -מחוץ לישראל   

 0.55  134  24,194  0.67  144  21,407  0.85  171  20,052    כל פקדונות הציבור מחוץ ישראלה-סך
 0.35  428  122,820  0.40  504  126,503  0.47  643  135,576  יבורהכל פקדונות הצ-סך

 פקדונות הממשלה:
 1.11  3  271  1.28  3  234  0.96  2  208  בישראל           

 -  -  56  -  -  54  1.25  1  80  מחוץ לישראל  
 0.92  3  327  1.04  3  288  1.04  3  288  משלההכל פקדונות המ-סך

 פקדונות מבנקים:
 0.35  12  3,446  0.36  11  3,017  0.43  14  3,282  בישראל           

 1.44  18  1,247  1.58  19  1,204  1.47  19  1,295  מחוץ לישראל  
 0.64  30  4,693  0.71  30  4,221  0.72  33  4,577  נקיםהכל פקדונות מב-סך

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש 
 חוזר:

 3.88  149  3,843  3.99  146  3,660  3.95  127  3,216  מחוץ לישראל           
או נמכרו במסגרת  רות ערך שהושאלוהכל ניי-סך

 3.88  149  3,843  3.99  146  3,660  3.95  127  3,216  הסכמי רכש חוזר
 איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים:

 4.26  427  10,022  4.65  415  8,927  5.02  428  8,522  בישראל           
 4.26  427  10,022  4.65  415  8,927  5.02  428  8,522  כל איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחיםה-סך

 התחייבויות אחרות:
 7.46  5  67  4.49  4  89  5.41  4  74  בישראל           

 7.46  5  67  4.49  4  89  5.41  4  74  יות אחרותהכל התחייבו-סך
 0.73  1,042  141,772  0.77  1,102  143,688  0.81  1,238  152,253  ל ההתחייבויות נושאות ריביתכ-סך

 37,626  פקדונות הציבור שאינם נושאים ריבית
  

 36,972 
  

 35,458 
 7,094  זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי  

  
 6,651 

  
 6,331 

 8,008  ⁽⁶⁾התחייבויות אחרות שאינן נושאות ריבית  
  

 8,554 
  

 9,124 
 204,981  כל ההתחייבויות-סך  

  
 195,865 

  
 192,685 

 15,305  נייםכל האמצעים ההו-סך  
  

 13,794 
  

 12,983 
 220,286  ל ההתחייבויות והאמצעים ההונייםכ-סך  

  
 209,659 

  
 205,668 

 פער הריבית  
 

 4,975  2.32 
 

 4,557  2.24 
 

 4,223  2.13 
 ⁽⁷⁾תשואה נטו על נכסים נושאי ריבית:

 2.37  3,420  144,236  2.49  3,806  153,140  2.54  4,204  165,689  בישראל           
 2.02  803  39,672  2.14  751  35,028  2.35  771  32,783  מחוץ לישראל  

 2.30  4,223  183,908  2.42  4,557  188,168  2.51  4,975  198,472  כל תשואה נטו על נכסים נושאי ריביתה-סך
המיוחסות מזה: סך ההתחייבויות נושאות ריבית 

 1.03  301  29,340  1.17  309  26,325  1.29  318  24,643  לפעילות מחוץ לישראל
 .341' בעמהערות לטבלה ראו 
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 השינויים וניתוחעל בסיס מאוחד  ריבית והוצאות הכנסות שיעורי - 1 מס' נספח
 )המשך( ריבית והוצאות בהכנסות

 בישראל לפעילות המיוחסים ריבית נושאי והתחייבויות נכסים על נוסף ידעמ - ריבית ושיעורי ממוצעות יתרות -' ג חלק

 
2017 2016 2015 

 

יתרה 
 ⁽²⁾ממוצעת

הכנסות 
)הוצאות( 

 ריבית

שיעור 
ההכנסה 

 )ההוצאה(
יתרה 

 ⁽²⁾ממוצעת

הכנסות 
)הוצאות( 

 ריבית

שיעור 
ההכנסה 

 )ההוצאה(
יתרה 

 ⁽²⁾ממוצעת

הכנסות 
)הוצאות( 

 ריבית

שיעור 
הכנסה 

 ה()הוצא

 

במיליוני שקלים 
 באחוזים חדשים

במיליוני שקלים 
 באחוזים חדשים

במיליוני שקלים 
 באחוזים חדשים

 מטבע ישראלי לא צמוד:
 3.07  3,345  108,868  3.16  3,707  117,415  3.14  4,131  131,656  סך כל הנכסים נושאי ריבית         

 (0.38) (309) (80,332) (0.31) (278) (88,271) (0.34) (333) (99,076) סך כל ההתחייבויות נושאות ריבית
 פער הריבית

 
 3,798  2.80 

 
 3,429  2.85 

 
 3,036  2.69 

 מטבע ישראלי צמוד למדד:
 2.43  ⁽⁹⁾479  19,751  2.48  ⁽⁹⁾488  19,708  3.02  580  19,182  סך כל הנכסים נושאי ריבית         

 (2.40) (364) (15,173) (3.22) (408) (12,679) (3.92) (436) (11,124) ות ריביתסך כל ההתחייבויות נושא
 פער הריבית

 
 144 (0.90) 

 
 80 (0.74) 

 
 115  0.03 

מטבע חוץ )לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע 
 חוץ(:

 2.16  337  15,617  2.52  404  16,017  2.78  413  14,851  סך כל הנכסים נושאי ריבית         
 (0.40) (68) (16,927) (0.65) (107) (16,413) (0.87) (151) (17,410) סך כל ההתחייבויות נושאות ריבית

 פער הריבית
 

 262  1.91 
 

 297  1.87 
 

 269  1.76 
 סך כל הפעילות בישראל:

 2.88  4,161  144,236  3.00  4,599  153,140  3.09  5,124  165,689  סך כל הנכסים נושאי ריבית         
 (0.66) (741) (112,432) (0.68) (793) (117,363) (0.72) (920) (127,610) סך כל ההתחייבויות נושאות ריבית

 פער הריבית
 

 4,204  2.37 
 

 3,806  2.32 
 

 3,420  2.22 
 הערות לטבלה ראו בעמ' הבא.
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 השינויים וניתוחאוחד על בסיס מ ריבית והוצאות הכנסות שיעורי - 1 מס' נספח
 )המשך( ריבית והוצאות בהכנסות

 ריבית והוצאות בהכנסות השינויים ניתוח -' ד חלק

 
 2015לעומת  2016 2016לעומת  2017

 

גידול )קיטון( בגלל 
 ⁽⁸⁾שינוי

 

גידול )קיטון( בגלל 
 ⁽⁸⁾שינוי

 
 

 שינוי נטו מחיר כמות שינוי נטו מחיר כמות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 כסים נושאי ריבית:נ
 אשראי לציבור:      
 408  9  399  487  60  427  בישראל        

 18  28  (10) 54  70  (16) מחוץ לישראל  
 426  37  389  541  130  411  הכל אשראי לציבור-סך

 נכסים נושאי ריבית אחרים:
 30  ⁽⁹⁾38  (8) 38  22  16  בישראל        

 (62) 28  (90) (25) 15  (40) מחוץ לישראל  
 (32) 66  (98) 13  37  (24) ריבית אחרים הכל נכסים נושאי-סך
 394  103  291  554  167  387  כל הכנסות הריבית-סך
 התחייבויות נושאות ריבית:       

 פקדונות הציבור:      
 66  44  22  112  69  43  בישראל        

 10  29  (19) 27  39  (12) מחוץ לישראל  
 76  73  3  139  108  31    הכל פקדונות הציבור-סך

 התחייבויות נושאות ריבית אחרות:
 (14) 40  (54) 15  22  (7) בישראל        

 (2) 6  (8) (18) (8) (10) מחוץ לישראל  
 (16) 46  (62) (3) 14  (17) תחייבויות נושאות ריבית אחרותההכל -סך
 60  119  (59) 136  122  14  ל הוצאות הריביתכ-סך

 334  (16) 350  418  45  373  הכנסות ריבית, נטו
 הערות:

 הנתונים מובאים לאחר השפעת מכשירים נגזרים מגדרים. (1)
 ם יומיים.על בסיס יתרות פתיחה חודשיות, פרט למגזר מטבע ישראלי לא צמוד בו מחושבת היתרה הממוצעת על בסיס נתוני (2)
 לפני ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות להפסדי אשראי. לרבות חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית. (3)
וגן של מהיתרה הממוצעת של אג"ח למסחר ושל אג"ח זמינות למכירה נוכתה )נוספה( היתרה הממוצעת של רווחים )הפסדים( שטרם מומשו מהתאמות לשווי ה (4)

ת ניירות ערך ג"ח למסחר וכן של רווחים )הפסדים( בגין אג"ח זמינות למכירה הכלולים בהון העצמי במסגרת רווח כולל אחר מצטבר בסעיף "התאמות בגין הצגא
 3סך של ב - 2015התאמה. ב מיליון ש"ח 282-מיליון ש"ח ו 6סך של ב - 2016מיליון ש"ח, בהתאמה;  110-מיליון ש"ח ו 1זמינים למכירה לפי שווי הוגן" בסך של 

 מיליון ש"ח בהתאמה. 437-מיליון ש"ח ו
 לרבות מכשירים נגזרים, נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית ובניכוי הפרשה להפסדי אשראי. (5)
 לרבות מכשירים נגזרים. (6)
 ך הנכסים נושאי הריבית.הכנסות ריבית נטו לחלק לס -תשואה נטו  (7)
ושבה על ידי הכפלת פער הריבית בשינוי ביתרה הממוצעת בין התקופות. השפעת המחיר חושבה על ידי הכפלת היתרה הממוצעת בתקופה השפעת הכמות ח (8)

 המקבילה אשתקד בשינוי בפער הריבית בין התקופות.
 לדוחות הכספיים. 7ג'  1ראו ביאור  -סווג מחדש  (9)
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 מידע רב רבעוני -דוח רווח והפסד מאוחד לרבעון  - 2נספח מס' 

 
2017 

 1 2 3 4 רבעון

 
 במיליוני שקלים חדשים

 1,440  1,700  1,465  1,608  הכנסות ריבית
 273  396  258  311  הוצאות ריבית

 1,167  1,304  1,207  1,297  הכנסות ריבית, נטו
 145  211  187  31  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 1,022  1,093  1,020  1,266  ות בגין הפסדי אשראיהכנסות ריבית, נטו, לאחר הוצא
 הכנסות שאינן מריבית

 225  79  197  94  הכנסות מימון שאינן מריבית    
 666  661  694  696  עמלות

 22  19  9  37  הכנסות אחרות
 913  759  900  827  כל ההכנסות שאינן מריבית-סך

 הוצאות תפעוליות ואחרות
 859  814  837  856  ות והוצאות נלוותמשכור    

 264  260  248  272  אחזקה ופחת בניינים וציוד
 309  324  329  363  הוצאות אחרות

 1,432  1,398  1,414  1,491  תכל ההוצאות התפעוליות והאחרו-סך
 503  454  506  602  רווח לפני מיסים

 182  163  180  222  הפרשה למיסים על הרווח 
 321  291  326  380  רווח לאחר מיסים

 (4) (3) 3  5  חלקו של הבנק ברווחים )הפסדים( של חברות כלולות לאחר השפעת המס
 רווח נקי: 

 317  288  329  385  לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות    
 (14) (16) (16) (14) מאוחדותהמיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות 

 303  272  313  371  רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק
     

 
2016 

 1 2 3 4 רבעון

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ⁽¹⁾1,218  1,494  1,519  ⁽¹⁾1,428  הכנסות ריבית
 169  339  332  262  הוצאות ריבית

 1,049  1,155  1,187  1,166  הכנסות ריבית, נטו
 46  58  141  224  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 1,003  1,097  1,046  942  הכנסות ריבית, נטו, לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי
 הכנסות שאינן מריבית

 96  428  51  179  הכנסות מימון שאינן מריבית    
 624  633  675  653  עמלות 

 62  27  5  6  הכנסות אחרות
 782  1,088  731  838  כל ההכנסות שאינן מריבית-ךס

 הוצאות תפעוליות ואחרות
 859  861  830  866  משכורות והוצאות נלוות    

 273  268  272  254  אחזקה ופחת בניינים וציוד
 285  335  373  338  הוצאות אחרות

 1,417  1,464  1,475  1,458  תכל ההוצאות התפעוליות והאחרו-סך
 368  721  302  322  רווח לפני מיסים

 ⁽¹⁾175  272  126  ⁽¹⁾168  הפרשה למיסים על הרווח 
 193  449  176  154  רווח לאחר מיסים

 (1) (2) 15  3  חלקו של הבנק ברווחים )הפסדים( של חברות כלולות לאחר השפעת המס
 רווח נקי: 

 192  447  191  157  ת שליטה בחברות מאוחדותלפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנו    
 (13) (54) (3) (12) המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות

 179  393  188  145  רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק
 הערה:

 לדוחות הכספיים. 7ג'  1ראו ביאור  -סווג מחדש  ( 1)
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 מידע רב רבעוני -אוחד לסוף רבעון מאזן מ - 3 מס' נספח

 
2017 2016 

 1 2 3 4 1 2 3 4 רבעון

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נכסים
 29,210  26,784  25,873  29,311  29,179  28,802  24,815  28,026  מזומנים ופקדונות בבנקים        

 38,064  38,053  37,491  38,818  36,187  34,828  34,490  32,703  ניירות ערך
 183  288  177  440  369  261  840  954  ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

 131,272  135,185  141,490  142,904  145,548  146,292  151,059  150,868  אשראי לציבור
 (2,069) (2,093) (2,175) (2,144) (2,089) (2,075) (2,119) (2,111) הפרשה להפסדי אשראי

 129,203  133,092  139,315  140,760  143,459  144,217  148,940  148,757  אשראי לציבור, נטו
 524  546  727  737  795  946  1,200  1,493  אשראי לממשלות

 141  135  151  157  147  144  148  153  השקעות בחברות כלולות
 ⁽¹⁾2,196  ⁽¹⁾2,299  ⁽¹⁾2,280  ⁽¹⁾2,322  ⁽¹⁾2,318  ⁽¹⁾2,277  ⁽¹⁾2,265  2,366  בניינים וציוד

 142  160  160  160  160  160  160  160  נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין
 3,761  3,812  3,242  3,283  3,034  3,206  3,310  2,953  נכסים בגין מכשירים נגזרים

 3,776  3,713  4,035  3,589  3,448  3,552  3,497  3,656  נכסים אחרים
 207,200  208,882  213,451  219,577  219,096  218,393  219,665  221,221  כל הנכסים-סך

 התחייבויות והון
 161,633  162,155  164,892  172,318  171,642  171,598  173,356  175,170  פקדונות הציבור        

 3,842  4,539  5,711  5,342  5,184  4,506  4,284  4,804  פקדונות מבנקים
 325  326  314  303  302  297  275  267  פקדונות הממשלה

 3,698  3,621  3,538  3,543  3,340  3,116  2,968  1,943  ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר
 8,739  8,765  8,798  8,498  8,648  8,696  7,961  7,639  איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

 4,535  4,438  3,900  3,570  3,639  3,902  3,598  3,232  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
 10,754  10,857  11,730  11,067  11,156  10,860  11,468  12,098  התחייבויות אחרות

 47  -  -  -  -  -  -  -  התחייבויות המוחזקות למכירה
 193,573  194,701  198,883  204,641  203,911  202,975  203,910  205,153  כל ההתחייבויות-סך

 13,270  13,769  14,154  14,512  14,754  14,972  15,294  15,594  הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של הבנק
 357  412  414  424  431  446  461  474  זכויות שאינן מקנות שליטה

 13,627  14,181  14,568  14,936  15,185  15,418  15,755  16,068  כל ההון העצמי-סך
 207,200  208,882  213,451  219,577  219,096  218,393  219,665  221,221  וןכל ההתחייבויות והה-סך

 הערה:
 יג' לדוחות הכספיים. 16ראו ביאור  –סווג מחדש  (1)
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 האחרונות השנים לחמש מאוחד והפסד רווח דוח - 4נספח מס' 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2017 2016 2015 2014 2013 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ⁽¹⁾6,807  ⁽¹⁾5,731  ⁽¹⁾5,265  ⁽¹⁾5,659  6,213  הכנסות ריבית
 2,572  1,518  1,042  1,102  1,238  הוצאות ריבית

 4,235  4,213  4,223  4,557  4,975  יבית, נטוהכנסות ר
 580  164  187  469  574  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 3,655  4,049  4,036  4,088  4,401  הכנסות ריבית, נטו, לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי
 הכנסות שאינן מריבית

 632  549  363  754  595  הכנסות מימון שאינן מריבית     
 2,704  2,586  2,611  2,585  2,717  עמלות

 20  18  79  100  87  הכנסות אחרות
 3,356  3,153  3,053  3,439  3,399  ריביתכל ההכנסות שאינן מ-סך

 הוצאות תפעוליות ואחרות
 3,609  4,086  3,396  3,416  3,366  משכורות והוצאות נלוות     

 1,182  1,161  1,158  1,067  1,044  אחזקת ופחת בניינים וציוד
 1,146  1,167  1,171  1,331  1,325  הוצאות אחרות

 5,937  6,414  5,725  5,814  5,735  ת התפעוליות והאחרותכל ההוצאו-סך
 1,074  788  1,364  1,713  2,065  רווח לפני מיסים

 ⁽¹⁾254  ⁽¹⁾266  ⁽¹⁾566  ⁽¹⁾741  747  הפרשה למיסים על הרווח 
 820  522  798  972  1,318  רווח לאחר מיסים

 45  27  9  15  1  חלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת המס
 רווח נקי: 

 865  549  807  987  1,319  לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות     
 (35) (44) (57) (82) (60) ליטה בחברות מאוחדותהמיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות ש

 830  505  750  905  1,259  רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק
      

 ש"ח ערך נקוב )בשקלים חדשים( 0.1רווח בסיסי למניה בת 
 0.79  0.48  0.71  0.84  1.09  רווח נקי למניה, המיוחס לבעלי המניות של הבנק     

 ש"ח ערך נקוב )בשקלים חדשים( 0.1מדולל למניה בת רווח 
 0.79  0.48  0.71  0.84  1.08  רווח נקי למניה, המיוחס לבעלי המניות של הבנק     

 הערה:
 לדוחות הכספיים. 7ג'  1ראו ביאור  -סווג מחדש  (1)
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 האחרונות השנים חמש לסוף מאוחד מאזן - 5נספח מס' 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2017 2016 2015 2014 2013 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נכסים
 25,319  31,694  28,518  29,311  28,026  מזומנים ופקדונות בבנקים     

 41,325  37,353  38,935  38,818  32,703  ניירות ערך
 102  466  279  440  954  ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

 117,993  122,172  129,268  142,904  150,868  לציבור אשראי
 (2,134) (2,049) (2,052) (2,144) (2,111) הפרשה להפסדי אשראי

 115,859  120,123  127,216  140,760  148,757  אשראי לציבור, נטו
 1,835  1,533  515  737  1,493  אשראי לממשלות

 1,668  142  144  157  153  השקעות בחברות כלולות
 ⁽¹⁾2,536  ⁽¹⁾2,356  ⁽¹⁾2,204  ⁽¹⁾2,322  2,366  בניינים וציוד

 142  142  142  160  160  נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין
 4,080  4,596  3,208  3,283  2,953  נכסים בגין מכשירים נגזרים

 3,595  3,890  3,696  3,589  3,656  נכסים אחרים
 ⁽¹⁾4,196  ⁽¹⁾4,890  ⁽¹⁾403  ⁽¹⁾-  -  ים המוחזקים למכירהנכסים לא שוטפ

 200,657  207,185  205,260  219,577  221,221  כל הנכסים-סך
 התחייבויות והון

 149,475  153,418  157,875  172,318  175,170  פקדונות הציבור     
 4,213  5,547  3,907  5,342  4,804  פקדונות מבנקים

 425  357  306  303  267  ת הממשלהפקדונו
 3,644  3,984  3,833  3,543  1,943  ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר

 11,664  10,638  9,570  8,498  7,639  איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים
 4,898  4,475  3,475  3,570  3,232  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 10,408  11,126  10,985  11,067  12,098  התחייבויות אחרות
 3,931  4,651  1,675  -  -  התחייבויות המוחזקות למכירה

 188,658  194,196  191,626  204,641  205,153  כל ההתחייבויות-סך
 11,702  12,599  13,288  14,512  15,594  הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

 297  390  346  424  474  זכויות שאינן מקנות שליטה
 11,999  12,989  13,634  14,936  16,068  כל ההון העצמי-סך
 200,657  207,185  205,260  219,577  221,221  כל ההתחייבויות וההון-סך

 הערה:
 יג' לדוחות הכספיים. 16ראו ביאור  –סווג מחדש  (1)
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תיק ניירות ערך -פירוטים נוספים  - 6נספח מס' 

 נתונים לפי ענפי משק  -איגרות חוב זמינות למכירה . 1

 משק ענפי של בחתך, למכירה הזמין בתיק החוב איגרות התפלגות בדבר פרטים

 
 2017בדצמבר  31

   
 רווח כולל אחר מצטבר

 

עלות 
 הפסדים רווחים שווי הוגן מופחתת

 
 במיליוני שקלים חדשים

 גרות חוב לא ממשלתיותאי
 1  34  1,582  1,549  ענפים שונים    

 95  12  6,889  6,972  ⁽¹⁾שרותים פיננסיים
 96  46  8,471  8,521  הכל איגרות חוב לא ממשלתיות-סך

 איגרות חוב ממשלתיות
 2  -  458  460  ממשלת ארצות הברית    

 3  164  16,031  15,870  ממשלת ישראל
 1  1  113  113  ות אחרותממשל

 6  165  16,602  16,443  הכל איגרות חוב ממשלתיות-סך
 102  211  25,073  24,964  זמין למכירהההכל איגרות חוב בתיק -סך

     
 

 2016בדצמבר  31
 89  63  11,271  11,297  הכל איגרות חוב לא ממשלתיות-סך
 37  145  17,482  17,374  הכל איגרות חוב ממשלתיות-סך
 126  208  28,753  28,671  זמין למכירהההכל איגרות חוב בתיק -סך

 ותים פיננסיים בתיק הזמין למכירה( פירוט איגרות חוב בענף שיר1)

 
 2017בדצמבר  31

   
 רווח כולל אחר מצטבר

 

עלות 
 הפסדים רווחים שווי הוגן מופחתת

 
 במיליוני שקלים חדשים

 1  9  566  558  ⁽²⁾חזקה בנקאיותבנקים וחברות ה
 -  -  60  60  ביטוח וגמל

Ginnie Mae  5,412  5,331  1  82 
Freddie Mac  365  359  -  6 
Fannie Mae  525  521  2  6 

 -  -  52  52  אחרים
 95  12  6,889  6,972  הכל שירותים פיננסיים-סך

 חזקה בנקאיות בתיק הזמין למכירהעה באיגרות חוב של בנקים וחברות ה( פירוט לפי אזורים גיאוגרפיים של ההשק2)

 1  5  371  367  ⁽³⁾מערב אירופה
 -  4  195  191  אוסטרליה

 1  9  566  558  החזקה בנקאיות הכל בנקים וחברות-סך

 למכירה במערב אירופה בתיק הזמין ( פירוט בחתך מדינות של ההשקעה באיגרות חוב של בנקים וחברות החזקה בנקאיות3)

 -  2  181  179  בריטניה
 1  -  51  52  שוויץ

 -  -  42  42  שבדיה
 -  -  21  21  צרפת
 -  2  45  43  הולנד

 -  1  31  30  גרמניה
 1  5  371  367  הכל-סך
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 )המשך( תיק ניירות ערך -פירוטים נוספים  - 6נספח מס' 

נתונים לפי ענפי משק -ן איגרות חוב מוחזקות לפדיו. 2

 משק ענפי של בחתך, לפדיון המוחזקות החוב איגרות התפלגות אודות פרטים

 
 2017בדצמבר  31

 

עלות 
 שווי הוגן מופחתת

רווחים 
שטרם הוכרו 

מהתאמות 
 לשווי הוגן

הפסדים 
שטרם הוכרו 

מהתאמות 
 לשווי הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 איגרות חוב לא ממשלתיות
 1  39  1,266  ⁽¹⁾1,228  שרותים ציבוריים וקהילתיים    

 11  5  608  614  שרותים פיננסיים*
 12  44  1,874  1,842  הכל איגרות חוב לא ממשלתיות-סך
 -  192  3,674  3,482  הכל איגרות חוב ממשלתיות-סך
 12  236  5,548  5,324  הכל איגרות חוב בתיק לפדיון-סך

     
 

 2016מבר בדצ 31
 16  57  2,490  2,449  הכל איגרות חוב לא ממשלתיות-סך
 -  251  4,069  3,818  הכל איגרות חוב ממשלתיות-סך
 16  308  6,559  6,267  הכל איגרות חוב בתיק לפדיון-סך
 *להלן פירוט איגרות חוב מוחזקות לפדיון בענף שירותים פיננסיים:     

    Ginnie Mae  168  167  2  3 
Freddie Mac  264  260  1  5 
Fannie Mae  96  93  -  3 

 -  2  88  86  אחרים
 11  5  608  614  הכל שירותים פיננסיים-סך

 הערה:
"ח כל מיליון ש 203ֹ-110ם של רוב רובו של הסכום הינו השקעת אי די בי ניו יורק באג"ח מוניציפליות בארה"ב. מזה, שלושת ההשקעות הגדולות ביותר הינן בסכו (1)

 אחת, באיגרות חוב של עירית ניו יורק, של תאגיד המים של עירית ניו יורק, ושל מדינת ניו יורק.
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 )המשך( תיק ניירות ערך -פירוטים נוספים  - 6נספח מס' 

נתונים לפי ענפי משק -איגרות חוב למסחר . 3

 משק ענפי של בחתך, רלמסח בתיק חוב איגרות התפלגות אודות פרטים

 
 2017בדצמבר  31

 

עלות 
 שווי הוגן מופחתת

רווחים שטרם 
מומשו 

מהתאמות 
 לשווי הוגן

הפסדים 
שטרם מומשו 

מהתאמות 
 לשווי הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 איגרות חוב לא ממשלתיות
 -  2  123  121  ענפים שונים    

 1  -  55  56  שרותים פיננסיים
 1  2  178  177  רות חוב לא ממשלתיותהכל איג-סך
 5  5  1,240  1,240  הכל איגרות חוב ממשלתיות-סך
 6  7  1,418  1,417  הכל איגרות חוב בתיק למסחר-סך

     
 

 2016בדצמבר  31
 3  -  233  236  יותהכל איגרות חוב לא ממשלת-סך
 4  2  2,589  2,591  הכל איגרות חוב ממשלתיות-סך
 7  2  2,822  2,827  הכל איגרות חוב בתיק למסחר-סך

  פירוטים נוספים - 7נספח מס' 

נגזריםפיננסיים במכשירים . הפעילות 1

 .אשראי סיכוני ובהם מיוחדים סיכון בגורמי כרוכה נגזרים פיננסיים במכשירים הבנק פעילות .פיננסיים במכשירים האשראי סיכוני
 לפרטים. בה הכרוך האשראי סיכון את בהכרח משקף אינו העסקה של הנקוב שהסכום מכך נובעת אלה עסקאותב האשראי סיכון של ייחודיותו

 ".האשראי סיכוני ניהול" בסעיף" נגדי צד של אשראי לסיכון הקשורות חשיפות לגבי כללי גילוי" לעילראו  נוספים
, האמור הביאור של' ב בחלק. פרעון ומועדי אשראי סיכוני, היקף - גזריםנ במכשירים הפעילות בדבר פרטים מובאים, הכספיים דוחותל 28 בביאור

 האמור' ב בחלק המובאים לנתונים נוספים פירוטים יובאו להלן. מאוחד בסיס על, לחוזה נגדי צד לפי נגזרים בגין אשראי סיכון בדבר פרטים מובאים

 .הביאור של

 עסקאות שהצד הנגדי בהן הוא בנקיםם הנובעים ממכשירים נגזרים ב( פירוט בחתך דירוגים של יתרות מאזניות של נכסי1)

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2017 2016 

 

במיליוני שקלים 
 חדשים

 נגד בנקים זריםכ -יתרות מאזניות של נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים 
 AAA  6  2בדירוג   

 AA  -  3בדירוג +
 AA  -  260בדירוג 
 AA  139  158-בדירוג 

 A  579  782בדירוג +
 A  191  139בדירוג 
 A  98  231-בדירוג 

 -  BBB  37בדירוג +
 BBB  4  14-בדירוג 

 29  27  לא מדורגים
 1,618  1,081  הכל כנגד בנקים זרים-סך
 546  363  הכל כנגד בנקים ישראלים-סך
 2,164  1,444  תרות המאזניות של נכסים הנובעים ממכשירים נגזריםכל הי-סך
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  )המשך( פירוטים נוספים - 7נספח מס' 

 בנקים הוא בהן הנגדי שהצד בעסקאות נגזרים מכשירים בגין מאזני חוץ אשראי סיכון של דירוגים בחתך פירוט (2)

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2017 2016 

 

במיליוני שקלים 
 חדשים

 בנקים זרים נגדכ -יתרות חוץ מאזניות של נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים 
 AAA  -  2בדירוג   

 AA  -  1בדירוג +
 AA  -  11בדירוג 
 AA  1  17-בדירוג 

 A  68  20בדירוג +
 A  15  1בדירוג 
 A  1  3-בדירוג 

 -  BBB  2בדירוג +
 55  87  הכל כנגד בנקים זרים-סך
 187  4  הכל כנגד בנקים ישראלים-סך
 242  91  ריםנכסים הנובעים ממכשירים נגזכל היתרות החוץ מאזניות של -סך

 משק ענפי לפי לציבור הכולל האשראי סיכון בחתך, הכספיים דוחות' לב 28 בביאור "אחריםת "לעמוד פירוט (3)

 
 2016בדצמבר  31ליום  2017בדצמבר  31ליום 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 חקלאות
 

 1 
 

 - 
 תעשיה:

 33  ונימכונות, ציוד חשמלי ואלקטר    
 

 51 
 44  כרייה, תעשיה כימית ומוצרי נפט 

 
 51 

 20  אחר 
 

 19 
 הכל תעשיה-סך 

 
 97 

 
 121 

 בינוי ונדל"ן:
 33  רכישת נדל"ן לבניה    

 
 20 

 46  אחזקות נדל"ן 
 

 52 
 20  אחר 

 
 21 

 הכל בינוי ונדל"ן-סך 
 

 99 
 

 93 
 חשמל ומים

 
 398 

 
 231 

 מסחר
 

 59 
 

 99 
 מלון, שרותי הארחה ואוכל בתי

 
 4 

 
 2 

 תחבורה ואחסנה
 

 8 
 

 25 
 תקשורת ושירותי מחשב

 
 25 

 
 27 

 שירותים פיננסיים:
 776  מוסדות כספיים )למעט בנקים(    

 
 374 

 365  לקוחות פרטיים הפעילים בשוק ההון 
 

 271 
 90  מוסדות אחזקה פיננסיים 

 
 54 

 -  שירותי ביטוח וקופות גמל 
 

 - 
 הכל שירותים פיננסיים-סך 

 
 1,231 

 
 699 

 שירותים עסקיים ואחרים
 

 20 
 

 9 
 שירותים ציבוריים וקהילתיים

 
 9 

 
 7 

 הלוואות לדיור -אנשים פרטיים 
 

 - 
 

 - 
 אחר -אנשים פרטיים 

 
 20 

 
 6 

 ון אשראי בגין מכשירים נגזריםהכל סיכ-סך
 

 1,971 
 

 1,319 
 גין מכשירים פיננסיים ובגין בטחון במזומן שהתקבלהפחתת סיכון אשראי ב

 
(243) 

 
(341) 

 סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים )בניכוי מכשירים פיננסיים ובטחון במזומן(
 

 1,728 
 

 978 
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 ים )המשך(פירוטים נוספ - 7נספח מס' 

 פירוט נוסף  -מיליון ש"ח  800מדרגות אשראי מעל . 3

מובאים פרטים בדבר אשראי לציבור וסיכון אשראי חוץ מאזני לפי גודל האשראי של לווה, בהתאם להוראות הדיווח לציבור שמפרסם  ד' 31בביאור 
 המפקח על הבנקים.

 )מאוחד( (1)מיליון ש"ח( בביאור האמור 800פירוטים כלליים אודות הלווים הגדולים ביותר, שנכללו במדרגות העליונות )מעל 

 
 ברבדצמ 31ליום 

 
2017 2016 

 
 באלפי שקלים חדשים

 תחום פעילות:
 6,164,335  5,541,767  ⁽²⁾שירותים פיננסים  

 388,936  2,346,455  תעשיות בטחוניות
 2,375,541  2,134,499  חשמל ומים

 2,128,369  1,604,674  שירותים פיננסים
 1,418,543  1,146,298  פעילויות בנדל"ן
 -  923,792  םשירותים פיננסי

 820,982  827,686  תקשורת ושירותי מחשב
 1,015,143  650,155  מסחר בכלי רכב

 909,281  628,491  ⁽²⁾שירותים פיננסים
 1,043,510  621,976  ⁽²⁾שירותים פיננסים

 הערות:
 פני הפרשה להפסדי אשראי.הנתונים דלעיל הינם נתוני "חבות" )כוללים גם נתוני מסגרות אשראי לא מנוצלות( ול (1)
 .FHLMC-ו GNMA,FNMAכולל ניירות ערך מגובי משכנתאות שהונפקו ע"י  (2)

 ממשלתיות חוב באיגרות ההשקעה פירוט. 4

 ובתיק למכירה הזמין בתיק, לפדיון המוחזק בתיק ממשלתיות חוב באיגרות השקעה בדבר פרטים, היתר בין, מובאים הכספיים דוחותל 12 בביאור
 .זרות ממשלות של ומלוות חוב ואיגרות ישראל ממשלת של ומלוות חוב איגרות של בחתך, סחרלמ

 הערך ניירות תיק לכלל בהתייחס ממשלות של בחתך נתונים

 
 2016בדצמבר  31 2017בדצמבר  31

 
 ⁽¹⁾שווי הוגן הערך במאזן ⁽¹⁾שווי הוגן הערך במאזן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 23,086  22,835  20,928  20,736  של ממשלת ישראל
 664  664  475  475  של ממשלת ארה"ב

 390  390  113  113  של ממשלות אחרות
 24,140  23,889  21,516  21,324  הכל-סך

 הערה:
 לים.( נתוני שווי הוגן המבוססים על שערי בורסה, אינם משקפים בהכרח את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדו1)
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חוזה בין שני צדדים במסגרתו מעניק אחד הצדדים )כותב האופציה( לצד הנגדי זכות לרכוש או זכות למכור נכס   אופציה
 שנקבע בחוזה, תמורת מחיר קבוע מראש, במועד קבוע מראש או לפניו.

יק נייר הערך )איגרות החוב(, את הקרן שנקבעה באיגרת נייר ערך הכולל התחייבות של המנפיק לשלם למחז  איגרת חוב
 החוב בתוספת ריבית, במועדים קבועים או בהתקיים תנאי מסוים )בהתאם לתנאים שנקבעו באיגרת החוב(.

 -ארצות פחות מפותחות 

LDC - Least Developed 

Countries 

 נית.ארצות המסווגות על ידי הבנק העולמי כקבוצת הכנסה נמוכה או בינו 

 רכיבי הון המשמשים בחישוב יחסי יציבות )כגון: הלימות ההון( ומורכבים משני רבדים:  הון פיקוחי
א. הון ברובד הראשון הכולל את ההון העצמי החשבונאי לאחר התאמות פיקוחיות )כהגדרתן בהוראת ניהול 

 (.202בנקאי תקין 
 תאמות פיקוחיות אחרות.ב. הון ברובד השני הכולל בעיקר מכשירי חוב הוניים, וה

 .313אשראי והתחייבויות למתן אשראי )מאזני וחוץ מאזני( כמשמעותם בהוראת ניהול בנקאי תקין   חבות
חוב שיש לו חולשות פוטנציאליות בגינן נדרשת תשומת לב מיוחדת של ההנהלה, אשר  -חוב בהשגחה מיוחדת 

 במעמדו של הבנק כנושה. לא יטופלו, תיתכן הרעה בסיכויים לפירעון האשראי או

 חוב המסווג כ"פגום", "נחות" או ב"השגחה מיוחדת".  חוב בעייתי

חוב אשר אינו מוגן באופן מספק על ידי בטחונות או יכולת התשלום של החייב וקיימת אפשרות ברורה כי הבנק   חוב נחות
 יספוג בגינו הפסד, אם הליקויים לא יתוקנו.

 ה כי לא יוכל לגבות את הסכומים המגיעים מהחייב, במועדים שנקבעו על פי הסכם החוב.חוב שהבנק צופ  חוב פגום

חוב שגבייתו מותנית 
 בביטחון

חוב פגום שלהערכת הבנק, פרעונו צפוי ממימוש הבטוחות שהועמדו להבטחתו, בלבד, מכיוון שלחייב אין  
 מקורות זמינים אחרים לפירעונו

 ין סך אמצעי ההון )ברובד הראשון וברובד השני(, לבין סך נכסי הסיכון של הבנק.היחס שב  יחס הלימות הון כולל

יתרת חוב, לרבות ריבית צבורה שהוכרה, פרמיה או ניכיון שטרם הופחתו, עמלות נדחות נטו או עלויות נדחות   יתרת חוב רשומה של חוב
 חשבונאית. נטו שנזקפו ליתרת החוב וטרם הופחתו, ובניכוי כל חלק מהחוב שנמחק

כללים לניהול הסיכונים של הבנקים שנקבעו על ידי ועדת באזל, העוסקת בפיקוח ובקביעת סטנדרטים לפיקוח   כללי באזל
 על בנקים בעולם.

כתבי התחייבות שהזכויות המוקנות מכוחם נדחות מפני תביעותיהם של יתר הנושים של הבנק, למעט כתבי   כתבי התחייבות נדחים
 אחרים מאותו סוג.התחייבות 

 מכשירי חוב כגון התקשרויות למתן אשראי וערבויות )לא כולל מכשירים נגזרים(.  מכשירי אשראי חוץ מאזניים

 מכשיר פיננסי או חוזה אחר שמתקיימים בו שלושה מאפיינים במצטבר:  מכשיר נגזר
 א. בסיס וסכום נקוב הקובעים את סכום הסילוק של המכשיר.

שונית נטו הנדרשת קטנה מזו שהיתה נדרשת בסוגי חוזים אחרים, החשופים בצורה דומה ב. ההשקעה הרא
 לשינויים בגורמי שוק )או שלא נדרשת כל השקעה(.

 ג. תנאי דורשים או מתירים סילוק נטו.

 מידע צופה פני עתיד

 
ע צופה פני עתיד, חלק מהמידע המפורט בדוח הדירקטוריון, שאינו מתייחס לעובדות היסטוריות, מהווה מיד 

 . 1968-כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
תוצאות פעולותיו של הבנק בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מאלה שנכללו במסגרת המידע צופה פני 

ויים במצב כלכליים, שינ-עתיד, כתוצאה ממספר רב של גורמים, לרבות, בין היתר, כתוצאה משינויים מאקרו
התממשות -ביא לאיי, שינויים רגולטוריים ושינויים אחרים שאינם בשליטת הבנק ואשר עשויים להפוליט-הגיאו

 ההערכות ו/או שינויים בתכניות העסקיות של הבנק.
יכול "מידע צופה פני עתיד מאופיין במילים או בביטויים, כגון: "מאמין", "צופה", "מעריך", "מתכוון", "נערך ל...", 

ת" טויים דומים להם, בנוסף לשמות עצם כגון: "רצון", "צפי", "כוונה", "צפיה", "הערכה", "תחזיש...", "יתכן" ובי
וכיו"ב. ביטויים צופי פני עתיד אלה, כרוכים בסיכונים ובחוסר ודאות משום שהם מבוססים על הערכות ההנהלה 

הציבור, שיעורי ריבית בארץ  לגבי אירועים עתידיים, אשר כוללים, בין היתר, הערכות לגבי מצב המשק, טעמי
ובחו"ל, שיעורי האינפלציה וכיו"ב, וכן ביחס להשפעת הוראות חקיקה ורגולציה חדשות בתחום הבנקאות ושוק 
ההון ובתחומים אחרים, שיש להם השפעה על פעילות הבנק ועל הסביבה בה הוא פועל, ואשר מטבע הדברים 

 התממשותם אינה ודאית.
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מידע צופה פני עתיד 

 )המשך(

 

 גורמים של פרסומים על, היתר בין, והמבוסס הבנק בידיעת המצוי מידע על, היתר בין, נסמך להלן המוצג המידע 
 אחרים וגורמים השיכון משרד, ישראל בנק, האוצר משרד, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה דוגמת שונים

 .ובעולם בארץ והכספים ההון שוקי בילג והערכות נתונים המפרסמים
 לאירועים בנוגע הכספיים הדוחות עריכת במועד שלו הבת וחברות הבנק של המבט נקודת את משקף האמור

 שלו הבת וחברות הבנק הערכות נגזרות אלה והערכות מנתונים. ודאיות שאינן הערכות על המבוססת, עתידיים
 על ולהשליך מהותי באופן שונות להיות עשויות בפועל וצאותהת, לעיל כאמור. שלהם העסקיות והתכניות

 .אלה בתכניות לשינוי להביא או העסקיות התכניות התממשות

 מכשיר פיננסי

 
 

 מזומן, ראייה לזכות בעלות בתאגיד, או חזוה המקיים שני תנאים, כדלקמן: 
נסי אחר לצד שני, או להחליף א. המכשיר מטיל על צד אחד מחויבות חוזית להעביר מזומן, או מכשיר פינ

 מכשירים פיננסיים אחרים עם הצד השני בתנאים העלולים להיות לרעת הצד הראשון.
ב. המכשיר מעניק לצד השני זכות חוזית לקבל מזומן או מכשיר פיננסי אחר מהצד הראשון, או להחליף מכשירים 

 ד השני.פיננסיים אחרים עם הצד הראשון בתנאים העשויים להיות לטובת הצ

 הממוצע המשוקלל של זמן פירעון הקרן ותשלומי הריבית של מכשירים פיננסיים נושאי ריבית.  משך חיים ממוצע )מח"מ(

 OTC (Over theנגזר 

counter) 
 מכשירים נגזרים אשר אינם נסחרים בבורסה רשמית, ונוצרו במסגרת התקשרות בין שני צדדים נגדיים. 

 -סיכון אשראי צד נגדי 

CVA (Credit Valuation 

Adjustment)  

 החשיפה להפסד שעלול להיגרם, אם הצג הנגדי לעסקה במכשיר נגזר, לא יעמוד בתנאי העסקה. 

שוק בו עסקאות בנכס או בהתחייבות מתקיימות בתדירות ובנפח מספיקים, על מנת לספק מידע על תמחור   שוק פעיל
 הנכסים וההתחייבויות על בסיס שוטף.

 LTV (Loan -ור המימון שיע

to Value Ratio) 
היחס בין המסגרת המאושרת של החוב בעת העמדת המסגרת, לבין שווי הנכס המבטיח את החוב, כפי שאושר  

 על ידי הבנק בעת העמדת המסגרת, המשמש בחישוב "הלימות ההון".

ICAAP (Internal Capital 

Adequacy Assessment 

Process) 

הערכת הלימות ההון של הבנק. התהליך משלב, בין היתר, קביעה של יעדי הון, תהליכי תכנון הון תהליך פנימי ל 
 ובחינת מצב ההון במגוון תרחישי קיצון.
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