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 רשימת לוחות -דוח הדירקטוריון וההנהלה 
 

 עמוד

 9 מאוחד -מידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקריים לאורך זמן 

 10 שוק נתח

 10 דיסקונט מנייתב התפתחות

 17  2019, לעומת המחצית הראשונה של שנת 2020, במחצית הראשונה של שנת תוצאתיים בסעיפים ההתפתחויות

 18 2019ולעומת רבעון שני  2020, לעומת רבעון ראשון 2020, ברבעון השני של שנת תוצאתיים בסעיפים ההתפתחויות

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

 19 נטו, מימון הכנסות  הרכב

 19 נטו, הכנסות מימון  סך של ניתוח

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

 21 ההתפתחות הרבעונית של ההוצאות בגין הפסדי אשראי

 22 העמלות התפלגות

 22 פירוט ההשפעה של רכיבים מסויימים , תוךל הוצאות משכורות והוצאות נלוות ההתפתחות הרבעונית ש

 23 הכוללתמצית דוח על הרווח 

 23 העיקריים המאזן בסעיפי ההתפתחות

 24 הצמדה מגזרי לפי, נטו , לציבור  האשראי הרכב על נתונים

 24 פיקוחיים לפי מגזרי פעילות , נטוהתפתחות היתרות של האשראי לציבור נתונים אודות 

 25 לציבור, לפי ענפי משק עיקריים התפתחות סיכון האשראי הכולל

 25 עיקריים משק בענפי הבעייתי האשראי סיכון ושיעור הכולל האשראי סיכון

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

 27 הצמדה בסיסי לפי ערך ניירות תיק הרכב

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

 28 הצמדה מגזרי לפי הציבור פקדונות הרכב על נתונים

 29 פיקוחיים פעילות מגזרי לפי הציבור פקדונות של היתרות התפתחות אודות נתונים

 31 2020ביוני  30מרכיבי ההון הפיקוחי ליום 

 33 (פעילות בישראל) משקי בית מגזר אודות עיקריים נתונים

 34 בנקאות פרטית (פעילות בישראל) מגזר אודות עיקריים נתונים

 35 (פעילות בישראל) וזעירים קטנים עסקים מגזר אודות עיקריים נתונים

 36 בינוניים (פעילות בישראל) עסקים מגזר אודות עיקריים נתונים

 37 בישראל)גדולים (פעילות  עסקים מגזר אודות עיקריים נתונים

 37 גופים מוסדיים (פעילות בישראל) מגזר אודות עיקריים נתונים

 38 ניהול פיננסי (פעילות בישראל) מגזר אודות עיקריים נתונים

 38 פעילות בחו"ל מגזר אודות עיקריים נתונים

 39 התפלגות הרווח הנקי לפי מבנה הקבוצה

 39 נתונים עיקריים – .אינק בנקורפ דיסקונט

 40 נתונים עיקריים – דיסקונט מרכנתיל בנק

 41 נתונים עיקריים – כרטיסי אשראי לישראל

 42 נתונים עיקריים – קפיטלדיסקונט 
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 (המשך) רשימת לוחות -דוח הדירקטוריון וההנהלה 
 

 עמוד

 44 חודשי בחתך דחייה בקשות

 44 בעייתי חוב של מחדש כארגון סווגו שלא, הקורונה משבר עם ההתמודדות במסגרת, בתנאים שינויים בוצעו שלגביהם חובות יתרת

 46 םמבצעי  שאינם ונכסים בעייתי אשראי סיכון

 47 פגומים חובות של ביתרות שינויים

 48 האשראי תיק איכות להערכת המשמשים מסוימים פיננסיים יחסים

 49 מאוחד -סיכון אשראי לפי ענפי משק 

 52 מאוחד –חשיפות למדינות זרות 

 53 וחדבסיס מא , עלנתונים על חשיפת אשראי נוכחית למוסדות פיננסיים זרים

 54 הקבוצה של לדיור ההלוואות תיק של מסויימים סיכון מאפייני

 54 סכום הלוואה ושיעורי מימון ממוצעים

 54 התפלגות יתרות האשראי לדיור לפי גודל האשראי ללווה

 54 היקף החוב הבעייתי בהלוואות לדיור

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

 55 התפתחות יתרות האשראי לדיור לפי מגזרי הצמדה

 55 הרכב ביצוע אשראי למטרת מגורים בפילוח לפי שיעור ההחזר מההכנסה

 56 לחשבון מקושרים פיננסיים נכסים תיק ובחתך ללקוח קבועות הכנסות בחתך התפלגות

 56 התפלגות בחתך תקופה נותרת ממוצעת לפרעון

 56 התפלגות בחתך גודל האשראי ללווה

 57 התפלגות בחתך חשיפה לשינויים בשיעור הריבית

 57 התפלגות הבטחונות המבטיחים את האשראי

 57 לאנשים פרטיים סיכון אשראי בעייתי התפתחות

 59 ן"ונדל בינוי בענף הבעייתי האשראי ושיעור הכולל האשראי

 60 חשיפות הבנק בגין מימון ממונף לפי ענפי משק

 61 הפיננסיים המכשירים שלמותאם  נטו הוגן שווי

 61 מותאם נטו ההוגן השווי על הריבית בשערי שינויים של תרחישים השפעת

 62 מריבית שאינן מימון הכנסות ועל נטו ריבית הכנסות על הריבית בשערי שינויים של תרחישים השפעת

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

 64 כוללה VaR-במונחי ה החשיפה פירוט

 64 2021 לשנת מעבר שיימשכו חשיפות בגין הליבור לריבית דיסקונט של החשיפה

 65 רגישות הון הבנק לשינויים בשערי חליפין

 65 רגישות ההון לשינויים במדד

 66 פקדונות הציבור

 66 פקדונות מבנקים

 69 ההתאמה של הנכסים וההתחייבויות בגין מכשירים נגזרים
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 סקירה כללית, יעדים ואסטרטגיה -פרק א'  •
 לישראל קונטדיס בנק של, מבוקרים הבלתי, המאוחדים ביניים הכספיים הדוחות אושרו, 2020באוגוסט  26 ביום שהתקיימה, הדירקטוריון בישיבת

 נאמר םא אלא, מאוחדים נתונים הם בדוח המוצגים הנתונים"). הכספיים הדוחות תמצית: "להלן( 2020 ביוני 30 ליום שלו הבת וחברות מ"בע

 .אחרת מפורשות

 הפעולות ותוצאות הכספי המצב על תמציתי כספי מידע
 מאוחד -מידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקריים לאורך זמן 

 
 שנת ראשונהמחצית 

 
2020 2019 2019 

 
 באחוזים

 מדדי ביצוע עיקריים:
 9.4  11.1  4.8  תשואה להון   

 0.70  0.79  0.33  תשואה לנכסים
 89.6  89.3  82.6  אשראי לציבור, נטו ביחס לפקדונות הציבור

 10.31  10.37  10.08  1יחס הון עצמי רובד 
 13.86  13.31  13.02  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

 6.9  7.1  6.4  ⁾¹⁽יחס המינוף
 121.2  133.3  136.9  ⁾¹⁽יחס כיסוי הנזילות

 65.2  63.7  62.2  יחס יעילות
 מדדי איכות אשראי עיקריים:    

 1.38  1.33  1.82  שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור, מיתרת האשראי לציבור   
יתרת האשראי ימים או יותר, מ 90יתרת אשראי פגום לציבור בתוספת יתרת אשראי לציבור אשר בפיגור של שיעור 
 1.25  1.23  1.37  לציבור

 0.23  0.25  0.25  שיעור המחיקות נטו בגין אשראי לציבור, מהיתרה הממוצעת של אשראי לציבור
 0.40  0.32  1.28  האשראי לציבורהוצאות בגין הפסדי אשראי ביחס ליתרה הממוצעת של 

    
 

 במיליוני שקלים חדשים
 נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד לתקופת הדיווח:

 1,702  950  453  רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק   
 5,893  3,016  2,918  הכנסות ריבית, נטו

 690  277  1,188  הוצאות בגין הפסדי אשראי
 3,771  1,850  2,090  שאינן מריביתהכנסות 

 2,972  1,439  1,389  מזה: עמלות
 6,299  3,100  3,114  הוצאות תפעוליות ואחרות

 3,343  1,704  1,618  מזה: משכורות והוצאות נילוות
 1,782  1,126  381  רווח כולל המיוחס לבעלי המניות של הבנק

 1.46  0.82  0.39  המניות של הבנק (בש"ח)רווח נקי למניה המיוחס לבעלי     
 נתונים עיקריים מהמאזן לסוף תקופת הדיווח:    

 259,823  244,313  282,100  סך כל הנכסים   
 מזה:

 26,044  21,245  39,608  מזומנים ופקדונות בבנקים   
 37,745  35,470  40,037  ניירות ערך

 180,467  172,235  183,436  אשראי לציבור, נטו
 240,630  225,645  262,577  סך כל ההתחייבויות

 מזה:
 201,450  192,814  222,048  פקדונות הציבור   

 6,419  6,416  7,717  פקדונות מבנקים
 13,129  8,158  11,377  איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

 18,678  18,168  19,004  הון עצמי המיוחס לבעלי המניות של הבנק
 19,193  18,668  19,523  כל ההון העצמי-סך

 נתונים נוספים:    
 1,601  1,457  1,050  שער המניה   

 21.92  9.39  4.19  דיבידנד למניה (באגורות)
 1.2  1.2  1.0  יחס עמלות לנכסים

 הערה:
 הדיווח.) היחס מחושב בגין שלושת החודשים שהסתיימו בסוף תקופת 1(
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 לתמצית 18 ורביא ראו ,הקורונה משבר רקע על ,דיבידנדים חלוקת זה בשלב להפסיק, 2020 באפריל 7 מיום הבנק דירקטוריון החלטת בדבר לפרטים

  .הכספיים הדוחות

 שוק נתח

 הבנקאיות הקבוצות בחמש דיסקונט קבוצת של חלקה, ישראל  בנק ידי על שפורסמו כפי ,2020במרס  31 ליום איתהבנק המערכת נתוני על בהתבסס

 :כלהלן היה בישראל הגדולות

 
 2019בדצמבר  31 2020במרס  31

 
 באחוזים

 16.2  15.9  כל הנכסים-סך
 17.2  17.0  אשראי לציבור, נטו

 15.9  15.6  פקדונות הציבור
 18.4  18.6  הכנסות ריבית, נטו

 23.2  32.5  כל ההכנסות שאינן מריבית-סך

 דיסקונט מנייתב התפתחות

 
השינוי במחצית  שער סגירה בסוף יום המסחר

הראשונה של 
 באחוזים 2020

 
24.8.2020 30.6.2020 31.12.2019 

 )34.4( 1,601  1,050  1,070  מניית דיסקונט
 )29.5( 2,606.44  1,838.62  1,843.39  5-מדד ת"א בנקים

 )20.3( 1,683.29  1,342.40  1,410.45  35-מדד ת"א
 )34.4( 18.64  12.22  12.45  שווי שוק דיסקונט (במיליארדי ש"ח)

 עסקית ואסטרטגיה יעדים

בהתאם  2018ובשנת  2016ועודכנה בשנת  2014הבנק פועל להגשמת חזון הבנק בהתאם לתכנית אסטרטגית רב שנתית, שאושרה בשנת 

 להתפתחויות בשוק. 

 גידול תוך, להון ובתשואה ברווחיות יםשיפור של ומתמשך עקבי למסלול הבנק את הביא האחרונות בשנים האסטרטגית התוכנית של המוקפד היישום

, במקביל. הרשיפו ואףעל הלימות ההון  שמירה תוך והכל, 2018 שנת של הראשון ברבעון החל, דיבידנד של שוטפת לוקהחו האשראי בתיק משמעותי

 .הבנקאות ענףב המשתמש וחוויית הטכנולוגיה בקדמת אותו מציבות אשר ,הדיגיטליות ביכולותיו כולל, לקוחותיו בשירות מדרגה קפיצת ביצע קנהב

 רבדים שלושה כוללת והיא, לקוח מותאמת בנקאות באמצעותהבנק  לקוחות רצון בשביעות הובלה – מוביל יעד על מבוססת האסטרטגית התכנית

 : עיקריים

 ;והתייעלות צמיחה המשך -
 ;המסורתית בבנקאות טרנספורמציה -
 .חדשניים בנקאיים מודליםפיתוח  -

 שברמ לאור מואצים להיות צפויים בהם הכלולים מהמהלכים חלק כאשר, בבנק האסטרטגית החשיבה את ולהוביל להמשיך צפויים אלה רבדים

 .להלן שיורחב כפי, הקורונה

 ההתייעלות מהלכי האצת

 מיקודיב הפוטנציאל ולמימוש האסטרטגית התוכנית ליישום לפעול המשיך הבנק, ממנו היציאה מתווה ולגיבוש הקורונה משבר לניהול במקביל

 וליישם עלותההתיי מהלכי את להאיץ הוחלט בהם אסטרטגיים דיונים קיימו והדירקטוריון ההנהלה, השני הרבעון במהלך. ובקבוצה בבנק הפעילות

 ראו להלן "התייעלות המערכת הבנקאית". .עובדים 300-לכ מוקדמת פרישה תוכנית

  



 בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו 
 דוח הדירקטוריון וההנהלה 2020 שנידוח רבעון 
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 האסטרטגית בתכנית המיקודים רענון

 ותהבנקא בעולם המתרחשים השינויים רקע ועל, האחרונות השנים בחמש שנתית הרב האסטרטגית התכנית ביישום משמעותית התקדמות לאור

 האתגרים את מחד ביטוי לידי תביא זו תוכנית. שנתית רב פיננסית תכנית ובניית אסטרטגי רענון בביצוע ממשיך הבנק, השוק ותנאי והפיננסים

 בתוך רגיההסינ והגדלת חדשנות להובלת, היעילות ושיפור תהליכים ייעול, מואצת צמיחה להמשך ההזדמנויות ומאידך את השוק מתנאי הנגזרים

 .הקבוצה

על ו בכלל המשק מצב על הקרובות בשנים המהותיות והשפעותיו הקורונה משבר שמציבים לאתגרים להתייחס הצורך עלה, כאמור התוכניות בבחינת

 לא בתקופה תיובלקוחו ולתמוך זמן לאורך ביצועיו את לשפר לבנק שיסייעו יוזמות לגבש במטרה ,היתר בין, נעשית זו בחינה. בפרט הבנקאות ענף

 .להשפיע צפוי הוא בו הזמן ומשך המשבר עוצמת בדבר הוודאות אי נוכח ומאתגרת מורכבת הפכה המהלך השלמת. זו פשוטה

 להןש האסטרטגיות בתכניות דרשותהנ ההתאמות של בחינה אלה בימים מבצעות הקבוצה חברות גם, בבנק האסטרטגית התכנית לעדכון במקביל

 .להן שהוגדרו הייחודיות האסטרטגיות ליישום לפעול ממשיכות שהן תוך ,הקורונה משבר לאור

 האסטרטגיתיעדי התכנית 

 עד, 60%-כ של יעילות יחסו 10%-כ של להון לתשואה הגעה הינםבמסגרת התכנית האסטרטגית, נקבעו מספר יעדים פיננסיים, המרכזיים שבהם 

 עדיםיה תא בוחן, שנתית הרב הפיננסית התוכנית את מעדכן הבנק, כאמור הקורונה משבר לאור וכן שמתבצע האסטרטגי הרענון לאור .2021 שנת

 .כאמור הפיננסית התוכנית לכשתושלם אותם ויעדכן הפיננסיים

 
 יעדי, חיותהרוו הערכת כדוגמת, עתיד צופה מידע בבחינת שהן הערכות כוללים לעיל המובאים האסטרטגית התוכנית עיקרי .עתיד פני צופה מידע

 פרסום עדבמו הבנק שבידי העדכניים והאומדנים המידע על מבוססות אלה הערכות. ועוד , תשואה להון, יחס יעילותשהוצבו וצמיחה התייעלות

 ברמת ראש, היום הידועות ורגולציה חקיקה ויוזמות, הקרובות בשנים המשק התפתחות בדבר הנחות על מבוססת האסטרטגית התוכנית .הדוחות

 מהותיים וייםשינ, מהותית השפעה בעלי ורגולציה חקיקה שינויי, הלקוחות וציבור המשק במצב מהותיים שינויים. להתקבל צפויות גבוהה סבירות

 נובע וסףנ ודאות חוסר גורם. האסטרטגית התוכנית ביעדי העמידה מידת על להשפיע עשויים, הבטחוני במצב מהותיים ושינויים התחרות במבנה

 .הרווחיות על והשפעתם עתידיים תהליכים של ההשלכות בחיזוי מוגבלת דיוק מיכולת

 

 ".מינוחים מילון – 4' מס נספח" ראו", עתיד פני צופה מידע" המונח להגדרת

 העסקי ולמצב לתוצאות וניתוח הסבר -' ב פרק •
 מהותיים ושינויים התפתחויות, תופעות, מגמות

 מהותיים שוטפים בנושאים ההנהלה טיפול

 על יעשהשפ משמעותי כלכלי למשבר הביאה הנגיף התפשטות. ובעולם בארץ, הקורונה נגיף מהתפרצות ההושפע 2020 שנתמחצית הראשונה של ה

 .דהבקפי ומנוהלים יציבים להיות ממשיכים הבנק של ההונית והתשתית הפיננסי הבסיס. דיסקונט וקבוצת הבנקאית המערכת ובכללו המשק
 :היו השניברבעון  מרכזיותה והסוגיות האתגרים

 התפרצות נגיף הקורונה

אה נרחבת נגיף חדש, מסוג "קורונה", שהתפשט במהירות למרבית המדינות בעולם תוך גרימת תחלו התפרץ 2020ברבעון הראשון של שנת . כללי

 הכריז ארגון הבריאות העולמי על נגיף הקורונה כ"מגיפה עולמית". 2020משמעותי. בחודש מרס  ושיעור תמותה

 אמצעי בידוד י התגוננות, אשר כללו הגבלת המעבר בין מדינות,בעקבות התפרצות הנגיף, ממשלות בכל רחבי העולם, ובכללם בישראל, נקטו בצעד

יה ית, לעלכדי הטלת סגר, הגבלות על סוגים שונים של פעילויות ועסקים וכיוצ"ב. הצעדים האמורים הביאו לפגיעה משמעותית בפעילות העסק

ת כלכליו (ראו להלן "התפתחויות כה של משקי הבית.שרידות הכלכלית של עסקים ולפגיעה בהכנסות ובצרייכולת הבשיעורי האבטלה, לפגיעה ב

 .התחלואה לש, היקף רחבת, נוספת התפרצות יולי בחודש ניכרה, יוני – מאי בחודשים, בישראל התחלואה בהיקף ניכרת ירידה לאחר עיקריות").

בראשות  המשבר מיקדה הנהלת הבנק את מלוא תשומת הלב הניהולית במשבר ובהשלכותיו. צוותי עבודה חוצי ארגון, תחילתעם . היערכות הבנק

יכונים , תוך מעקב הדוק אחר ההתפתחויות ונקיטת פעולות לצמצום הסהמשבר תחת הבנק פעילות של השונים הרבדים את ניהלומנכ"ל הבנק, 

ם של פיננסייבות העסקיות הגבירו את פעילויות הניטור והבקרה אחר מצב תיק האשראי ותיק הנכסים ההשונים ולשמירת ההמשכיות העסקית. החטי

  הבנק.
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 קורונההה ממשבר חוצי ארגון, בהובלת חטיבת תכנון, אסטרטגיה וכספים, לתכנון היערכות הבנק ליציא םצוותיבמקביל לניהול המשבר, החלו לפעול 

 .ולייזום מהלכים בתחום זה

ם אי עמשבר הקורונה והמגבלות שהוטלו על הפעילות המשקית, הבנק נערך על מנת לסייע ללקוחותיו להתמודד  תחילתמאז . בלקוחותתמיכה 

 הודאות הכלכלית ולצלוח את המשבר. בין יתר הצעדים שהבנק הוביל במגזרי הפעילות השונים: 

רבות שירותים שונים למגזר העסקי, הן להקלה על פעילות הלקוחות והן הרחבת והנגשת הפעולות הבנקאיות בערוצים הישירים ובדיגיטל, ל -

 במטרה לצמצם מופע לקוחות בסניפים. 
פותחו מסלולי הלוואות ייעודיים עבור עסקים, לרבות הלוואות גישור לתשלום משכורות והוצאות שוטפות, והלוואות סיוע  -הלוואות סיוע לעסקים  -

הקרן  –לה חודשים. כמו כן הבנק העמיד לרשות הלקוחות העסקיים הלוואות מכספי קרנות שיזמה הממש 6עד עם מנגנון דחיית תשלומי הקרן 

 והקרן לעסקים גדולים.ובינוניים לעסקים קטנים 

 .ףחודשים ללא צורך בהגעה לסני 3על פי בקשת הלקוחות אושרו דחייה/הקפאה של תשלומי ההלוואות עד  –דחיית תשלומי הלוואות קיימות  -
 חודשים, ללא צורך בהגעה לסניף. 6דחיית תשלומים בגין משכנתאות, קרן וריבית או קרן בלבד (לפי בחירת הלקוח), לתקופה של עד  -
 מתן אפשרות לשבירת פקדונות ללא עמלות. -

 לאומי.הנפקה יזומה של כרטיסי כספומטים וכרטיסי דביט עבור לקוחות, במטרה לסייע במשיכת כספי קצבאות ביטוח  -
 :בהםו, והפרטיים העסקיים ללקוחות נוספת ושירותים פתרונות חבילת והציע בלקוחות תמיכתו את הבנק הרחיב 2020 אוגוסט חודש בתחילת

 ;בשנה המשכנתא סיום מועד והארכת במשכנתאות גמישים מסלולים -

 ;ריבית ללא חודשים 5 – חודש מידי ח"ש 6,000 עד של בסכום ,ת"שבחל ללקוחות משכורת להשלמת הלוואה -

 .קטנים בעסקים לתמיכה" ס'ביחדנ" חברתי מיזם השקת -

 נתונים כמותיים ופעילויות עיקריות"). –(ראו להלן "פעילות הקבוצה לפי מגזרי פעילות עיקריים 
 טיפול מדותוע הנשמה מכונות לרכישת חולים בתי 15-ל סייע הבנק, היתר בין. שונות לפניות לסייע נרתם הבנק, המשבר רקע על .תמיכה בקהילה

 תנועה יומוגבל קשישים לשינוע אמבולנס השיקו וכאל הבנק. אמריקה מדרום מטיילים להשבת על-אל חברת עם יחד נרתם הבנק, כן כמו .נמרץ

סייע ולתמוך לספקים בגין שירותים שסופקו, על מנת ל הקדמת תשלומים, החליט הבנק על מרסבמקביל, במהלך חודש  .גלגלים לכיסאות המרותקים

 (ראו להלן מעורבות ותרומה לקהילה בימי הקורונה").בנותני השירותים לבנק. 

תכונת הבנק הוגדר על ידי ממשלת ישראל כנותן שירותים חיוניים למשק, וככזה, המשיך בפעילות רציפה, אך במ .תסקייתפעול והמשכיות ע

פעילות, הירידה הדרגתית בהיקף מאמצע חודש מרס יות משרד הבריאות והוראות הפיקוח על הבנקים. כתוצאה מהאמור חלה חירום, בהתאם להנח

תחילת בקוחות. תוך התמקדות בפעילויות שהוגדרו על ידי הבנק כחיוניות. פעילות הסניפים צומצמה באופן הדרגתי וחלק מהסניפים נסגר לקהל הל

ת ל במתכונהחל מאמצע חודש מאי חזר מערך הסניפים בבנק ובבנק מרכנתיל דיסקונט לפעוו הדרגתית לפעילות מלאהחודש מאי החל הבנק בחזרה 

 .מלאה

ריטיות קילויות כדי להבטיח רצף שירות, הבנק פיצל יחידות שהוגדרו ככאלה העוסקות בפעילויות קריטיות להמשכיות עסקית ויחידות התומכות בפע

ומטים, נים בכספבנוסף, ננקטו צעדים להבטחת פעילות מזומנים סדירה והגדלת מלאי המזומ .ויימות קבע עבודה במשמרותולגבי פעילויות מס כאמור

 בהתאם לצורך. 
 חלק כאשר, הבנק למתקני פיזית להגיע שנדרש האדם כוח צומצם, להנחיות בהתאם, חירום שעת במתכונת פעל הבנק בה בתקופה. בי אנושאמש

בשו הנהלת גי 2020ובחודש מאי המהלכים בתחום זה נעשו בשיתוף פעולה עם ועד העובדים  .מרחוק עבודה של במתכונת לעבוד המשיכו מהעובדים

 במתכונת דהלעבו הבנק חזר מאי חודש מאמצע החל, כאמור (ראו להלן "ההון האנושי"). העובדים הסכמות בדבר התגמול בתקופת הסגרועד הבנק ו

 רחוקמ עבודה, לפיצולים חזרה, העסקית בהמשכיות ההתנהלות להידוק נערך הבנק, יולי מחודש החל, בתחלואה החדה העליה עם אולם, מלאה

 .וקפסולות

ו, זעל רקע התפשטות נגיף הקורונה ובמטרה לתמוך בצרכי האשראי של לקוחותיו בתקופה . הפחתת דרישות ההון והפסקת תשלומי דיבידנד

סמה המפקחת קודם לכן), כפי שמאפשרת הוראת השעה שפר 9.9%(במקום  8.9%-ל 1ם את יעד יחס הון עצמי רובד החליט דירקטוריון הבנק, להתאי

 על הבנקים. במקביל, החליט דירקטוריון הבנק כי הבנק יפסיק בשלב זה חלוקת דיבידנדים.

גברה  כת הבנק,במרבית תחומי הסיכון המנוהלים. להערמשבר הקורונה והשלכותיו המקומיות והעולמיות הובילו לעליה בסיכון  .עליה ברמת הסיכון

 במיוחד החשיפה לסיכון האשראי ולסיכון התפעולי:

 לאור העליה בסיכון איכות הלווים ואיכות תיק האשראי. -סיכון האשראי  -

מיים וכן לאור העליה בסיכוני מעילות לאור התאמות ושינויים שבוצעו בתהליכים ובבקרות, כנגזרת של שינויים רגולטוריים ופני -סיכון תפעולי  -

ה על עלי והונאות, כנגזרת של מעבר לפעילות דיגיטלית, הרחבת הרשאות, צמצום כוח אדם ומעבר לעבודה מרחוק. היבטים אלו משפיעים גם

 בסיכון הסייבר.

להלן  (ראו הכלכלה המקומית והעולמיתסביבת הסיכון על רקע ההערכה הנוכחית בדבר ההשלכות האפשריות של המשבר על חלה עליה בבנוסף, 

 "טבלת גורמי סיכון").

זה  להערכת הבנק, משבר הקורונה עשוי להמשיך להשפיע על מצבם של לווים ועל יכולת ההחזר שלהם, אם כי בשלב .גידול בהפסדי אשראי

את  נהבמחצית הראשוהחליט הבנק להגדיל  קיימת אי ודאות משמעותית בדבר עוצמת המשבר ומשך הזמן בו הוא צפוי להשפיע. על רקע האמור

 אשר וויםל היינו( בגין לווים שנפגעו מהמשבר אולם טרם זוהובהפסדי האשראי המוערכים לתקופה  הגידול את לשקף בכדיההפרשה הקבוצתית, 

 .)אשראי להפסדי פרטנית הפרשה בגינם לערוך הצורך את זה בשלב מעלה אינו לגביהם המידע



 בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו 
 דוח הדירקטוריון וההנהלה 2020 שנידוח רבעון 
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 באופן יתהקבוצת ההפרשה את הגדיל הבנק הראשון שברבעון לאחר, הראשון ברבעון שנערכה לזו קרובה הפרשות רמת על שמר הבנק השני ברבעון

 .משמעותי

"ח בתקופה מיליון ש 277ח, לעומת הוצאות בסך של ש" מיליון 1,188הפסדי אשראי בסך של  נרשמו הוצאות בגין 2020של שנת  במחצית הראשונה

של ב. העליה נובעת בעיקר מהשלכות המשבר, ובפרט מגידול בהפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי 328.9%המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 

 עליית אי הוודאות נוכח משבר הקורונה.

 מעת עורך קשהבנ, שונים בתרחישים חישוב מול אל גם, השאר בין, נבחנה 2020 שנת של הראשונה במחצית אשראי הפסדי בגין ההוצאה כי יצויין

 .לעת

יס שות על בסהפר –"הפרשה להפסדי אשראי -"ההוצאות בגין הפסדי אשראי" בסעיף "התפתחות ההכנסות וההוצאות"; "סיכוני אשראי"; ו(ראו להלן 

 קבוצתי" בסעיף "מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים ואומדנים חשבונאיים קריטיים").
 בשווי רידהבי ביטוי לידי באו אשר, כולו ובעולם בישראל ההון בשוקי חדות ירידות חלו מרס חודש במהלך .על שווי תיק ניירות הערך השפעות

 הירידה תא קיזזה אשר ,ההון בשוקי התאוששות חלה השני הרבעון במהלך. למכירה הזמין החוב אגרות בתיק בעיקר, הבנק של הסחירים הנכסים

 .הראשון ברבעון שחלה הערך ניירות תיק בשווי

 ינקטושי הצעדים בעוצמת, המגיפה התפשטות לעצירת עד הזמן בטווח תלויות הקורונה משבר של הכלכליות ההשלכות .הוודאות אי תנאי המשך

 צמתמתע כאמור הוודאות אי. מלאה לפעילות השונים המשק ענפי והחזרת המשקית ההתאוששות ובקצב המשק להתאוששות לסיוע ובעולם בארץ

 התפתחויותה אחר לעקוב ממשיכים העיקריות הבת וחברות הבנק .אלה נוספים גלים של וההשלכות המגיפה התפרצות של נוספים מגלים החשש נוכח

). יםבשווק הירידות השפעת לרבות( מהמצב מושפעים להיות עשויים אשר, ולקוחות סקטורים על האפשריות ההשלכות את ובוחנים זה בנושא

 ודאות אי קיימת ,כאמור, זה בשלב כי אם, שלהם ההחזר יכולת ועל לווים של מצבם על להשפיע להמשיך עשוי הקורונה משבר, הבנק להערכת

 ולםא, הקבוצה ברווחיות הפגיעה להמשך חשש קיים הבנק להערכת, בהתאם. להשפיע צפוי הוא בו הזמן ומשך המשבר עוצמת בדבר משמעותית

 .היקפה את להעריך ניתן לא, זה בשלב

. בנושא הפיקוח לציפיות גם מענה נתן אשר, קבוצתי לקחים הפקת תהליך הבנק ביצע קורונה לשגרת וחזרה הראשון הגל סיום עם. לקחים הפקת

 היבטיל התייחסות שכללה, נוספים תחלואה גלי עם להתמודדות ההיערכות להשלמת מפורטת עבודה תוכנית גובשה הלקחים הפקת תהליך במסגרת

 הטיפול מופוש הנושאים במרבית. ועוד וסייבר לתשתיות, לטכנולוגיות, מרחוק לעבודה), ובדיגיטל טלפוני( ללקוחות לשירות, העסקית ההמשכיות

 .הושלם

 בידי םהקיי המידע על המבוסס, עתיד פני צופה מידע בבחינת הן, המשבר של האפשריות השלכותיו בדבר הבנק הערכות. עתיד פני צופה מידע

 .הבנק ידי על מהמוערך שונה באופן להתממש או להתממש שלא עשויות אלה הערכות. הדוח עריכת במועד הבנק

  נוספות סוגיות

 בסעיף" 2020 פרישה תוכנית" להלן ראו, נוספים לפרטים. פרישה תוכנית הכנת על הבנק הנהלת שקדה הדוח בתקופת .2020 פרישה תוכנית -

 ";הפיקוחית הציפייה – הבנקאית המערכת התייעלות"
 לפרטים, ראו להלן "סיכונים תפעוליים" במסגרת פרק ג' "סקירת הסיכונים"; .PayBox באפליקציית תקלה -

לתמצית  6ב'  10) וביאור 267(עמ'  2019ראו בדוח שנתי  ,נוספים לפרטים. העבודות להקמת הקמפוס נמשכו הדוח בתקופת .דיסקונט קמפוס -

 הדוחות הכספיים.
 לתמצית הדוחות הכספיים. (ז) 1סעיף  9לפרטים, ראו ביאור  ).1 סדרה( הנדחים ההון שטרי של מלא מוקדם פדיון -

 עיקריות כלכליות התפתחויות

 זה ללובכ, בישראל הבנקאות ענף 2020של שנת  במחצית הראשונה פעל בה הכלכלית הסביבה על שהשפיעו עיקריות כלכליות התפתחויות להלן

 .הבנק

 פתמגי התפשטות בעקבות, העולמי ובסחר בעולם הכלכלית בפעילות תקדים חסרת התכווצות נרשמה 2020 שנת של הראשונה במחצית .צמיחה

 בינלאומיים מחקר גופי של הצמיחה ותחזיות, לשגרה הכלכלית הפעילות של החזרה את מעכב המגיפה בבלימת הקושי. שננקטו המנע וצעדי הקורונה

 מאז ותרבי הגרוע הצמיחה נתון -) שנתיים במונחים( 32.9% של חד בשיעור השני ברבעון התכווץ ב"בארה התוצר .בהתאם, מטה כלפי הופחתו

 התוצר התכווץ ,בישראל. )שנתיים במונחים( בתוצר 48.8% של התכווצות ושיקפה יותר עוד גרועה הייתה האירו בגוש הצמיחה. השניה העולם מלחמת

 להערכת. הבאבטל חדה ועליה העבודה בשוק תקדים חסר זעזוע חל, במקביל). שנתיים במונחים( הראשון ברבעון 6.8% של ירידה אחרי, 28.7%-ב

 .%6-כ של שלילית צמיחה 2020 בשנת צפויה, הבנק
 פוחת קלהש .הדולרית הנזילות ומצוקת בשווקים החדות הירידות רקע על ח"המט בשוק חריגה תנודתיות נרשמה מרס חודש במהלך .חליפין שערי

. ח"מט כושלר חזר ישראל ובנק, התחזק השקל השני ברבעון. התנודתיות את והפחית לשוק נזילות להזרים החל ישראל בנק, וכתוצאה חד בשיעור

 נודותת תמנע ח"המט בשוק ישראל בנק של המעורבות, הבנק להערכת. 0.3%, הדולר מול מתון בשיעור השקל פוחת, הראשונה המחצית בסיכום

 .החליפין בשער חדות
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 אנרגיה לאל( "הליבה אינפלציית"ו השנתית האינפלציה. הקורונה משבר פרוץ אחרי העמיקה שאף, הירידה נמשכה האינפלציה בסביבת .אינפלציה

-ב השני רבעוןה בסוף נסחרו לשנה האינפלציה חוזי. בהתאמה, -0.5%-ו -1.1% על עמדו יוני ובחודש, שלילית בטריטוריה מצויות) ופירות וירקות

 .0.6% של שלילית אינפלציה צפויה 2020 בשנת, הבנק להערכת. 0.2%

 חדות תריבי הפחתות לרבות, תקדים חסרי בצעדים, הפד ובראשם, בעולם המרכזיים הבנקים נקטו, המשבר התפשטות לנוכח .מוניטרית מדיניות

 פגיעה עלמנו מנת על, למשקים אשראי זרימת לוודא במטרה, האשראי בשוק בתמיכה המרכזיים הבנקים מתמקדים כעת. לשווקים נזילות ואספקת

 ח"אג של ישותרכ לרבות, הפיננסיים בשווקים ובנזילות במשק לתמוך מנת על כלים של רב במספר נוקט ישראל בנק. הכלכלית בפעילות יותר חריפה

 תמיכה צורךל לבנקים ההלוואות וחידוש המשני בשוק קונצרני ח"אג רכישת  בהם, נוספים סיוע כלי ישראל בנק השיק ביולי 6 ביום. ממשלתיות

 להערכת. שיידרש ככל, נוספים כלים ויפעיל, הריבית כלי כולל, הקיימים בכלים השימוש את ירחיב כי מדגיש ישראל בנק. והזעירים הקטנים בעסקים

 .0.1% על 2020 שנת בסוף תעמוד ישראל בנק ריבית, הבנק
 צפוי, ונותש הערכות פי על. היקף רחבות סיוע תוכניות על בעולם הממשלות הכריזו, המרכזיים הבנקים של לפעולות במקביל. פיסקלית מדיניות

 .ממסים בהכנסות הצפויה והפגיעה הממשלה הודיעה עליה הכלכלית התכנית בעקבות, מהתוצר 13%-בכ השנה להסתכם בתקציב הגירעון

 רקע על בהדרגה להתאושש החלו מרס חודש סוף לקראת, אולם, המשבר החרפת עם טלטלה עברו בעולם המניות מדדי .הפיננסיים השווקים

 ירידות בעולם המניות מדדי רשמו, הראשונה המחצית שבסיכום כך, השני ברבעון נמשכה ההתאוששות מגמת. והממשלות המרכזיים הבנקים צעדי

 בגזרה. השני ברבעון התייצבו בעולם הממשלתיות ח"האג שוקי. לעולם ביחס מתון היה בישראל המניות במדדי התיקון. מתונות יחסית שערים

 .הממשלתיות ח"האג על התשואה את משמעותי באופן הפחיתה ישראל בנק פעילות, המקומית
 יםבחודש מהירה התאוששות אחרי, הגלובלית בפעילות התמתנות על הצביעו יולי לחודש השוטפים הנתונים .2020 שנת של השלישי הרבעון

, הפתיעה לא ייול חודש בסוף הפד של הריבית הודעת. ההתאוששות תהליך על מעיבה בעולם הקורונה במקרי העליה). מהסגר היציאה עם( ויוני מאי

 לשמור כוונה לע שיצביעו, חדשות עתידיות הנחיות על יודיע הפד, ספטמבר בחודש, הבאה הריבית בהודעת כי מסתמן. שינוי ללא נשארה והמדיניות

 יארדמיל 750 של בהיקף התאוששות קרן הקמת על להסכמה הגיעו האיחוד ראשי, באירופה .מאד ממושך זמן למשך הנמוכה ברמתה הריבית על

 .בעולם המניות במדדי החיובית המגמה להמשך במקביל, בשיא נסחר הזהב. בעולם להיחלש המשיך הדולר. אירו

 על עיבותמ מההגבלות חלק של וחזרתן בתחלואה העליה. נמוכה ברמה המשקית הפעילות התייצבות על מצביעים לפעילות האינדיקטורים, בישראל

 מעט התמתן השלילי השנתי האינפלציה קצב. לתקציב בנוגע ההסכמה חוסר בעקבות הפוליטית הוודאות באי עליה חלה, במקביל. ההתאוששות

 יוני חודש סוףל בהשוואה נמוכה רמה - שנה בעוד 0.1% של אינפלציה מגלם מדד חוזה, זאת עם. האנרגיה במחירי ההתאוששות בתמיכת, יולי בחודש

 .בעולם למגמה בניגוד, וזאת

 של שניה והגל, ממותנת נותרה במשק הפעילות, ישראל בנק להערכת. באוגוסט 24 מיום הריבית בהחלטת במדיניות שינוי ביצע לא ישראל בנק

 .במשק אותותיו את לתת ממשיך הקורונה

 מידע ינתבבח שהן, עיקריים אינדיקטורים של העתידית ההתפתחות בדבר הבנק של הערכות, היתר בין, כולל לעיל האמור .עתיד פני צופה מידע

 הישראלי במשק למגמות באשר, הרבעוני הדוח הכנת במועד בידיה המצוי למידע לב בשים, הבנק הנהלת הערכת את משקף האמור. עתיד פני צופה

 המקרו םבתנאי שונות מהתפתחויות וכתוצאה, בעולם או/ו בישראל, במגמות שינוי ויחול במידה להתממש שלא עשוי האמור. העולמית ובכלכלה

 .הבנק בשליטת שאינם, כלכליים

 נוספים בנוגע פרטיםביקורת, , תאגידי ממשל", בפרק "2020של שנת  במחצית הראשונהאו "קווי התפתחות עיקריים בארץ ובעולם ר, נוספים לפרטים

 ".ניהולם ואופן הבנקאי התאגיד לעסקי

 ומתפתחים מובילים סיכונים

 פתחיםומת מובילים םסיכוני, וסיכון התנהגותי יותטי הגנת הפרט, סיכוני מודלים, היבמידע ואבטחת סייבר סיכוניסיכוני המודל העסקי, ב רואה הבנק

 ).18-17' עמ( 2019 שנתי בדוח ראו, נוספים לפרטים. ביותר המהותיים

 צפויותש המהותיות ההשלכות לאור 2020 שנת של הראשון ברבעון המקרו סביבת בסיכון עליה חלה, הקורונה משבר נוכח .המקרו סביבת סיכון

 האשראי בסיכון ובמיוחד המנוהלים הסיכון תחומי במרבית בסיכון לעליה הוביל המשבר. השווקים ועל והעולמית המקומית הכלכלה על למשבר

 והמקומי למיהעו המשק פעילות על להשפיע צפוי הוא בו הזמן ומשך המשבר עוצמת בדבר משמעותית הודאות אי קיימת זה בשלב. התפעולי ובסיכון

 ".הקורונה נגיף התפרצותלפרטים נוספים, ראו לעיל " .דיסקונט קבוצת על זה ובכלל הבנקאות ענף ועל

 ופעילותה הבנקאית למערכת הנוגעות יוזמות

 בשוק הריכוזיות ולצמצום התחרות להגברת החוק ברשומות פורסם 2017 בינואר 31 ביום. הריכוזיות ולצמצום התחרות להגברת החוק

 האוצר רש ידי על 2015 יוני בחודש שמונתה, שטרום ועדת המלצות של אימוץ מהווה החוק .2017-ז"התשע), חקיקה תיקוני( בישראל הבנקאות

 באמצעות תלרבו, נפוצים פיננסיים שירותים אספקת על בתחרות חדשים שחקנים לשילוב דרכים על, היתר בין, להמליץ כדי, ישראל בנק ונגידת

 .מהבנקים אשראי כרטיסי חברות על הבעלות הפרדת

, לאומי ומבנק הפועלים מבנק) לאומיקארד: לשעבר( MAX-ו טישראכאר האשראי כרטיסי חברות הופרדו, החוק יישום במסגרת, ראשון בשלב

 הבעלות הפרדת סוגיית שוב תיבחן השני בשלב רק. בכאל המחזיקים על חלה לא מהבנקים האשראי כרטיסי בחברות הבעלות והפרדת, בהתאמה



 בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו 
 דוח הדירקטוריון וההנהלה 2020 שנידוח רבעון 
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 הבנקים מידי כאל הפרדת על להורות האוצר שר רשאי שבמהלכה, שנתיים של תקופה מתחילה 2021 בפברואר 1 ביום, לחוק בהתאם. בכאל

 האשראי כרטיסי חברות של אשראי כרטיסי ללקוחותיהם הנפיקו) ודיסקונט לאומי, הפועלים( הגדולים הבנקים בעבר אם, ועוד זאת .בה המחזיקים

 חלק להסיט נדרש חיוב כרטיסי בחברת שליטה אמצעי שהחזיק בנק כל .החברות בין תחרות קיימת שכעת הרי) כאל-ו, MAX, ישראכרט( שבבעלותם

 ירידהקיימת  אמנם, כאל של מבטה מנקודת .בעבר עבד לא הוא עימה, לפחות אחת, אחרת מתפעלת לחברה ללקוחותיו חדשים כרטיסים מהנפקת

 הפועלים ללקוחות חדשים כרטיסים הנפקת על להתחרות האפשרות נפתחה בעת בה אולם, הבעלים הבנקים ללקוחות חדשים כרטיסים בהנפקת

 בפני ניצבים, מזה אשראי כרטיסי וחברות מזה בנקים, האשראי כרטיסי בשוק השונים השחקנים, לתוקף החדש החוק כניסת שלאחר בעידן. ולאומי

 .האחרים מהשחקנים אחד כל ושל מהם אחד כל של, פעולה ואפשרויות מהלכים מגוון

 טרם, זה בשלב, זאת עם. כאל ועל האשראי כרטיסי ענף על, הבנק על זה ובכלל הבנקאית המערכת על מהותית השפעה להיות עשויה לאמור לעיל

 .כמות של םבמונחי ולא מהות של במונחים לא, כאמור ההשפעות את להעריך ניתן לא, שיינקטו המהלכיםכל  ועיתוי היקף, אופי, מהות שהתבררו

, 2020 ביוני 30 ליום הבנק בספרי בכאל ההחזקה לשווי בהתייחס מחושבת, בכאל הבנק החזקות המשך בדבר ספק יעלה אם, שתדרש המס תוספת

 .ח"ש מיליון 57-בכ נאמדת
הסכמים בין  לפרטים בדבר ).317-314(עמ'  2019בדוח שנתי  ראו, הבנקאית למערכת הנוגעותנוספות  חקיקה יוזמותהחוק האמור ו בדבר לפרטים

שוק כרטיסי בתמורות בתחום התחרות ". לפרטים בדבר )250(עמ'  2019בדוח שנתי מזה, ראו מקס כאל לבין בנקים במערכת מזה ובין הבנק לבין 

 ).302-301(עמ'  2019בדוח שנתי , ראו "האשראי

פורסם צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות סליקה צולבת של עסקאות  2018בנובמבר  2ביום  .הפחתת שיעור העמלה הצולבת

 0.7%ר של משיעו נדחה חיוב בעסקאות הצולבת העמלה של הפחתה מתווה, במסגרתו עוגן 2018-ט"בכרטיסי חיוב ושל עסקאות חיוב מיידי), התשע

יעור של מש מיידי בחיוב עסקאות בגין הצולבת לעמלה הפחתה תווהמ, בחמש פעימות, במהלך השנים הקרובות, ו0.5%באותו מועד, לשיעור של 

חתת שיעורי להערכת כאל והבנק, עלולה להיגרם פגיעה מהותית בתוצאותיה העסקיות של כאל כתוצאה מהפ .0.25%באותו מועד, לשיעור של  0.3%

 ).249(עמ'  2019בדוח שנתי לפרטים נוספים, ראו  העמלה כאמור.
נתי שבדוח הממונה על התחרות, ראו פרסמה ), ש2018בדצמבר  31(הסדר חדש בענף, במקום זה שפקע ביום  פטור להסכם תנאילפרטים בדבר 

 ).249(עמ'  2019
יים , פרסמה המפקחת על הבנקים מכתב אשר מגדיר את הציפיות מהתאגידים הבנקא2019ביוני  23 ביום .עידוד חדשנות בבנקים ובסולקים

וכנית הת"ומבהיר את נקודת המבט הפיקוחית, במטרה להתקדם שלב נוסף בעידוד החדשנות. לפרטים בדבר מהלכי הבנק בתחום זה, ראו לעיל 

 ."שיפורים טכנולוגיים וחדשנות"ולהלן  "האסטרטגית המעודכנת

 שרלאפ שנועדו, הבנקים על הפיקוח שיזם אסדרה מהלכי זה ובכלל, הקורונה משבר בצל אסדרה בדבר לפרטים .הקורונה משבר בצל יוזמות

, המדינה שהקימה אשראי קרנות בדבר לפרטים. להלן" ופיקוח חקיקה" ראו, ולאחריה המשבר בתקופת תפקידה את למלא הבנקאית למערכת

 נתונים – עיקריים פעילות מגזרי לפי הקבוצה פעילות" להלן ראו, זו בתקופה המשק בפעילות לתמיכה, הבנקאית המערכת באמצעות המופעלות

 ."עיקריות ופעילויות כמותיים

 הבנקאית המערכת התייעלות

. חותהמפות במדינות הבנקים לעומת נמוכה ביעילות מתאפיינת בישראל הבנקאית שהמערכת היא הבנקים על הפיקוח עמדת .הפיקוחית הציפיה

 מטרת. הםלהכנסותי ביחס הבנקים של ההוצאות צמצום - כלומר, הבנקים של היעילות שיפור הנו הבנקים על הפיקוח שהגדיר המפתח מיעדי אחד

 שיפורו לחדשנות משאבים להסטת, הבנקאיים השירותים עלויות להוזלת שתביא כלומר - ללקוחות" תגולגל" הבנקים שהתייעלות היא הפיקוח

 .בישראל הרחב הציבור בעיקר שהם – המניות לבעלי דיבידנדים חלוקת ולהגדלת, הבנקאי השירות

 בינואר 12 מהימים הבנקאית המערכת של תפעולית התייעלות בנושא מכתביםה של תוקפם את הבנקים על המפקחת האריכה 2019 בדצמבר 17 ביום

 לתאגידים פשרלא מנת על, זאת .2021 בדצמבר 31 ליום עד ,ההון הלימות בנושא מסוימות הקלות לבנקים ניתנו במסגרתם, 2017 ביוני 13-ו 2016

 .נוספות התייעלות תוכניות ליישם הבנקאיים
 ברמש רקע על, מתווה גיבשה הבנק שהנהלת לאחר, פרישה תוכנית הבנק דירקטוריון אישר, 2020 באוגוסט 26 ביום. 2020 פרישה תוכנית

 מתווה את לשנות הוחלט, האמור לאור. טבעית בפרישה לפרוש שצפויים לעובדים מעבר הפורשים מספר את משמעותית להגדיל והרצון הקורונה

 . קודמות בתוכניות שהוצעו ולתנאים הרגילים הפרישה לתנאי בהשוואה מועדפים תנאים לפורשים ולהציע, פעמי וחד חריג באופן בבנק הפרישה

 : והשלכותיה המוקדמת הפרישה תוכנית עיקרי להלן

 מוקדמת בפרישה לפרוש), 66-50 גילאי( שהוגדרה היעד לאוכלוסיית המשתייכים, בבנק קבועים עובדים 300-לכ יתאפשר, לתוכנית בהתאם -

 ;מועדפים בתנאים

 ;200% עד של בשיעור מוגדלים פיצויים יוצעו לפורשים -

 לעובדי, הפרישה עד שנותרו השנים למספר בהתייחס) 60-56 גילאי( המיקוד לאוכלוסיית נוספים מענקים יינתנו התוכנית במסגרת -

 ;נמוך שכר ולבעלי משמרות/פיצול

 מתוכנית עודפים ויתרת דין פי על הפיצויים לעלות מעבר; המס השפעת ללא( ח"ש מיליון 253-ב הבנק בספרי ההתחייבות את הגדילה התוכנית -

 ;קודמת

  ).המס השפעת לפני( ש"ח מיליון 553 של בסך נאמדת, דין פי על פיצויים לרבות ,הפרישה תוכנית של הכוללת העלות -
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 לאחר ח"ש יליוןמ 169 של סךלפני מס; ( ח"ש מיליון 257-כ של כולל בסך עלויות. 2020 פרישה תוכנית בגין הקלות לבנק אישר הבנקים על הפיקוח

 פני על), לרבעון 5%( ישר בקו רבעוני בסיס על, 2020שלישי  מרבעון החל, בהדרגה ויופחתו 2020רבעון שני  בדוח ההון הלימות בחישובי ונוטרל) מס

 . 0.1%-בכ הסתכמה 1הון רובד  יחס על ההתייעלות תוכנית השפעת .שנים חמש של תקופה

ית השניה של לרווח והפסד במחצ שייזקף הסילוק סכום, ובהתאם 2020 שנת סוף לפני הפרישה הליך את ישלימו הפורשים כל, הבנק הנהלת להערכת

, שנים 13-כ על כיום העומד ההתחייבות מ"מח פני על תיפרס היתרה .ח"ש מיליון 210-לכ יגיע) קודמות פרישה תוכניות בגין לרבות( 2020שנת 

 .הבנק על החלים החשבונאות לכללי בהתאם

 30 יוםל עד בפועל פרשו מזה( 2021 שנתעד סוף  עובדים 150-בכ המסתכמת, הטבעית לפרישה בנוסף הינה התוכנית במסגרת המתוכננת הפרישה

 ).עובדים 34 2020 ביוני

 תוכנית יקףה. 1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק המונח כמשמעות, עתיד פני צופה מידע בגדר הינם לעיל שהובאו הנתונים .עתיד פני צופה מידע

 להצעת בדיםהעו היענות במידת, היתר בין, תלויים, ולאחריה התוכנית בתקופת, ההון הלימות ועל והפסד רווח על השפעתה גם כמו, ההתייעלות

 ובשינויים םהאקטואריי בחישובים המשמש ההיוון בשיעור בשינויים, 2020 שנת סוף לפני הפרישה תהליך בהשלמת ,התוכנית לתנאי בהתאם הפרישה

 שונות ותלהי עלולות הפרישה תוכנית של בפועל ההשפעות, לפיכך). שכר ורמת מין, ותק( הפורשים אוכלוסיית ובמאפייני ,אחרים אקטואריים

 .לעיל שצוינו לנתונים ביחס מהותית

 סקירת רואי החשבון המבקרים

שים חודושישה שלושה של  ותבסקירה של רואי החשבון המבקרים על תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים בלתי מבוקרים של הבנק לתקופ

 וחברות הבנק נגד שונים הליכים בדבר 5ף סעי ב' 10, הפנו רואי החשבון המבקרים את תשומת הלב לאמור בביאור 2020 ביוני 30ביום  ושהסתיימ

 .מוחזקות

 אחר כולל וברווח בהוצאות, בהכנסות מהותיות התפתחויות
  ורווחיות רווח

 .השווקים ותגובות הקורונה ממשבר מהותית הושפעו 2020 שנת של במחצית הראשונה העסקיות התוצאות

 ח"ש מיליון 950לעומת , ח"ש מיליון 453של  בסך 2020 שנת של במחצית הראשונה הסתכם הבנק של המניות לבעלי המיוחס הנקי הרווח

 . 52.3% של בשיעור , ירידהאשתקד המקבילה בתקופה

 לעומת, שנתי בסיס על, 4.8% של לשיעור 2020 של שנת הראשונה במחצית הגיעה הבנק של המניות לבעלי המיוחס להוןנטו  התשואה

 . 2019 שנת בכל 9.4% של ושיעור, אשתקד המקבילה בתקופה 11.1%

  :אשתקד המקבילה לתקופה בהשוואה, 2020ת שנ של במחצית הראשונה הקבוצה של העסקיות התוצאות על שהשפיעו העיקריים הגורמים
 אשר הדולרית בריבית ומירידה לצרכן המחירים במדד מהשינוי בעיקר שהושפעה, )3.2%ש"ח (מיליון  98של בסך  בהכנסות ריבית, נטו, ירידה א.

 .צמוד הלא במגזר לציבור באשראי גידול בשל קוזזה
 מגידול ובפרט, הקורונה משבר מהשלכות ,בעיקר ,נובעת העליה. )328.9%מיליון ש"ח ( 911 , בסך שלאשראי הפסדי בגין בהוצאות עליה .ב

 .הקורונה משבר נוכח הוודאות אי עליית בשל אשראי להפסדי הקבוצתית בהפרשה

מיליון ש"ח בהכנסות מימון  291 בסך של עליהמ בעיקר ), שהושפעה13.0%מיליון ש"ח ( 240 שאינן מריבית, בסך של הכנסותסך כל הב עליה .ג

 בסך של ירידהו בנגזרים ומפעילות שער מהפרשי בהכנסות מעליה, חוב איגרות שוממימ ברווחים מעליה, בעיקר, השנבע, )72.4%שאינן מריבית (

 וניהול חשבון. בעמלות כרטיסי אשראי מירידהבעיקר  ,)3.5%מיליון ש"ח בעמלות ( 50

, ופחת אחזקה בהוצאות ועליה אחרות בהוצאות מעליה בעיקר שהושפעה), 0.5%( ח"ש מיליון 14 של בסך והאחרות התפעוליות בהוצאות עליה .ד

 .נלוות והוצאות במשכורות בירידה חלקית שקוזזו

 . אשתקד המקבילה בתקופה ח"ש מיליון 524 לעומת, 2020 שנת של במחצית הראשונה ח"ש מיליון 256 של בסך הרווח על למסים הפרשה .ה

 פרטים והסברים נוספים מובאים להלן.
מיליון ש"ח  279מיליון ש"ח, לעומת  174ל בסך ש 2020 שנת השני שלהרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק הסתכם ברבעון 

  .68.1%, ירידה בשיעור של 2019של שנת  השני ברבעון ח"ש מיליון 545, ולעומת 37.6% של בשיעור של השנה, ירידה הראשוןברבעון 

 לעומת, שנתי בסיס על, 3.7% של לשיעור 2020 של שנת ברבעון השני הגיעה הבנק של המניות לבעלי המיוחס להוןנטו  התשואה

 .2019ברבעון השני של שנת  12.8%ברבעון הראשון של השנה ולעומת  6.0%

 , בהשוואה לרבעון הקודם:2020 של שנת השניהגורמים העיקריים שהשפיעו על התוצאות העסקיות של הקבוצה ברבעון 
 ).0.5%ש"ח (מיליון  8של בסך  בהכנסות ריבית, נטו,עליה  א.
 ).18.9%ש"ח (מיליון  124של  בסך בהוצאות בגין הפסדי אשראי, ירידה ב.

 ).19.2%ש"ח ( מיליון 222של  בסך, שאינן מריבית בהכנסות ירידה ג.
 ).3.4%( מיליון ש"ח 52של עליה בהוצאות התפעוליות והאחרות, בסך  .ד
  .הקודם ברבעון ח"ש מיליון 151, לעומת סך של "חש מיליון 105בסך של  הרווח על למסים הפרשהנרשמה  2020של שנת  השניברבעון  .ה
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 וההוצאות ההכנסות התפתחות

  2019, לעומת המחצית הראשונה של שנת 2020, במחצית הראשונה של שנת תוצאתיים בסעיפים ההתפתחויות

 

לששת החודשים 
 ביוני 30-שהסתיימו ב

 
 

שינוי  2019 2020
 באחוזים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 )10.7( 3,956  3,533  הכנסות ריבית
 )34.6( 940  615  הוצאות ריבית

 )3.2( 3,016  2,918  הכנסות ריבית, נטו
 328.9  277  1,188  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 )36.8( 2,739  1,730  הכנסות ריבית, נטו, לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי
 הכנסות שאינן מריבית

 72.4  402  693  הכנסות מימון שאינן מריבית   
 )3.5( 1,439  1,389  עמלות

 )11.1( 9  8  הכנסות אחרות
 13.0  1,850  2,090  כל ההכנסות שאינן מריבית-סך

 הוצאות תפעוליות ואחרות
 )5.0( 1,704  1,618  משכורות והוצאות נלוות   

 5.1  532  559  אחזקה ופחת בניינים וציוד
 8.4  864  937  הוצאות אחרות

 0.5  3,100  3,114  כל ההוצאות התפעוליות והאחרות-סך
 )52.6( 1,489  706  רווח לפני מסים

 )51.1( 524  256  הפרשה למסים על הרווח
 )53.4( 965  450  רווח לאחר מסים

 )27.3( 11  8  של חברות כלולות לאחר השפעת המס חלקו של הבנק ברווחים
 )80.8( )26(  )5(  רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות

 )52.3( 950  453  רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק
 11.1  4.8  ⁾¹⁽%-תשואה להון המיוחס לבעלי מניות הבנק, ב

 63.7  62.2  %-יחס היעילות ב 
 

 

 הערה:
 על בסיס שנתי. )1(
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 2019שני ולעומת רבעון  2020ראשון , לעומת רבעון 2020של שנת  השני, ברבעון תוצאתיים בסעיפים ההתפתחויות

 
 2020רבעון שני  2019 2020

 

רבעון 
 שני

רבעון 
 ראשון

רבעון 
 שני

לעומת 
רבעון 
ראשון 

2020 

לעומת 
רבעון 

 2019שני 

 
 שינוי באחוזים שקלים חדשים במיליוני

 )19.0( )2.7( 2,150  1,791  1,742  הכנסות ריבית
 )49.7( )17.0( 555  336  279  הוצאות ריבית

 )8.3( 0.5  1,595  1,455  1,463  הכנסות ריבית, נטו
 291.2  )18.9( 136  656  532  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 )36.2( 16.5  1,459  799  931  בגין הפסדי אשראיהכנסות ריבית, נטו, לאחר הוצאות 
 הכנסות שאינן מריבית

 20.0  )33.8( 230  417  276  הכנסות מימון שאינן מריבית     
 )10.8( )12.0( 729  739  650  עמלות

 700.0  -  1  -  8  הכנסות אחרות
 )2.7( )19.2( 960  1,156  934  כל ההכנסות שאינן מריבית-סך

 הוצאות תפעוליות ואחרות
 )7.4( )3.6( 857  824  794  משכורות והוצאות נלוות     

 1.9  )3.9( 269  285  274  אחזקה ופחת בניינים וציוד
 16.0  22.0  444  422  515  הוצאות אחרות

 0.8  3.4  1,570  1,531  1,583  כל ההוצאות התפעוליות והאחרות-סך
 )66.8( )33.5( 849  424  282  רווח לפני מסים

 )65.0( )30.5( 300  151  105  הפרשה למסים על הרווח
 )67.8( )35.2( 549  273  177  רווח לאחר מסים

 )66.7( -  12  4  4  חלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת המס
 )56.3( -  )16(  2  )7(  מאוחדותהפסד (רווח) נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות 

 )68.1( )37.6( 545  279  174  רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק
 12.8  6.0  3.7  ⁾¹⁽%-תשואה להון המיוחס לבעלי מניות הבנק, ב

 61.4  58.6  66.0  %-יחס היעילות ב  
  

 

 הערה:
 על בסיס שנתי. )1(
 

 : תוצאתיים בסעיפים מהותיים שינויים בדבר פרטים להלן
 מיליון 3,016של  סך לעומת, ח"ש מיליון 2,918ל ש בסך הכנסות ריבית, נטו, מוהסתכ, 2020 שנת של מחצית הראשונהב .נטו, הכנסות ריבית

 שלילית מחיר בהשפעת מוסברת, ח"ש מיליון 98 של בסך, נטו, מריבית בהכנסות הירידה .3.2% של בשיעור ירידה, אשתקד המקבילה בתקופה ח"ש

 והוצאות בהכנסות השינויים וניתוח ריבית והוצאות הכנסות שיעורי" ראו( ח"ש מיליון 209 של בסךחיובית  כמות השפעתו, ח"ש מיליון 307 של בסך

 ).1 מספר בנספח" ריבית

 .אשתקד המקבילה בתקופה 2.56% לעומת, 2.25% של לשיעור 2020 שנת של במחצית הראשונה הגיע נגזרים השפעת ללא הריבית פער

 היתרהו ח"ש מיליון 244,474 של לסך ח"ש מיליון 216,856 של מסך, 12.7%-כ של בשיעור עלתה הריבית נושאי הנכסים של הממוצעת היתרה

 .ח"ש מיליון 187,818 של לסך ח"ש מיליון 168,337 של מסך, 11.5%-כ של בשיעור עלתה הריבית נושאות ההתחייבויות של הממוצעת
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 נטו לפי מגזרי הצמדה ריביתהכנסות 

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

 
 ביוני 30-לששת החודשים שהסתיימו ב

 
2020 2019 

 

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

% 
 2.97  2,246  68.4  2.69  2,354  70.2  מטבע ישראלי לא צמוד

 )0.46( 193  8.5  )0.30( 37  8.0  מטבע ישראלי צמוד למדד
 2.16  577  23.1  1.88  527  21.8  מטבע חוץ

 2.56  3,016  100.0  2.25  2,918  100.0  הכנסות ריבית, נטו ופער הריבית
 הערה:

 ) על פי היתרה הממוצעת של הנכסים נושאי ריבית.1(
 

 לציבור באשראי לגידו בשל קוזזה אשר הדולרית בריבית ומירידה לצרכן המחירים במדד השינוי מהשפעת בעיקר נובעת, נטו, מריבית בהכנסות הירידה

 .צמוד הלא במגזר

 המקבילה בתקופה ח"ש מיליון 402לעומת , ח"ש מיליון 693של  ךסב 2020 שנת של במחצית הראשונה הסתכמו מריבית שאינן מימון הכנסות

 .72.4% של בשיעור , עליהאשתקד

להלן  ראו( נגזריםב ומפעילות שער מהפרשי בהכנסות ומעליה חוב איגרות ממימוש ברווחים מעליה, בעיקר, נבע מריבית שאינן מימון בהכנסות הגידול

 )."ניתוח של סך הכנסות מימון, נטו"

 וחשיפת יביתהר חשיפת מניהול ניפרד בלתי חלק המהווים, נגזרים פיננסיים במכשירים הפעילות השפעת את כוללות מריבית שאינן מימון הכנסות

 .מריבית ינןשא המימון הכנסות ואת, נטו, הריבית הכנסות את לסכום יש שוטפת מפעילות המימוני הרווח ניתוח לצורך, לפיכך. הבנק של הבסיס

 נטו, הכנסות מימון  הרכב

 
2020 2019 

 

 רבעון 
 שני

 רבעון 
 ראשון

 רבעון 
 רביעי

 רבעון 
 שלישי

 רבעון 
 שני

 רבעון 
 ראשון

 
 במיליוני שקלים חדשים

 1,806  2,150  1,751  1,860  1,791  1,742  הכנסות ריבית
 385  555  353  381  336  279  הוצאות ריבית

 1,421  1,595  1,398  1,479  1,455  1,463  הכנסות ריבית, נטו
 172  230  195  145  417  276  הכנסות מימון שאינן מריבית

 1,593  1,825  1,593  1,624  1,872  1,739  כל הכנסות המימון, נטו-סך

 נטו, הכנסות מימון  סך של ניתוח

 
2020 2019 

 

 רבעון 
 שני

 רבעון 
 ראשון

 רבעון 
 רביעי

 רבעון 
 שלישי

 רבעון 
 שני

 רבעון 
 ראשון

 
 במיליוני שקלים חדשים

 1,529  1,556  1,528  1,586  1,617  1,552  הכנסות מימון מפעילות שוטפת
 )14(  73  )33(  )12(  )24(  )16(  השפעת מדד המחירים לצרכן

 57  66  65  23  178  142  של אגרות חוב*רווחים נטו, ממימוש ומהתאמות לשווי הוגן 
 10  71  37  5  )8(  7  רווחים (הפסדים) מהשקעה במניות**

 )35(  44  )51(  6  6  18  התאמות לשווי הוגן של מכשירים נגזרים
 40  14  47  16  103  36  הפרשי שער, אופציות ונגזרים אחרים*

 6  1  -  -  -  -  רווחים נטו בגין הלוואות שנמכרו
 1,593  1,825  1,593  1,624  1,872  1,739  כל הכנסות המימון, נטו-סך

 )35(  )5(  )19(  6  55  )7(  *  הפרשי שער בגין אגרות חוב למסחר נכללו בשורת הפרשי שער
 4  36  14  )1(  -  )3(  רךהכנסות ממימושים בדיסקונט קפיטל בניכוי הפרשות לירידת ע –**מזה 
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 מקבילהה בתקופה ח"ש מיליון 3,418 של סך לעומת, ח"ש מיליון 3,611 של בסך 2020 שנת של במחצית הראשונה מוהסתכ ,נטו, הכנסות מימון

 של בסך המעלי ,שוטפת מפעילות ברווח ח"ש מיליון 84 שלבסך  מעליה, בעיקר, נבעה המימון הכנסותב העליה .5.6% של בשיעור עליה, אשתקד

 ונגזרים תאופציו, שער מהפרשי בהכנסות ח"ש מיליון 85 של ומעליה חוב איגרות של הוגן לשווי ומהתאמות מימושמ ברווחים ח"ש מיליון 197

 רווחיםב ח"ש מיליון 82 של בסך קיטון ובשל לצרכן המחירים במדד השינוי השפעת בגין ח"ש מיליון 99 של בסך בהוצאה קוזזו אשר, אחרים

 .במניות מהשקעה

הכולל  ריביתה פער הסבר לצורך. , בגין הפעילות המאזניתנטו, ריבית הכנסות מוצגות, 1 נספח – ניוהרבע לדוח בנספחים .והוצאה הכנסה שיעורי

 ).שער הפרשיהתאמות לשווי הוגן ו ללא( למסחר שאינם נגזרים פעילות השפעת את להוסיף יש, הבנק של

בתקופה המקבילה  2.07%, לעומת 1.89% של לשיעור 2020 שנת של במחצית הראשונה הגיע נגזרים שאינם למסחר כולל הריבית פער

 אשתקד.

, אשתקד ילהמקב ברבעון ח"ש מיליון 1,825 של סך לעומת, ח"ש מיליון 1,739 של בסך 2020 שנת של השני ברבעון כמותהס ,נטו, מימון הכנסות

 .7.1% של בשיעור ירידה, 2020 שנת של הראשון ברבעון ח"ש מיליון 1,872 ולעומת 4.7% של בשיעור ירידה

 ומתולע אשתקד המקביל ברבעון 2.07% לעומת 1.84% של לשיעור 2020 שנת של השני ברבעון הגיע למסחר שאינם נגזרים כולל הריבית פער

 .2020 שנת של הראשון ברבעון 1.96%

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

 

לשלושת החודשים 
 ביוני 30 -שהסתיימו ב

 

לששת החודשים 
 ביוני 30 -שהסתיימו ב

 
 

 שינוי 2019 2020 שינוי 2019 2020

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

 פעילות ישראל:
 4.9  964  1,011  )1.4( 499  492  משקי בית      

 )7.0( 43  40  )5.3( 19  18  בנקאות פרטית
 )2.7( 770  749  )7.7( 392  362  עסקים קטנים וזעירים

 12.6  159  179  14.8  81  93  עסקים בינוניים
 2.9  377  388  1.0  191  193  עסקים גדולים
 -  18  18  12.5  8  9  גופים מוסדיים

 )52.2( 207  99  )54.2( 168  77  מגזר ניהול פיננסי
 )2.1( 2,538  2,484  )8.4( 1,358  1,244  כל פעילות ישראל-סך
 )9.2( 478  434  )7.6( 237  219  כל פעילות חו"ל-סך
 )3.2( 3,016  2,918  )8.3( 1,595  1,463  הכל-סך

ת הוצאות לעומ, ח"ש מיליון 1,188של  בסך אשראי הפסדי בגין הוצאותנרשמו  2020 שנת של במחצית הראשונה .אשראי הפסדי בגין ההוצאות

 מגידול ובפרט, הקורונה משבר מהשלכות ,בעיקר ,נובעת העליה .328.9% בשיעור של , עליהאשתקד המקבילה בתקופה ח"ש מיליון 277 ך שלבס

 הכספיים בדוחות שנרשמו, ח"ש מיליון 50-כ של בסךבגין הפסדי אשראי,  להוצאות מתווספת האמורה העליה .אשראי להפסדי הקבוצתית בהפרשה

 .בשווקים המחירים ירידת זה ובכלל נגיף הקורונה התפרצות של ההשלכות בגין, 2019 בדצמבר 31 ליום הבנק של

 שמעותיתמ ודאות אי קיימת זה בשלב כי אם, שלהם ההחזר יכולת ועל לווים של מצבם על להשפיע להמשיך עשוי הקורונה משבר, הבנק להערכת

 לשקף כדיב, הקבוצתית ההפרשה את במחצית הראשונה להגדיל הבנק החליט האמור רקע על. להשפיע צפוי הוא בו הזמן ומשך המשבר עוצמת בדבר

 זה בשלב עלהמ אינו לגביהם המידע אשר לווים היינו( זוהו טרם אולם מהמשבר שנפגעו לווים בגין לתקופה המוערכים האשראי בהפסדי הגידול את

 .)אשראי להפסדי פרטנית הפרשה בגינם לערוך הצורך את

 באופן יתהקבוצת ההפרשה את הגדיל הבנק הראשון שברבעון לאחר, הראשון ברבעון שנערכה לזו קרובה הפרשות רמת על שמר הבנק השני ברבעון

  .משמעותי
  :הבאים מהגורמים בעיקר הושפעו במחצית הראשונה אשראי להפסדי ההפרשה הוצאות

, בעיקר, שהושפע גידול, 2019 מחצית הראשונה של שנתב ח"ש מיליון 215 לעומת, ח"ש ליוןימ 976 של בסך, קבוצתי בסיס על הוצאות רישום -

 .הקורונה משבר נוכח הוודאות אי עליית בשל ההתאמה מקדם מהגדלת

, בעיקר ,שהושפע גידול, 2019 מחצית הראשונה של שנתב ח"ש מיליון 45 לעומת, ח"ש ליוןימ 122 של בסך, פרטני בסיס על הוצאות רישום -

 .מהמשבר שנפגעו לווים מספר בגין הבנק מהוצאות

, שהושפע ,429%ל של ו, גיד2019מיליון ש"ח במחצית הראשונה של שנת  17, לעומת ח"ש ליוןימ 90 של בסך ,לדיור בהלוואות הוצאה רישום -

 . הקורונה משבר עם בקשר משכנתא תשלומי נדחו בגינו אשראי על שבוצעה ,זהירות מטעמי, קבוצתית הפרשה מתוספת, בעיקר

 במקדמי ששימו היתר בין נעשה ,זוהו טרם אולם מהמשבר שנפגעו לווים בגין האשראי בתיק הגלומים האשראי הפסדי הערכת במסגרת כי יצויין

 .השונים המשק ענפי של הסיכון הערכת על המבוססים החמרה
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 עורך הבנקש, שונים בתרחישים חישוב מול אל גם, השאר בין, נבחנה 2020 שנת של הראשונה במחצית אשראי הפסדי בגין ההוצאה כי יצויין עוד

 .לעת מעת

 14 ביאור ראו, איאשר הפסדי בגין ההוצאות מרכיבי בדבר לפרטים .להלן' ג בפרק "אשראי סיכוני" וכן" לציבור האשראי" להלן ראו, נוספים לפרטים

 .הכספיים דוחותתמצית הל

 התפתחות ההוצאות בגין הפסדי אשראי

 

לששת החודשים שהסתיימו 
 לשנת ביוני 30ביום 

 
2020 2019 2019 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 על בסיס פרטני
 126  8  69  שינוי בהפרשה   

 275  135  176  מחיקות ברוטו
 )220(  )98(  )123(  גביות

 181  45  122  סך הכל פרטני
 קבוצתיעל בסיס 

 168  55  891  שינוי בהפרשה   
 602  308  316  מחיקות ברוטו

 )261(  )131(  )141(  גביות
 509  232  1,066  סך הכל קבוצתי

 690  277  1,188  הכל-סך
 0.40%  0.32%  ⁾²⁽1.28%  ⁾¹⁽שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי ביחס ליתרה הממוצעת של אשראי לציבור

 הערות:
 ) על בסיס שנתי.1(
 ) כולל הוצאה בגין אשראי לבנקים וממשלות בסכום לא מהותי.2(

 ההתפתחות הרבעונית של ההוצאות בגין הפסדי אשראי

 
2020 

 
2019 

 

רבעון 
 שני

רבעון 
 ראשון

 

רבעון 
 רביעי

רבעון 
 שלישי

רבעון 
 שני

רבעון 
 ראשון

 
 במיליוני שקלים חדשים

 על בסיס פרטני
 59  10  שינוי בהפרשה       

 
 84  34  18  )10( 

 108  68  מחיקות ברוטו
 

 78  62  70  65 
 )56(  )67(  גביות

 
 )50(  )72(  )46(  )52( 

 111  11  סך הכל פרטני
 

 112  24  42  3 
 על בסיס קבוצתי

 459  432  שינוי בהפרשה       
 

 69  44  )2(  57 
 165  151  מחיקות ברוטו

 
 148  146  160  148 

 )79(  )62(  גביות
 

 )68(  )62(  )64(  )67( 
 545  521  סך הכל קבוצתי

 
 149  128  94  138 

 656  532  הכל-סך
 

 261  152  136  141 
שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי ביחס ליתרה הממוצעת של אשראי 

 ⁾:¹⁽לציבור
 1.42%  ⁾²⁽1.14%  השיעור ברבעון       

 
 0.58%  0.35%  0.32%  0.33% 

 1.42%  ⁾²⁽1.28%  שיעור מצטבר מתחילת שנה
 

 0.40%  0.33%  0.32%  0.33% 
 הערות:

 ) על בסיס שנתי.1(
 ) כולל הוצאה בגין אשראי לבנקים וממשלות בסכום לא מהותי.2(

 .בפרק ג' להלן "אשראי סיכוני"-ו" לציבור האשראי" להלן ראו, נוספים לפרטים

 , ירידהאשתקד המקבילה בתקופה ח"ש מיליון 1,439לעומת , ח"ש מיליון 1,389של  בסך 2020 שנת של במחצית הראשונה הסתכמו העמלות

 .3.5% של בשיעור
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 העמלות התפלגות

 

לשלושת  החודשים 
 ביוני 30שהסתיימו ביום 

 

לששת החודשים 
 ביוני 30שהסתיימו ביום 

 

 
2020 2019 

השינוי 
 2019 2020 באחוזים

השינוי 
 באחוזים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 )5.1( 234  222  )9.6( 115  104  ניהול חשבון
 )3.7( 669  644  )12.5( 344  301  כרטיסי אשראי

 6.4  156  166  )3.7( 82  79  פעילות בניירות ערך ובמכשירים נגזרים מסוימים
 1.4  71  72  )8.3( 36  33  עמלות הפצת מוצרים פיננסיים

 5.7  88  93  12.2  41  46  טיפול באשראי
 )9.1( 66  60  )27.3( 33  24  הפרשי המרה

 )23.3( 30  23  )26.7( 15  11  פעילות סחר חוץ
 )33.3( 3  2  )50.0( 2  1  הכנסות נטו משירות תיקי אשראי

 )12.3( 81  71  )14.6( 41  35  עמלות מעסקי מימון
 )12.2( 41  36  )20.0( 20  16  אחרותעמלות 

 )3.5( 1,439  1,389  )10.8( 729  650  כל העמלות-סך

 
 של ךבס הסתכמה הירידה השני ברבעון. 2020 מרס מחודש החל, אשראי כרטיסי בפעילות לירידה גרם הקורונה משבר .אשראי מכרטיסי עמלות

 .המשבר פרוץ עד בפעילות מהגידול כתוצאה בחלקה קוזזה והיא, ח"ש מיליון 43
 לביצוע עברלמ ביטוי, הקורונה ממשבר היא אף הושפעה, השנה של השני ברבעון ככולה רובה, חשבון ניהול בעמלות הירידה. חשבון ניהול עמלות

 .הישירים הערוצים באמצעות פעולות

תקופה ב מיליון ש"ח 1,704 לעומתמיליון ש"ח,  1,618בסך של  2020של שנת  במחצית הראשונההסתכמו  הוצאות משכורות והוצאות נלוות

  ..%43בשיעור של  ירידה נרשמת הייתה, כמפורט להלן ,רכיבים מסויימים השפעת בניטרול. 5.0%בשיעור של  ירידה ,המקבילה אשתקד

  פירוט ההשפעה של רכיבים מסויימים , תוךל הוצאות משכורות והוצאות נלוות ההתפתחות הרבעונית ש

 
2020 2019 

 

רבעון 
 שני

רבעון 
 ראשון

רבעון 
 רביעי

רבעון 
 שלישי

רבעון 
 שני

רבעון 
 ראשון

 
 במיליוני שקלים חדשים

 847  857  824  815  824  794  כפי שדווח -משכורות והוצאות נלוות 
 )69(  )94(  )64(  )59(  )21(  )17(  מענקים

 778  763  760  756  803  777  בניטרול רכיבים מסוימים -משכורות והוצאות נלוות 

 
של שנת מחצית הראשונה ב ח"ש מיליון 864של  סך לעומת, 2020של שנת  במחצית הראשונה ח"ש מיליון 937של  בסך הסתכמו אחרות הוצאות

 46 של בסך בעמלות מעליה, ח"ש מיליון 71 של בסך הדוח בתקופת לתביעות מהפרשה, בעיקר, הושפעה העליה .8.4% של בשיעור, עליה 2019

 בירידה חלקית שקוזזו, ח"ש מיליון 17 של בסך מחשב בהוצאות ומעליהעסקיים  לשותפים כאל של בתשלומים מגידול, בעיקר, שהושפעו, ח"ש מיליון

 .ח"ש מיליון 17 של בסך ארוך לזמן בהטבות וירידה ח"ש מיליון 23 של בסך ושיווק פרסום בהוצאות

  



 בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו 
 דוח הדירקטוריון וההנהלה 2020 שנידוח רבעון 

23 
 

 

 

  כוללה ברווח התפתחויות

 תמצית דוח על הרווח הכולל

 

לששת החודשים 
 ביוני 30-שהסתיימו ב

 
 

 שינוי   2019 2020
 באחוזים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 )52.3( 950  453  רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק
 השינויים במרכיבי רווח (הפסד) כולל אחר, המיוחס לבעלי המניות של הבנק:

 344  )129(  ⁾¹⁽כולל אחר, לפני מיסיםרווח (הפסד)    
 )168(  57  השפעת המס המתייחס 
 176  )72(  רווח (הפסד) כולל אחר, המיוחס לבעלי המניות של הבנק, לאחר מיסים 
 )66.2( 1,126  381  הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות של הבנק 

 

 הערה:
 לתמצית הדוחות הכספיים. 4כולל אחר, ראו ביאור לפרטים בדבר מרכיבי השינוי ברווח (הפסד)  )1(

 )הפסד( ברווח הנכללים העיקריים הסעיפים. ח"ש מיליון 72 של בסך 2020של שנת  במחצית הראשונה הסתכם מיסים לאחר האחר הכולל ההפסד
  :הם האחר הכולל

 החוב איגרות בתשואות ירידה חלה 2020של שנת במחצית הראשונה  – הוגן שווי לפי למכירה זמינות חוב איגרות הצגת בגין נטו התאמות -

 ההוגן שוויה עליית של ההשפעה לצד. ח"ש מיליון 105 של בסך מיסים ייחוס לאחר אחר כולל לרווח גרמה אשר, הבנק קבוצת ידי על שהוחזקו

 ;ברווח חוב איגרות ממימוש גם הושפע האחר הכולל הרווח, כאמור

 לדולר ביחס השקל של החליפין בשער פיחות חל 2020של שנת  במחצית הראשונה – יורק בניו הבת חברת של כספיים דוחות מתרגום התאמות -

 ;ח"ש מיליון 14 של בסך, הבת בחברה ההשקעה של השיקלי בערך עליה עקב אחר כולל רווח נרשם, תאםהב. 0.3% של בשיעור

 בהתאם, מחושבות, פעילים לעובדים ארוך לזמן אחרות והטבות פרישה לאחר זכויותיהם בגין לעובדים ההטבות - לעובדים הטבות בגין התאמות -

 ונצרניותק חוב איגרות של ממוצע מרווח בתוספת ישראל ממשלת של איגרות מתשואת הנגזר היוון שיעור פי על, הבנקים על פקחמה להוראות

 מיליון 41 של בסך אחר כולל רווח נרשם, החוב איגרות בתשואת 2020 שנת של הראשונה במחצית שחלה הירידה לאור). בינלאומי( AA בדירוג

 בגין, םמסי ייחוס לאחרמיליון ש"ח  166סך של  –מזה , ח"ש מיליון 233 של בסך אחר אקטוארי הפסד נרשם וכן, מסים ייחוס לאחר, ח"ש

 .2020 פרישה תוכנית

 לימות ההוןהמבנה וההתפתחויות של הנכסים, ההתחייבויות, ההון וה
 וההתחייבויות הנכסים התפתחות

 של בשיעור , עליה2019 שנת בסוף ח"ש מיליון 259,823של  סך לעומת, ח"ש מיליון 282,100של  בסך הסתכם 2020 ביוני 30 ליום הנכסים כל סך

%8.6.  

 העיקריים המאזן בסעיפי ההתפתחות

 

ביוני  30
2020 

בדצמבר  31
2019 

שיעור 
 השינוי

 
 %-ב שקלים חדשים במיליוני

 נכסים
 52.1  26,044  39,608  מזומנים ופקדונות בבנקים   

 6.1  37,745  40,037  ניירות ערך
 1.6  180,467  183,436  אשראי לציבור, נטו

 התחייבויות
 10.2  201,450  222,048  פקדונות הציבור   

 20.2  6,419  7,717  פקדונות מבנקים
 )49.7( 346  174  שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזרניירות ערך 

 )13.3( 13,129  11,377  איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים
 1.7  18,678  19,004  הון המיוחס לבעלי המניות של הבנק

 1.7  19,193  19,523  כל ההון-סך

  .הציבור ופקדונות ערך ניירות, לציבור האשראי בדבר פרטים יובאו להלן
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 מזומנים ופקדונות בבנקים

 לגידול ביחס וךנמ היה האשראי ביתרת הגידול כי העובדה לאור). להלן ראו( הציבור בפיקדונות משמעותי גידול חל 2020 שנת של הראשונה במחצית

 הבנק של לותהנזי יתרות את הגדיל האחר והחלק ערך ניירות בתיק הושקעו חלקם אשר, משמעותיים נזילות עודפי לבנק נוצרו, הפיקדונות ביתרת

 .ישראל בבנק מופקדות אשר

 לציבור האשראי

 מיליון 180,467לעומת , ח"ש מיליון 183,436של  בסך 2020 ביוני 30 ליום הסתכם) אשראי להפסדי הפרשה בניכוי(, נטו, לציבור האשראי .כללי

 .1.6%בשיעור של  עליה, 2019 שנת בסוף ח"ש

וואות לדיור, סיכון סיכוני אשראי בהלובכלל זה  לפרטים בדבר ניהול סיכוני האשראי). 31-28(עמ'  2019תיק האשראי, ראו בדוח שנתי לפרטים בדבר 

 איכות בדבר רטיםלפ .)63-49(עמ'  2019ובדוח שנתי  להלן ג'"סיכוני אשראי" בפרק  ראו, אשראי לאנשים פרטים וסיכון אשראי לענף בינוי ונדל"ן

  .)220-219(עמ'  2019ובדוח שנתי  הכספיים דוחותתמצית הל 3ב'  14 ביאור ראו, האשראי

 הרכב האשראי לציבור לפי מגזרי הצמדה

 הצמדה מגזרי לפי, נטו , לציבור  האשראי הרכב על נתונים

 
 2019בדצמבר  31 2020ביוני  30

 

 

במיליוני 
 ש"ח

% מסך 
האשראי 

 לציבור
במיליוני 

 ש"ח

% מסך 
האשראי 

 לציבור

שיעור 
השינוי  

 %-ב
 1.9  73.6  132,824  73.8  135,316  מטבע ישראלי לא צמוד

 )1.3( 10.2  18,348  9.9  18,112  מטבע ישראלי צמוד למדד
 2.4  16.2  29,295  16.3  30,008  מטבע חוץ ומטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ

 1.6  100.0  180,467  100.0  183,436  הכל אשראי לציבור, נטו-סך

 אשראיה עלה דולרים במונחים. 2019 בדצמבר 31 לעומת 2.5% של בשיעור עלה חוץ למטבע צמוד ישראלי מטבעבו חוץ במטבע לציבור האשראי

 את הכולל, בורלצי האשראי כל סך. 2019 בדצמבר 31 לעומת 2.2%של  עליה, דולר מיליון 184 של בסך חוץ למטבע צמוד ישראלי ובמטבע חוץ במטבע

  .0192 בדצמבר 31 לעומת, .%61 של בשיעור עלה, דולריים במונחים מחושבים כשהם, חוץ למטבע צמוד ישראלי ובמטבע חוץ במטבע האשראי

 פעילות פיקוחייםהרכב האשראי לציבור לפי מגזרי 

 פיקוחיים לפי מגזרי פעילות , נטוהתפתחות היתרות של האשראי לציבור נתונים אודות 

 
 בדצמבר 31 ביוני 30

 
 

 שינוי 2019 2020

 
 %-ב במיליוני שקלים חדשים

 פעילות ישראל:
 0.6  69,211  69,622  משקי בית*   

 8.9  326  355  בנקאות פרטית*
 0.5  36,837  37,029  עסקים קטנים וזעירים

 7.2  12,628  13,539  עסקים בינוניים
 6.7  39,529  42,180  עסקים גדולים
 )5.6( 676  638  גופים מוסדיים

 2.6  159,207  163,363  כל פעילות ישראל-סך
 )1.3( 23,784  23,478  כל פעילות חו"ל*-סך
 2.1  182,991  186,841  הכל אשראי לציבור-סך

 34.9  )2,524(  )3,405(  הפרשה להפסדי אשראי
 1.6  180,467  183,436  הכל אשראי לציבור, נטו-סך

 6.9  37,159  39,706  הלוואות לדיור -*מזה 
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 עסקיםל האשראי. המעודכנת האסטרטגית בתוכנית שנקבעו במיקודים הצמיחה את משקף 2020של שנת  במחצית הראשונה לציבור באשראי הגידול

 הלוואות ללא תבבי למשקי באשראי ירידה חלה, מנגד ).6.9%( ש״ח מיליון 2,547-ב עלה לדיור והאשראי) 6.7%( ש״ח מיליון 2,651-ב גדל גדולים

 ).-%5.9( ח"ש מיליון 1,996 של בסך, לדיור

 ענפי משקלציבור לפי הכולל האשראי סיכון הרכב 

 התפתחות סיכון האשראי הכולל לציבור, לפי ענפי משק עיקריים

 
 2019בדצמבר  31 2020ביוני  30

 

 ענף
סיכון אשראי 

 כולל
שיעור מסך 

 הכל
סיכון אשראי 

 כולל
שיעור מסך 

 הכל
שיעור 
 השינוי

 
 %-ב % במיליוני ש"ח % במיליוני ש"ח

 8.3  7.1  19,982  7.5  21,647  תעשיה
 4.1  11.2  31,382  11.3  32,684  בינוי -בינוי ונדל"ן 
 6.5  8.2  22,973  8.5  24,469  פעילות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 

 2.9  10.3  29,056  10.3  29,888  מסחר
 6.1  8.6  24,224  8.9  25,704  שירותים פיננסיים

 7.6  14.7  41,203  15.3  44,344  הלוואות לדיור -אנשים פרטיים 
 )2.2( 24.7  69,385  23.4  67,833  אחר -אנשים פרטיים 

 )0.3( 15.3  42,909  14.8  42,763  ענפים אחרים
 2.9  100.0  281,114  100.0  289,332  אשראי כולל לציבורהכל סיכון -סך

 חל הגידול. 2019 שנת לסוף בהשוואה 2.9%-ב לציבור הכולל האשראי סיכון גדל 2020 שנת של הראשונה במחצית כי עולה לעיל שהובאו הנתוניםמ

 – פרטיים אנשיםב יקרבע ,ירידה חלה ,מנגד .פיננסיים שירותיםבו ן"בנדל פעילות – ן"ונדל בינויב, תעשיהב, לדיור הלוואות – פרטיים באנשים בעיקר

 .אחר

 בעייתי אשראי סיכוןהתפתחות 

 :הכספיים הדוחות לתמצית 14 בביאור רטוכמפ, לציבור האשראי בדבר פרטים להלן

 בהשוואה, ח"ש מיליון 2,039 על 2020 ביוני 30 ביום עמד) ריבית צובר ושאינו ריבית צובר( לציבור הפגום המאזני האשראי .לציבור פגום אשראי

 .12.40% שלבשיעור  עליה, 2019 בדצמבר 31 ביום ח"ש מיליון 1,814-ל

 ביוני 30 ביום עמד, פרטני בסיס על נבדק ואשר ריבית הכנסות צובר שאינו לציבור הפגום האשראי .ריבית צובר שאינו לציבור פגום אשראי

 . 23.93% של בשיעור עליה, 2019 בדצמבר 31 ביום ח"ש מיליון 1,166-ל בהשוואה, ח"ש מיליון 1,445 על 2020

 עיקריים משק בענפי הבעייתי האשראי סיכון ושיעור הכולל האשראי סיכון

 
 2019בדצמבר  31 2020ביוני  30

 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

 4.3  856  19,982  4.7  1,024  21,647  תעשיה
 1.0  323  31,382  1.7  561  32,684  בינוי -בינוי ונדל"ן 
 3.1  705  22,973  3.7  915  24,469  פעילות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 

 3.6  1,048  29,056  2.6  764  29,888  מסחר
 1.5  359  24,224  1.4  359  25,704  שירותים פיננסיים

 0.9  378  41,203  0.9  414  44,344  הלוואות לדיור -אנשים פרטיים 
 0.8  566  69,385  0.8  550  67,833  אחר -אנשים פרטיים 

 2.0  843  42,909  3.2  1,365  42,763  ענפים אחרים
 1.8  5,078  281,114  2.1  5,952  289,332  הכל ציבור-סך

 0.7  37  5,188  0.5  38  7,806  בנקים
 -  -  29,904  -  -  32,373  ממשלות

 1.6  5,115  316,206  1.8  5,990  329,511  הכל-סך
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 בענפיםבעיקר  ,יהבעיית החוב בשיעור גידול חל. הכולל האשראי סיכון לבין הבעייתי האשראי סיכון בין היחס עלה, 2020 שנת של הראשונה במחצית

 .המסחר בענף הבעייתי החוב בשיעור קיטון חל מנגד, תעשיהו ן"בנדל פעילות – ן"ונדל בינוי, בינוי – ן"ונדל בינוי

 ייתרת ההפרשה להפסדי אשרא

 בסיס על והפרשה קבוצתי בסיס על הפרשה הכוללת, אשראי להפסדי ההפרשה יתרת .בגין אשראי לציבור אשראי להפסדי ההפרשה יתרת

 יתרת לעומת, לציבור מהאשראי 1.82% והיוותה ח"שמיליון  3,405 על 2020 ביוני 30ביום  עמדה, מאזני חוץ אשראי סיכון בגין כולל לא, פרטני

 .2019 בדצמבר 31 ביום, לציבור מהאשראי 1.38% שהיוותה, ח"ש מיליון 2,524 של בסך הפרשה
 פרטני בסיס על חושבה אשר לציבור פגום אשראי בגין אשראי להפסדיהפרטנית  ההפרשה יתרת .יתרת ההפרשה הפרטנית להפסדי אשראי

 .23.1%בשיעור של  עליה, 2019 בדצמבר 31 ביום ח"ש מיליון 307-ל בהשוואה, ח"ש מיליון 378 על 2020ביוני  30 ביום עמדה
 לדיור הלוואות בגין אשראי להפסדי ההפרשה למעט, אשראי להפסדי הקבוצתית ההפרשה יתרת .אשראי להפסדי קבוצתיתה הפרשהיתרת ה

 גידול המהווה, 2019 בדצמבר 31 ליום ח"ש מיליון 2,010-ל בהשוואה, ח"ש מיליון 2,736 על 2020 ביוני 30 ביום עמדה, הפיגור עומק לפי שחושבה

 .36.1%-כ של שיעור, ח"ש מיליון 725 של בסך השוטפת בהפרשה

 מאפייני סיכון של תיק האשראי לציבור

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

 
 ביוני 30-לששת החודשים שהסתיימו ב

 
2020 2019 

 

הוצאה 
להפסדי 

 אשראי
שיעור 

 ההוצאה

הוצאה 
להפסדי 
אשראי 
(ביטול 
 הוצאה)

שיעור 
ההוצאה 

(ביטול 
 הוצאה)

 ענף
במיליוני 

 % ש"ח
במיליוני 

 % ש"ח
 0.4  28  0.8  51  תעשיה

 0.7  54  1.3  105  בינוי -בינוי ונדל"ן 
 )0.4( )33(  1.3  134  פעילות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 

 0.5  57  1.3  147  מסחר
 )0.1( )2(  6.2  100  ואוכלבתי מלון, שירותי הארחה 

 0.6  18  0.7  19  תחבורה ואחסנה
 )0.1( )6(  0.1  5  שירותים פיננסיים

 0.8  24  4.6  141  שירותים עסקיים אחרים
 0.3  11  0.6  32  שירותים ציבוריים וקהילתיים

 0.4  )30(  2.0  20  ענפים אחרים
 0.2  121  1.3  754  הכל מסחרי-סך

 0.1  16  0.5  91  הלוואות לדיור -אנשים פרטיים 
 0.9  140  2.1  329  אחר -אנשים פרטיים 

 0.3  277  1.3  1,174  הכל הוצאות בגין הפסדי אשראי לציבור-סך 
 -  -  0.7  14  הכל ממשלות -סך

 0.32  277  1.28  1,188  הכל הוצאות בגין הפסדי אשראי-סך 

אחר,  –אנשים פרטיים  פיםבענ התמקדה 2020 שנת שלבמחצית הראשונה  אשראי הפסדי בגין בהוצאה העליה כי עולה לעיל שהובאו מהנתונים

 בינוי ובתי מלון ושירותי הארחה. –פעילות בנדל"ן, בינוי ונדל"ן  –מסחר, שירותים עסקיים אחרים, בינוי ונדל"ן 

 ערך ניירות

 , עליה2019 שנת בסוף ח"ש מיליון 37,745לעומת , ח"ש מיליון 40,037של  בסך בתיק הנוסטרו ערך ניירות הסתכמו 2020 ביוני 30 ליום .כללי

או למעלה מזה מכלל  5%היוותה שיעור של  2020 ביוני 30ניירות הערך בתיק הנוסטרו של קבוצת דיסקונט, שההשקעה בהם ליום . 6.1% של בשיעור

, 5.2%-, לכ7.4%-, שהגיעו לכ"1026ממשלתית שקלית "-ו "0330ממשלתית שקלית ", "0324ממשלתית משתנה "", 1121"ממשלתית משתנה  התיק:

  מכלל התיק, בהתאמה. .%05-ולכ .%15-לכ
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 נויותסוכ של משכנתא מגובות חוב באיגרות מושקע מהתיק 17.3%-כו ממשלתיות חוב באיגרות מושקע מהתיק 66.9%-כ, 2020 ביוני 30 ליום

 בחסות הפועלות סוכנויות של חוב באיגרות מושקע מהתיק 1.6%-כ(מזה  AAA בדירוג) Freddie Mac, Fannie Mae, Ginnie Mae( שונות פדרליות

 לפרטים .3-1 סעיפים, 2נספח , "הרבעוני לדוח נספחים" ראו, משק ענפי לפי, חוב באיגרות הבנק השקעות בדבר לפרטים .))GSE( ב"ארה ממשלת

  .2 סעיף, 3 נספח –" הרבעוני לדוח נספחים" ראו, עיקריות ממשלות לפי, ממשלתיות חוב באיגרות ההשקעה התפלגות בדבר
 ).32(עמ'  2019, ראו בדוח שנתי הנוסטרו יתיק ניהול מדיניותלפרטים בדבר 

  הצמדה מגזרי לפי ערך ניירות תיק הרכב

 הצמדה בסיסי לפי ערך ניירות תיק הרכב

 
 בדצמבר 31 ביוני 30

 
 

שיעור  2019 2020
השינוי 

 %-ב
 

 במיליוני שקלים חדשים
 3.3  20,486  21,167  מטבע ישראלי לא צמוד

 62.3  685  1,112  מטבע ישראלי צמוד למדד
 7.3  15,594  16,736  מטבע חוץ ומטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ

 4.3  980  1,022  פריטים שאינם כספיים -מניות 
 6.1  37,745  40,037  הכל-סך

 ניירותב שקעההה עלתה דולריים במונחים. 2019 בדצמבר 31 לעומת 7.3%בשיעור של  עלו חוץ למטבע צמוד ישראלי ובמטבע חוץ במטבע ערך ניירות

, הערך תניירו כל סך .2019 בדצמבר 31 לעומת 7.0% של עליה, דולר מיליון 316 של בסך חוץ למטבע צמוד ישראלי ובמטבע חוץ במטבע הערך

 31 מתלעו %5.9 של בשיעור עלה, דולריים במונחים מחושבים כשהם חוץ למטבע צמוד ישראלי ובמטבע חוץ במטבע הערך ניירות את הכוללים

  .2019 בדצמבר

 לתיקים הסיווג לפי הערך ניירות תיק הרכב

קעה במניות שאינן איגרות חוב זמינות למכירה, הש, לפדיון מוחזקותה חוב איגרות כלהלן: הערך ניירות מסווגים הבנקים על המפקח להוראות בהתאם

  .למסחר ערך ניירותלמסחר ו

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

 
 2019בדצמבר  31 2020ביוני  30

 

עלות 
מופחתת 

-(במניות
 שווי הוגן עלות)

הערך 
 במאזן

עלות 
מופחתת 

-(במניות
 שווי הוגן עלות)

הערך 
 במאזן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 איגרות חוב
 4,753  4,998  4,753  7,691  8,044  7,691  מוחזקות לפדיון      

 29,562  29,562  29,091  30,010  30,010  29,298  זמינות למכירה
 2,450  2,450  2,442  1,314  1,314  1,300  למסחר
 מניות

 967  967  935  1,021  1,021  991  שאינן למסחר      
 13  13  12  1  1  2  למסחר

 37,745  37,990  37,233  40,037  40,390  39,282  הכל ניירות ערך-סך

 30 םליו דיסקונט קבוצת שלאיגרות חוב זמינות למכירה  תיק ).ונכסים משכנתאות מגובות חוב איגרות כולל לא( איגרות חוב קונצרניות

, )יורק ניו בי יד אי ידי על המוחזק ח"ש מיליון 530 של סך מזה( ח"ש מיליון 3,952 של בסכום קונצרניות חוב באיגרות השקעה כולל ,2020 ביוני

 איגרות רתבית הכלולים מומשו שטרם )הפסדיםרווחים ( בדבר לפרטים. 9.7%, עליה של 2019בדצמבר  31ח ליום "מיליון ש 3,601לעומת סך של 

 .הכספיים דוחותלתמצית ה 5 ביאור ראו, האמורות החוב
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 משכנתאות ונכסים מגובי ערך בניירות השקעות

, ש"ח מיליון 8,023 של בסכום ות ונכסיםמשכנתא מגובות חוב באיגרות השקעה כולל 2020 ביוני 30 ליום דיסקונט קבוצת של הערך ניירות תיק .כללי

בסכום של  השקעה באיגרות חוב מגובות משכנתאהסכום כולל . 7.8%בשיעור של  עליה, 2019 בדצמבר 31 ביום ש"ח מיליון 7,444 של סך לעומת

 92.9%-כ. 8.8% שלר בשיעו עליה, 2019בדצמבר  31ביום מיליון ש"ח  6,857לעומת סך של  ,, אשר מוחזקות בידי אי די בי ניו יורקש"חמיליון  7,461

בארצות  AAAבדרוג  )Freddie Mac, Fannie Mae, Ginnie Mae( שונות פדרליות סוכנויות של חוב מאיגרות תומורכב, המשכנתא מגובות החוב איגרותמ

 .Subprime-ה לשוק חשיפה כוללת אינה האמורות החוב באיגרות ההשקעה. הברית

מיליון ש"ח ביום  2 ש"ח, לעומתמיליון  173 של בסך ,נטו ,מומשו שטרם רווחיםונכסים  משכנתאות מגובי הערך ניירות תיק כלל, 2020 ביוני 30 ליום

 . 2019בדצמבר  31

 ).33 'עמ( 2019 שנתי בדוח ראו, ב"ארה ממשלת בחסות הפועלות הסוכנויות בדבר לפרטים

CLO.  מסוג מובטחות חוב איגרותאי די בי ניו יורק מחזיק CLO ,ירוגבד מדורגים כאמור הערך ניירות .ש"ח מיליון 534-כ של כולל בסך AA-AAA ,ידי על 

 על, AA-AAAדירוג ניירות הערך כאמור מדורגים ב. ח"ש מיליון 557 של בסך, CLO מסוג מובטחות חוב איגרות מחזיק הבנק .לפחות אחת דירוג סוכנות

 לתמצית הדוחות הכספיים. 5לפרטים, ראו ביאור  .לפחות אחת דירוג סוכנות ידי

 למכירה זמינים ערך ניירות של ערך ירידת בדבר פרטים

 'עמ( 2019 נתיש בדוח "קריטיים חשבונאיים ואומדנים קריטיים בנושאים חשבונאית מדיניות" ראו, ערך ניירות של ערך ירידת בחינת בדבר לפרטים

 30ליום  אמוריםה הערך ניירות של הערך ירידת בחינת על בהתבסס ).108-107 'עמ( 2019 בדצמבר 31 ליום הכספיים לדוחות 5ד'  1 וביאור) 79-78

  .תזמני הינה הערך ירידת כי, הרלבנטית הבת חברת הנהלת הערכת על בהתבסס, הרלבנטיים ובמקרים, הבנק הנהלת העריכה, 2020 ביוני
, למכירה זמיניםים ונכס משכנתאות מגובי ערך ניירות בגין מומשו וטרם שנצברו ההפסדים, 2019 בדצמבר 31-ו 2019 ביוני 30, 2020 ביוני 30 לימים

  .כספייםה דוחותתמצית הל 5 ביאור ראו, נוספים לפרטים מיליון ש"ח, בהתאמה. 28-מיליון ש"ח ו 31מיליון ש"ח,  26הסתכמו בסך כולל של 

 לקוחות נכסי

, עליה בשיעור של 2019 שנת סוףמיליון ש"ח ב 201,450לעומת , ח"ש מיליון 222,048של  בסך הסתכמו, 2020 ביוני 30 ליום הציבור פקדונות

 מפדיונות כתוצאה הציבור בפקדונות משמעותי גידול חל, הקורונה משבר עקב ההון בשוק חדות ירידות נרשמו הבמהלכ, מחצית הראשונהב .10.2%

 .בבנק בפיקדונות והפקדתם, ההון בשוק שהושקעו, קמעונאיים לקוחות כספי של

 הצמדה מגזרי לפי הציבור פקדונות הרכב על נתונים

 
 2019בדצמבר  31 2020ביוני  30

 

 

במיליוני 
 ש"ח

% מסך 
פקדונות 

 הציבור
במיליוני 

 ש"ח

% מסך 
פקדונות 

 הציבור

שיעור 
השינוי  

 %-ב
 12.0  66.9  134,716  67.9  150,830  מטבע ישראלי לא צמוד

 )4.7( 2.3  4,611  2.0  4,394  מטבע ישראלי צמוד למדד
 7.6  30.8  62,123  30.1  66,824  מטבע חוץ ומטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ

 10.2  100.0  201,450  100.0  222,048  הכל פקדונות הציבור-סך

 פקדונות עלו דולריים במונחים. 2019 בדצמבר 31 לעומת 7.6% של בשיעור עלו חוץ למטבע צמוד ישראלי ובמטבע חוץ במטבע הציבור פקדונות

, הציבור קדונותפ כל סך. 2019 בדצמבר 31 לעומת 7.3% של עליה, דולר מיליון 1,304 של בסך חוץ למטבע צמוד ישראלי ובמטבע חוץ במטבע הציבור

דצמבר  לעומת 110.%ו בשיעור של על, דולריים במונחים מחושבים כשהם חוץ למטבע צמוד ישראלי ובמטבע חוץ במטבע הפקדונות את הכוללים

2019. 
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 פיקוחיים פעילות מגזרי לפי הציבור פקדונות של היתרות התפתחות אודות נתונים

 
 בדצמבר 31 ביוני 30

 
 

 שינוי 2019 2020

 
 %-ב במיליוני שקלים חדשים

 פעילות ישראל:
 12.9  75,312  84,993  משקי בית   

 9.6  16,368  17,938  בנקאות פרטית
 10.2  37,022  40,814  קטנים וזעיריםעסקים 

 5.5  7,590  8,009  עסקים בינוניים
 21.3  20,305  24,640  עסקים גדולים
 )5.7( 18,076  17,047  גופים מוסדיים

 10.7  174,673  193,441  כל פעילות ישראל-סך
 6.8  26,777  28,607  כל פעילות חו"ל-סך
 10.2  201,450  222,048  הכל-סך

  .2019שנת בסוף  89.6% לעומת, 82.6%-כ 2020 ביוני 03היווה ביום ביחס לפקדונות הציבור  ,, נטוסך כל האשראי לציבור
 .ח"ש מיליון 4,932 של בסך, 2020 ביוני 30 ביום מוהסתכ, הגדולות המפקידים קבוצות שלושת של הציבור פקדונות

מיליארד  164.99-כעבור לקוחות על סך של בבנק עמדה יתרת ניירות ערך המוחזקים  ,2020 ביוני 30ביום  .לקוחות עבור המוחזקים ניירות ערך

-כלל סך של כ, אשר 2019בדצמבר  31מיליארד ש"ח ביום  191.4-כמיליארד ש"ח ניירות ערך לא סחירים, לעומת סך של  1.64-כש"ח, כולל סך של 

דוחות ה תמציתל 3ביאור  ראופרטים בדבר הכנסות מפעילות בניירות ערך,  .13.8%-של כ ירידהמיליארד ש"ח ניירות ערך לא סחירים,  1.49

יליארד ש"ח, מ 9.12על סך של  2020 ביוני 30בנוסף, יתרת ניירות ערך שהוחזקו בבנק מרכנתיל דיסקונט עבור לקוחותיו עמדה ביום  הכספיים.

 .הערך ניירות ריבמחי מירידה והן ההשקעות בתיקי מירידה הן נובעת הירידה .22.12%של  ירידה, 2019בדצמבר  31מיליארד ש"ח ביום  11.71 לעומת

מיליארד  19.6 , לעומתח"ש מיליארד 19.7-בכ הסתכמה, 2020 ביוני 30ליום  הבנק של המיועצים הלקוחות כל בגין הכוללת הצבירה .ייעוץ פנסיוני

  .0.5%של  עליה, 2019בדצמבר  31ש"ח ביום 

 ההון והלימות הון
 ויחס 9% שלי מינימל 1ביחס הון עצמי רובד  לעמידה דרישה כוללות, 2014 בינואר 1 מיום , אשר חלות"III באזל כלליההוראות בדבר " .הוראותה

 הקלה ברבד ולפרטים לדיור הלוואות בעניין הדרישה השפעת בדבר לפרטים .המעבר להוראות באשר מפורטת התייחסות וכן 12.5% של כולל הון

 ).ב( 1 סעיף, הכספיים הדוחות לתמצית 9 ביאור ראו, זה בעניין שניתנה זמנית

 ובין ניותלמ בהמרה בין" הפסדים ספיגת"ל מנגנונים כוללים, III באזל להוראות בהתאם להנפיק שניתן ההון מכשירי .הון מכשירי של הנפקות

  .ההון מכשיר של) מלאה או חלקית( במחיקה

 80% לש לתקרה עד 2014 בינואר 1 מיום החל הוכרו, פיקוחי כהון עוד מוכרים שאינם הון מכשירי, המעבר להוראות בהתאם .המעבר הוראות

 התקרה, אמורל בהתאם. 2022 בינואר 1 ליום עד, נוספים 10%-ב זו תקרה מופחתת עוקבת שנה ובכל 2013 בדצמבר 31 ליום הפיקוחי בהון מיתרתם

 .עצמם המכשירים של המופחת סכומם לבין כאמור התקרה בין הנמוך כסכום הינה כאמור במכשירים ההכרה. 20% על עומדת 2020 בשנת

בדוח שנתי  ורא, נוספים לפרטים. 2020-ו 2018, 2016 פרישה תותוכני בגין הקלות לבנק אישר הבנקים על הפיקוח. הפרישה תותוכני בגין הקלות

 .(ה)-ו (ד), (ג) 1צית הדוחות הכספיים, סעיף מלת 9) וביאור 167-ו 165-164, 19(עמ'  2018), בדוח שנתי 18(עמ'  2017

 2020ויוני  2020ינואר  יםהנפקת כתבי התחייבות באמצעות חברת מנפיקים בחודש. )וסדרה ז' 'ו סדרה( נדחים התחייבות כתבי הנפקת

 .0.28%-הגדילה את יחס ההון הכולל ב
 תנאיל בהתאם, מלא מוקדם בפדיון ההון שטרי את מנפיקים פדתה 2020 באפריל 20 ביום ).1 סדרה( נדחים הון שטרי שלמלא  מוקדם פרעון

של  יידימ בדוח כמפורט הכל .והצמדה ריבית כולל, ח"ש מיליון 1,448-כ של כולל בסכום, הבנקים על המפקחת אישור קבלת ולאחר ההון שטרי

 בחודש כי יןיצוי .0.39%-ב הכולל ההון יחס את הקטין כאמור המוקדם הפרעון ).2020-01-034486 אסמכתא' מס( 2020 באפריל 16 מיום מנפיקים

 .ח"ש מיליון 1,231 של בהיקף התחייבות כתבי, מנפיקים חברת באמצעות, הבנק הנפיק, 2019 אוקטובר

 זמניםה ובלוחות הבנקים על המפקח בהנחיות שנקבעה ההון ברמת לפחות שהם, הון ביעדי לעמידה מפורטת תוכנית ערך הבנק .הבנק היערכות

 .ליישומה פועל והוא, ידו על שפורסמו
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 הוראת הבנקים על המפקחת פרסמה 2020 במרס 31 ביום .הקורונה משבר עם התמודדות לצורך ההון בדרישות להקלה שעה הוראת

 רגולטוריותה ההון דרישות הופחתו, אשראי להציע להמשיך הבנקים של יכולתם את להבטיח מנת ועל, הקורונה נגיף התפשטות רקע על לפיה, שעה

 עובר 9% עומתל( 8% על יעמוד) לדיור לאשראי החשיפה בגין הנוספת ההון כרית ללא( המינימלי 1 רובד העצמי ההון שיחס כך, הבנקים על החלות

 ובמידת, םחודשי שישה למשך בתוקף תעמוד השעה הוראת). לשינוי עובר 12.5% לעומת( 11.5% על יעמוד המינימלי הכולל ההון ויחס), לשינוי

 .ייםשנת פני על, שנשחק ההון של מחודשת לצבירה מדורג מתווה להציג הבנקים יידרשו, מכן לאחר. נוספים חודשים בשישה תוארך הצורך

 חשיפות בגין ההון שדרישות העובדה נוכח, ההון דרישות על השפעה ישנה ישראל של האשראי לדירוג .ישראל של האשראי דירוג השפעת

 דירוג שירד וככל אם, הבנק להערכת. המדינה של האשראי מדירוג נגזרות, ולבנקים) מקומיות רשויות :למשל( ציבורי סקטור לישויות, לממשלות

 .2020 ביוני 30 במונחי, 1 רובד הון יחסב 0.23% של לירידה הדבר יגרום, ישראל של האשראי

 1 רובד עצמי הון יעד

 פי על דרשהנ מהשיעור הגבוהה הון הלימות רמת להחזיק הינה, הבנק של לסיכון התיאבון את המבטאת, הדירקטוריון ידי על שאושרה המדיניות

 .מערכתי קיצון תרחיש פי ועל ICAAP-ה תוצאת

 .2020 שנתב 9.9% של ברמה מינימלי 1 רובד עצמי הון יעד, SREP-וה ICAAP-ה הליכי יסוד על, הדירקטוריון אימץ ,2019בדצמבר  22 ביום

 להתאים, 2020 באפריל 7 ביום הבנק דירקטוריון החליט, זו בתקופה לקוחותיו של האשראי בצרכי לתמוך ובמטרה הקורונה נגיף התפשטות רקע על

 .)לעיל ראו( הבנקים על המפקחת שפרסמה השעה הוראת שמאפשרת כפי), לכן קודם 9.9% במקום( 8.9%-ל 1 רובד עצמי הון יחס יעד את

ובדוח שנתי  טרנטבאינ לעיון העומד", סיכונים על נוסף ומידע באזל של 3 נדבך לפי גילוי" במסמך" ההון הלימות" ראו, ההון תכנון בדבר לפרטים

 .)35(עמ'  2019

 הבנק של ההון הלימות על הקורונה משבר השפעת

, היתר בין, וחולל הראשון הרבעון בתחילת שהתפרץ, הקורונה נגיף משבר בצל עמדה 2020 שנת של הראשונה במחצית דיסקונט קבוצת פעילות

 .ההון ביחס פגע אשר, השנה של הראשונה במחצית הנקי הרווח להקטנת גרם הקורונה משבר .משמעותי כלכלי משבר

 ההשפעה. הבנק לש הסחירים הנכסים בשווי בירידה ביטוי לידי באו אשר, כולו ובעולם בישראל ההון בשוקי חדות בירידות ןהתאפיי הרבעון הראשון

, השני עוןהרב במהלך בשווקים שהיו העליות. עובדים לזכויות בהתחייבות הירידה של המקזזת מההשפעה כתוצאה התמתנה הבנק של ההון קרן על

 במלואהכמעט  זזהקו זו עלייה אך עלה, למכירה הזמין החוב איגרות תיק שווי, הראשונה המחצית בסיכום .הראשון ברבעון שנצפו ההשפעות את קיזזו

 .התקופה במהלך אלו שינויים בגין ההון ביחס מהותי שינוי חל שלא כך, עובדים לזכויות ההתחייבות בערך העלייה ידי על

 ההון מרכיבי

 של בשיעור , עליה2019 שנת בסוף ח"ש מיליון 19,193לעומת סך של , ח"ש מיליון 19,523של  בסך הסתכם, 2020ביוני  30 ליום ההון כל-סך

1.7%. 

, 2019 שנת בסוף ח"ש מיליון 18,678לעומת , ח"ש מיליון 19,004של  בסך הסתכם, 2020 ביוני 30 ליום הבנק של המניות לבעלי המיוחס ההון

הנקי בתקופה,  מהרווח, היתר בין, הושפע 2020 שנת של במחצית הראשונה הבנק של המניות לבעלי המיוחס בהון השינוי .1.7% של בשיעור עליה

 של בסך מעליה, מסה השפעת בניכוי, הוגן שווי לפי איגרות חוב זמינות למכירה הצגת בגין נטו התאמות של במרכיב ח"ש מיליון 105 של בסך מעליה

 .ח"ש מיליון 192 של בסך, נטו, אקטוארי מהפסדמנגד, ומיליון ש"ח בהתאמות מתרגום דוחות כספיים  14
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  2020 ביוני 03מרכיבי ההון הפיקוחי ליום 

 .2019 בדצמבר 31 ליום 10.31%לעומת , 10.08% של לשיעור הגיע, 2020 ביוני 30 ליום 1 רובד עצמי הון יחס

 .2019 בדצמבר 31 ליום 13.86% לעומת, 13.02% של לשיעור הגיע, 2020 ביוני 30 ליום הכולל ההון יחס

 2020 ביוני 30הפיקוחי ליום מרכיבי ההון 

 
 בדצמבר 31 ביוני 30

 
2020 2019 2019 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 . הון לצורך חישוב יחס ההון1
 19,009  18,505  19,391  , לאחר ניכויים1הון עצמי רובד    

 534  534  356  נוסף, לאחר ניכויים 1הון רובד 
 19,543  19,039  19,747  1הון רובד 
 6,021  4,707  5,296  2הון רובד 

 25,564  23,746  25,043  כל ההון הכולל-סך
 . יתרות משוקללות של נכסי סיכון2

 165,883  159,731  171,479  ⁾²⁽סיכון אשראי   
 2,858  3,497  4,127  סיכון שוק

 CVA  2,235  1,629  1,489סיכון 
 14,216  13,595  14,514  סיכון תפעולי

 184,446  178,452  192,355  הכל יתרות משוקללות-סך
 . יחס ההון לרכיבי הסיכון3

 10.31  10.37  10.08  לרכיבי סיכון 1יחס הון עצמי רובד    
 13.86  13.31  13.02  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

 יחס ההון המזערי הנדרש לפי הוראות המפקח על הבנקים
 9.20  9.20  8.19  ⁾¹⁽1 יחס הון עצמי רובד   

 12.70  12.70  11.69  ⁾¹⁽יחס ההון הכולל
 

 הערות:
: 2019בדצמבר  31, ליום 0.20%: 2019ביוני  30(ב) לתמצית הדוחות הכספיים (ליום  9ראו ביאור  –בהתאם לדרישות הון נוספות בגין הלוואות לדיור  0.19%בתוספת  )1(

0.20%.( 
מיליון ש"ח) בשל התאמות בגין  10: 2019בדצמבר  31מיליון ש"ח, ליום  12: 2019ביוני  30מיליון ש"ח (ליום  228מסך היתרות המשוקללות של נכסי סיכון הופחת סך של  )2(

 תוכניות ההתייעלות.
 

 העליה. השני הרבעון בסוף שהיתה חליפין שער סיכון בגין ההון מהקצאת כתוצאה בעיקר נבעה השנה של הראשונה במחצית שוק בסיכון העליה

 .יורק יובנ הפעילות בגין להקצות שנדרש ההון סכום על שלהם וההשפעה הריבית בעקומי משינויים בעיקר נבעה CVA סיכון בגין סיכון בנכסי

 גיוס מקורות

 נפקהה הושלמה 2020 בינואר 7 ביוםש"ח.  מיליון 1,231-כ של כולל בהיקף Cocoהושלמה הנפקת  2019בחודש אוקטובר  .2הנפקות הון רובד 

 של נוספת הנפקה הושלמה 2020 ביוני 21 ביום ).170(עמ'  2019בדוח שנתי  ראו לפרטים נוספים, .ח"ש מיליון 100 של כולל בהיקף, Coco של נוספת

Coco ,ח"ש מיליון 440 של כולל בהיקף. 

 אינם, יוןעל משני כהון או מורכב ראשוני כהון הוכרו II באזל הוראות תחת אשר ,נדחים הון שטרי .2020 בשנת פיקוחיים הון מכשירי גריעת

 כתבי, כן כמו. 2022-2014 בשנים בהדרגה ויבוטלו נוסף 1 רובד כהון יוכרו הם המעבר להוראות בהתאם אך, III באזל להוראות בהתאם כשירים

 יוכרו הם המעבר להוראות בהתאם אך, III באזל להוראות בהתאם כשירים אינם, 2 רובד כהון הוכרו II באזל הוראות תחת אשר, נדחים התחייבות

 של בסך סתכמיםמ, 2021בינואר  1ביום  המעבר להוראות בהתאם ייגרעו אשר פיקוחי הון מכשירי. 2022-2014 בשנים בהדרגה ויבוטלו 2 רובד כהון

 .מיליון ש"ח 1,522-נגרעו כ 2020של שנת  במחצית הראשונה .ח"ש מיליון 234

 לשנת הכולל הוןה ביעדי לעמוד מנת על, השוק ותנאי 2020 לשנת הבנק של העבודה לתוכנית בהתאם ,נוספים פיקוחיים הון מכשירי לגייס עשוי הבנק

2020. 
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 באזל של 3 נדבך לפי נוסף גילוי

 "גילוי לפי נדבך . במסגרת המסמךשהונפקו פיקוחיים הון מכשירי של העיקריים המאפיינים תיאור מובא" גילויים פיקוחיים נוספים" המסמך במסגרת

 של א"מגנ באתר עיוןל יםעומד כיםהמסמ. הפיקוחי ההון הרכבההון הרגולטורי וניהולו ובכלל זה  על גילוישל באזל ומידע נוסף על סיכונים" מובא  3

  .הבנק ובאתר מ"בע אביב בתל ערך לניירות הבורסה של ה"מאי באתר, ערך ניירות רשות

 חלוקת דיבידנדים

בשיעור  דיבידנד ן,מדי רבעו ,הבנק יחלק, 2018הראשון של שנת  מהרבעוןמדיניות דיבידנד לפיה, החל הבנק  דירקטוריון אישר 2017בדצמבר  26 ביום

 .לרבעון שחלף המאוחדים הכספיים הדוחות על פי לחלוקה הראוימהרווח הנקי  15% עדשל 
חלק מדי כל הבנק ליו ,2019של שנת  מהרבעון השלישי החל עדכון במדיניות הדיבידנד של הבנק, לפיודירקטוריון הבנק  אישר 2019בנובמבר  26 ביום

  .15%ה של עד לרבעון שחלף, חלף שיעור חלוקהדוחות הכספיים המאוחדים  על פיהנקי הראוי לחלוקה  מהרווח 30%רבעון דיבידנד בשיעור של עד 

 אישור , ולאחר שהתקבלהקבוצה של העסקיות בתוצאות העקבי השיפורון מדיניות הדיבידנד אושר נוכח עמידת הבנק במתווה ההון שלו, עדכ

  האמורה. הדיבידנד מדיניותל הבנקים על המפקחת
 ם על פי כל דין,ים הנדרשילאישור כפופה תהיהבפועל  החלוקכל  וכי, דיבידנד חלוקת לבצע הבנק של התחייבות זו במדיניות לראות איןכי,  מובהר

תר, על פי ד, בין היעל פי שיקול דעתו, ובכפוף לעמידה בהוראות הדין החלות על חלוקת דיבידנ לביצוע החלוקה הדירקטוריוןפרטני של לרבות אישור 

 וקבענש ,הפנימיים ההון יעדיוב ישראל בנק שקבע ההוןהלימות  ביעדי לעמידה כפופהעוד יצוין, כי החלוקה בפועל  חוק החברות והוראות בנק ישראל.

 בשיקולים שבבהתח ,, ולהחליט בכל עתהדיבידנד חלוקתיהיה רשאי לבחון מעת לעת את מדיניות  הדירקטוריון .הבנק דירקטוריון ויקבעו על ידי

א לחלק להחליט של החלות על הבנק, על שינויים במדיניות הדיבידנד, לרבות שיעור הדיבידנד שיחולק, וכן רשאי והרגולציה הדין ובהוראות עסקיים

 דיבידנד כלל.

 זה בשלב יפסיק הבנק כי, לקוחותיו של האשראי בצרכי לתמוך ובמטרה הקורונה משבר רקע על, הבנק דירקטוריון החליט 2020 באפריל 7 ביום

 תבהרותוה) לעיל"הון והלימות ההון"  ראו( 2020 במרס 31 ביום הבנקים על המפקחת שפרסמה השעה הוראת תוקף לתום עד דיבידנדים חלוקת

 .התנאים

 .הכספיים הדוחות לתמצית' ב 18 ביאור ראו, 2018 ראשון מרבעון החל ששולמו דיבידנדים בדבר לפרטים

עיקריים  כמותיים נתונים - עיקרייםפעילות הקבוצה לפי מגזרי פעילות 
  עיקריות והתפתחויות

 כללי

לקוחות לבהתייחס בהתבסס על מאפייני לקוחותיהם, כגון: אופי פעילותם ( בהוראות החדשותמגזרי הפעילות הפיקוחיים, הוגדרו על ידי בנק ישראל 

ת ל המערכן הלקוחות השונים בכלהפרטיים), או מחזורם העסקי (בהתייחס ללקוחות העסקיים), במתכונת הקושרת על בסיס אחיד וחד ערכי, בי

 הבנקאית, לבין מגזרי הפעילות הפיקוחיים.

 על גילוי נוסףב ייתן, הפיקוחיים הפעילות ממגזרי מהותית שונים שלו הפעילות מגזרי שלו ההנהלה לגישת שבהתאם בנקאי תאגיד, להוראות בהתאם

 – פעילות ימגזר בנושא ב"בארה בבנקים המקובלים החשבונאות לכללי בהתאם"), ניהוליים פעילות מגזרי(" ההנהלה לגישת בהתאם פעילות מגזרי

)ASC 280.( עילותפ מגזריל יתייחסווההנהלה  הדירקטוריון בדוח הגילוי ,הבנקים על הפיקוח של ולהבהרות החדשות להוראות בהתאם, ואולם 

 .זיהה שהבנק הניהוליים הפעילות למגזרי כמותי גילוי מובא הכספיים הדוחות לתמצית 13 בביאור .בלבד פיקוחיים
  הכספיים דוחותלתמצית ה 13-ו 12 יםבביאור מובאים השונים במגזרים הפעילות אודות מרוכזים נתונים

 שימשו אשר דיווחה ועקרונות האומדנים, ההנחיות עיקרי בדבר ולפרטים, השונים המגזרים והגדרת, הרלבנטיות לציבור הדיווח הוראות בדבר לפרטים

 ).191-189 מ'ע( 2019 בדצמבר 31 ליום הכספיים לדוחות 29 ביאור ראו, הנתונים בהכנת

 .2020 בינואר 1 מיום בתוקף, העסקית לחטיבה הבנקאית מהחטיבה הועברה בנקאות מסחרית על האחריות .שינויים במבנה הניהולי

 לאחר, הפעילות מגזרי של הנתונים בהכנת המשמש ההוצאות הקצאת במודל שינויים יושמו 2020 ראשון ברבעון. ההוצאות הקצאת מודל עידכון

 פיים.' לתמצית הדוחות הכסב 12לפרטים נוספים, ראו ביאור  .בהתאם מחדש סווגו ההשוואה מספרי. המודל ותיקוף לעידכון מהלך השלמת

  



 בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו 
 דוח הדירקטוריון וההנהלה 2020 שנידוח רבעון 
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 (פעילות בישראל) משקי ביתמגזר 

 הקורונה משבר בצל משקי בית מגזר

 ולצלוח כליתהכל הודאות אי עם להתמודד ללקוחותיו לסייע מנת על נערך הבנק, המשקית הפעילות על שהוטלו והמגבלות הקורונה משבר פרוץ מאז

 :משקי בית במגזר הוביל שהבנק הצעדים יתר בין. המשבר את

 הרחבת והנגשת הפעולות הבנקאיות בערוצים הישירים ובדיגיטל, הן להקלה על פעילות הלקוחות והן במטרה לצמצם מופע לקוחות בסניפים.  -
 אפשר הבנק, כן כמו. מטרה לכל והלוואות גישור הלוואות לרבות, פרטיים ללקוחות, ייעודיים הלוואה מסלולי פותחו - בית למשקי סיוע הלוואות -

 .חודשים 6 עד לתקופה של וריבית קרן תשלומים דחיית מנגנון עם הלוואות ללקוחות

 .חודשים ללא צורך בהגעה לסניף 6על פי בקשת הלקוחות אושרו דחייה/הקפאה של תשלומי ההלוואות עד  –דחיית תשלומי הלוואות קיימות  -
, בנוסף חודשים, ללא צורך בהגעה לסניף. 6חירת הלקוח) , לתקופה של עד דחיית תשלומים בגין משכנתאות, קרן וריבית או קרן בלבד (לפי ב -

 .יום 30-ל העקרוני האישור תוקף הארכת את הבנק איפשר
 מתן אפשרות לשבירת פקדונות ללא עמלות. -

 לאומי.הנפקה יזומה של כרטיסי כספומטים וכרטיסי דביט עבור לקוחות, במטרה לסייע במשיכת כספי קצבאות ביטוח  -
 בנקה. המשכנתאות לבעלי וייחודיים גמישים מסלולים, 2020 אוגוסט חודש מתחילת החל, מציע הבנק, זו במסגרת. בלקוחות התמיכה הרחבת

 קופתת שלאחר התשלומים חיוב על להקל מנת על. חודשים 12 עד של לתקופה, הצמדה והפרשי ריבית+  קרן, המשכנתא תשלומי הקפאת מאפשר

 לש גמיש החזר מאפשר הבנק ההקפאה בתקופת, בנוסף. נוספים חדשים 12-ל עד המשכנתא פרעון תקופת את להאריך הבנק יאפשר, ההקפאה

 את כוללות ללעי התקופות כל( שנה של זמן ציר על, הלקוח של ההחזר יכולת לפי, מהם חלק או התשלומים כל את להקפיא ניתן כלומר, התשלומים

 .)שניתנה ככל, הראשונה הדחייה תקופת

 או ת"שבחל תללקוחו" משכורת השלמת" הלוואת את הבנק מציע, השאר בין. גמישה ובפריסה נוחים בתנאים הלוואות מגוון מוצע הפרטיים ללקוחות

 קבלת ופתבתק. חודשים 5 עד של תקופה ולמשך, חודש מידי ח"ש 6,000 עד של סכום קבלת יאפשר זה הלוואות מסלול. נפגעה שהכנסתם ללקוחות

 רק. ריביתה מתשלום מפטור וגם ההלוואה החזר מדחיית גם נהנה הלקוח כלומר, ריבית צובר ולא משלם לא הלקוח" המשכורת השלמת" של ההלוואה

 .תשלומים 36 ועד 24 של נוחה בפריסה, ההלוואה את להחזיר הלקוח יתחיל הכספים קבלת בתום

 שלו הנקי והרווח המגזר של הפעילות היקף

 המקבילה בתקופה ח"ש מיליון 46בסך של  רווחת לעומ, ח"ש מיליון 91של  בסך 2020 שנת של ת הראשונהבמחצי הסתכם המגזר של ההפסד

 .אשראי הפסדי בגין בהוצאות חד מגידול הושפעה, להפסד מעבר כדי עד, ברווח הירידה. אשתקד
 בתקופה ח"ש מיליון 159לעומת סך של  ,ח"ש מיליון 414של  בסך 2020 שנת של ת הראשונהבמחצי הסתכמו האשראי הפסדי בגין ההוצאות

 .הקורונה משבר רקע על, הקבוצתית בהפרשה מעליה נבעה בהוצאות העליהמרבית  .160.4% בשיעור של עליה, אשתקד המקבילה

 (פעילות בישראל) משקי בית מגזר אודות עיקריים נתונים

 

לשלושת החודשים שהסתיימו 
 ביוני 30-ב

-החודשים שהסתיימו בלששת 
 ביוני 30

לשנה 
-שהסתיימה ב

 בדצמבר 31

 
2020 2019 2020 2019 2019 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 3,561  1,732  1,757  900  840  סך ההכנסות
 339  159  414  78  204  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 ⁾¹⁽3,032  ⁾¹⁽1,478  1,487  ⁾¹⁽749  744  סך הוצאות תפעוליות ואחרות
 95  46  )91( 38  )72( רווח נקי (הפסד) המיוחס לבעלי המניות של הבנק

 הערה:
 ב' לתמצית הדוחות הכספיים. 12ראו ביאור  -) סווג מחדש 1(
 

 ופרטים קורתבי, תאגידי ממשל" בפרק ראו ,המשכנתאות פעילות בדבר פרטים זה ובכלל, (פעילות בישראל) בית משקי מגזר אודות נוספים לפרטים

 ".ניהולם ואופן הבנקאי התאגיד עסקי על נוספים
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 מגזר בנקאות פרטית (פעילות בישראל)

 הקורונה משבר בצל פרטית בנקאות מגזר

 כמו, ותהשקע לבצע הלקוחות בקרב חשש קיים עדיין, ובעולם בארץ בשווקים שחלה ההתאוששות למרות. המגזר פעילות את ללוות ממשיך המשבר

 .פרטית בנקאות ממגזר ההכנסות על השפיעה ובדולר ח"בש הריבית הפחתת כן

 .הבריאות משרד הנחיות על ההקפדה לצד, ללקוחות זמינים והיו מלאה תמיכה לתת המשיכו במגזר ההשקעות יועצי

 שלו הנקי והרווח המגזר של הפעילות היקף

 .אשתקד המקבילה תקופהמיליון ש"ח  17לעומת , ח"ש מיליון 19של  בסך 2020 שנת של במחצית הראשונה הסתכם המגזר של הרווח הנקי

 בנקאות פרטית (פעילות בישראל) מגזר אודות עיקריים נתונים

 

לשלושת החודשים שהסתיימו 
 ביוני 30-ב

-לששת החודשים שהסתיימו ב
 ביוני 30

לשנה 
-שהסתיימה ב

 בדצמבר 31

 
2020 2019 2020 2019 2019 

 
 חדשיםבמיליוני שקלים 

 152  76  80  34  39  סך ההכנסות
 2  -  2  -  1  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 ⁾¹⁽98  ⁾¹⁽51  48  ⁾¹⁽25  25  סך הוצאות תפעוליות ואחרות
 34  17  19  6  8  רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

 הערה:
 ב' לתמצית הדוחות הכספיים. 12ראו ביאור  -) סווג מחדש 1(
 

 ".ולםניה ואופן הבנקאי התאגיד עסקי על נוספים ופרטים ביקורת, תאגידי ממשל" בפרק ראו, בנקאות פרטית מגזר אודות נוספים לפרטים

 מגזר עסקים קטנים וזעירים (פעילות בישראל)

 הקורונה משבר בצל וזעירים קטנים עסקים מגזר

 ולצלוח כליתהכל הודאות אי עם להתמודד ללקוחותיו לסייע מנת על נערך הבנק, המשקית הפעילות על שהוטלו והמגבלות הקורונה משבר פרוץ מאז

 :וזעירים קטנים עסקים במגזר הוביל שהבנק הצעדים יתר בין. המשבר את

 המחאות הפקדת, חשבונות תשלום, גבוהים בסכומים העברות, משכורות תשלום - לסניף להגיע בלי לעסקים דיגיטליים בשירותים שימוש -

 ;הלקוחות לרשות שעמדו נוספות תפעוליות והקלות באפליקציה

 משכורות לתשלום גישור הלוואות, כך ובתוך תזרימים לקשיים שנקלעו עסקים עבור ייעודיים הלוואות מסלולי פותחו - לעסקים סיוע הלוואות -

 ;חודשים 6 עד הקרן תשלומי דחיית מנגנון עם סיוע והלוואות, שוטפות והוצאות

 .לסניף בהגעה צורך ללא חודשים 3 עד ההלוואות תשלומי של הקפאה/דחייה אושרו הלקוחות בקשת פי על – קיימות הלוואות תשלומי דחיית -
 תלהתמודדו לעסקים סיוע קרן הקימה האוצר במשרד הכללי החשב באמצעות ישראל מדינת .המדינה בערבות ובינוניים קטנים לעסקים קרן

 עד וגבלמ הערבות של הכולל סכומה אך, הקרן במסגרת דהמשהוע בודדת הלוואה מכל 85% של בשיעור ערבה המדינה. הקורונה נגיף התפשטות עם

 . המדינה הקבע שאותם לכללים ובהתאם נוחים בתנאים הלוואות ניתנות בקרן. זו במסגרת הבנק ידי על שהועמדו ההלוואות מכלל 15% של שיעור

 החל. הקרן רתבמסג ח"ש מיליון 350 שלראשונית  הקצאה 2020 באפריל 1ביום  קיבל דיסקונט בנק. הבנקאית במערכת הבנקים כל חלק נוטלים בקרן

 לתנאי אםבהת ללקוחות מענה למתן ויכולת יעיל עבודה ממשק וובנ במהירות כונערובנק מרכנתיל דיסקונט  הבנק ,המדינה מול ההסכם מחתימת

 עד .ח"ש מיליון 3,006 של כולל בסכום הקצאות מהקרן קיבלו דיסקונט מרכנתיל ובנק קנהב .באפריל 6-ב כבר הוקמו הראשונות הקרן הלוואות. הקרן

 .ח"ש מיליון 2,794 של כולל בהיקף, הלוואות 7,654 הבנקים שני אישרו 2020 באוגוסט 23 ליום

 שמאפיינת מזו גבוהה סיכון ברמת המדורגים, בישראל נוספים לעסקים לסייע הממשלה החליטה 2020 ביוני 21 ביום. מוגבר בסיכון לעסקים קרן

, שכבות שתיל נחלקת המדינה ערבות המוגבר במסלול". מוגבר מסלול"ב קרן ולהוסיף הקיים המסלול במסגרת מהבנק הלוואות שמקבלים העסקים את

 של בשיעור ,הראשונה בשכבה. זה במסלול הבנק ידי על שהועמדו ההלוואות מכלל 60% של מצטבר שיעור עד מוגבל הערבות של הכולל סכומה כאשר

 הבנק ידי על שהועמדו ההלוואות מכלל 15% של שיעור עד מוגבל הערבות של הכולל סכומה אך, הקרן במסגרת שהועמדה בודדת הלוואה מכל  85%

 .95% של בשיעור ערבה המדינה תהיה, כאמור 15% על העולה חלק אותו בגין, השניה בשכבה. זו במסגרת

 .מהותי להיקף הגיעה לא הקרן במסגרת דיסקונט מרכנתיל ובנק הבנק פעילות, זה בשלב
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 כתוצאה השנפגע, לקוחותיו של העסקית הפעילות את לעודד שנועד, 2020 אוגוסט חודש בתחילת הבנק השיק אותו חברתי מיזם". ס'ביחדנ" מיזם

 הבנק, זו רתבמסג. ולהיפך, הפרטיים הלקוחות לבין) קטנים ועסקים עצמאים( הבנק של העסקיים הלקוחות בין ברחי" ס'ביחדנ. "הקורונה ממשבר

 מקומיתה במדיה פרסום חבילת בחינם לקבל יזכו, למיזם שיצטרפו לקוחות. הארץ ברחבי שלו העסקיים הלקוחות לקידום פרסום תקציבי יקצה

 יוכלו עסקיםה בעלי. ועוד Google-ב חיפוש, החברתיות ברשתות פרסום, הדיגיטלי וברדיו האזורי ברדיו פרסום, חוצות שילוט, היתר ביו, הכוללת

 ".דיסקונט מפתח" באמצעות הבנק לקוחות לכלל שלהם העסק מבית הנחות להציע

 שלו הנקי והרווח המגזר של הפעילות היקף

 המקבילה בתקופה ח"ש מיליון 197 ת סך שללעומ, ח"ש מיליון 5 של בסך 2020 שנת של במחצית הראשונה הסתכם המגזר של הרווח הנקי

 .אשראי הפסדי בגין בהוצאות חד מגידול הושפעה ברווח הירידה. 97.5% בשיעור של ירידה, אשתקד
 בתקופה ח"ש מיליון 99לעומת סך של  ,ח"ש מיליון 371של  בסך 2020 שנת של במחצית הראשונה הסתכמו האשראי הפסדי בגין ההוצאות

 .הקורונה משבר רקע על, הקבוצתית בהפרשה מעליה, ככולה רובה, נבעה בהוצאות העליה .274.7%, עליה בשיעור אשתקד המקבילה

 (פעילות בישראל) וזעירים קטנים עסקים מגזר אודות עיקריים נתונים

 

לשלושת החודשים שהסתיימו 
 ביוני 30-ב

-לששת החודשים שהסתיימו ב
 ביוני 30

לשנה 
-שהסתיימה ב

 בדצמבר 31

 
2020 2019 2020 2019 2019 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 2,153  1,060  1,024  539  492  סך ההכנסות
 234  99  371  50  181  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 ⁾¹⁽1,312  ⁾¹⁽658  637  ⁾¹⁽335  325  סך הוצאות תפעוליות ואחרות
 391  197  5  103  )13( המניות של הבנקרווח נקי (הפסד) המיוחס לבעלי 

      הערה:
 ב' לתמצית הדוחות הכספיים. 12ראו ביאור  -) סווג מחדש 1(

 הבנקאי תאגידה עסקי על נוספים ופרטים ביקורת, תאגידי ממשל" בפרק ראו, (פעילות בישראל) וזעירים קטנים עסקים מגזר אודות נוספים לפרטים

 ".ניהולם ואופן

 עסקים בינוניים (פעילות בישראל)מגזר 

 הקורונה משבר בצל בינוניים עסקים מגזר

 לעיל ראו, מדינהה בערבות קטנים לעסקים מהקרן הלוואות העמדת לעניין". גדולים עסקים מגזר" להלן ראו, המגזר ללקוחות לסיוע ההיערכות לעניין

 ".וזעירים קטנים עסקים מגזר"

 שלו הנקי והרווח המגזר של הפעילות היקף

 המקבילה בתקופה ח"ש מיליון 47 סך שלרווח נקי בת לעומ, ח"ש מיליון 7 של בסך 2020 שנת של במחצית הראשונה הסתכם המגזר של ההפסד

 .ההכנסות בסך קלה בעליה בחלקו קוזז אשר, אשראי הפסדי בגין בהוצאות חד מגידול הושפעה ,הפסד כדי עד ,ברווח הירידה .אשתקד
 בתקופה ח"ש מיליון 34לעומת סך של  ,ח"ש מיליון 117של  בסך 2020 שנת של במחצית הראשונה הסתכמו האשראי הפסדי בגין ההוצאות

 .הקורונה משבר רקע על, הקבוצתית בהפרשה מעליה, ככולה רובה, נבעה בהוצאות העליה .244.1%, עליה בשיעור של אשתקד המקבילה

  



 

36 
 

   
 

 

 בינוניים (פעילות בישראל) עסקים מגזר אודות עיקריים נתונים

 

לשלושת החודשים שהסתיימו 
 ביוני 30-ב

-לששת החודשים שהסתיימו ב
 ביוני 30

לשנה 
-שהסתיימה ב

 בדצמבר 31

 
2020 2019 2020 2019 2019 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 451  221  239  113  124  סך ההכנסות
 107  34  117  20  65  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 ⁾¹⁽234  ⁾¹⁽115  132  ⁾¹⁽58  71  סך הוצאות תפעוליות ואחרות
 72  47  )7( 23  )8( רווח נקי (הפסד) המיוחס לבעלי המניות של הבנק

      הערה:
 ב' לתמצית הדוחות הכספיים. 12ראו ביאור  -) סווג מחדש 1(
 

 ואופן הבנקאי דהתאגי עסקי על נוספים ופרטים ביקורת, תאגידי ממשל" בפרק ראו, בינוניים (פעילות בישראל) עסקים מגזר אודות נוספים לפרטים

 ".ניהולם

 מגזר עסקים גדולים (פעילות בישראל)

 הקורונה משבר בצל גדולים עסקים מגזר

 ולצלוח כליתהכל הודאות אי עם להתמודד ללקוחותיו לסייע מנת על נערך הבנק, המשקית הפעילות על שהוטלו והמגבלות הקורונה משבר פרוץ מאז

 :המסחרית ובבנקאות גדולים עסקים במגזר הוביל שהבנק הצעדים יתר בין. המשבר את

 ;לסניף להגיע מבלי העסקי באתר פעולות בביצוע תמיכה לרבות, לעסקים דיגיטליים בשירותים לשימוש הלקוחות לעידוד שירות הפעלת -

 ;חודשים 3 עד של לתקופה ההלוואות תשלומי של הקפאה/דחייה אושרו הלקוחות בקשת פי על – קיימות הלוואות תשלומי דחיית -

 מתן תוך המשבר בתקופת לסייע במטרה הלקוחות עם שוטף בקשר ועמדו יזום באופן פעלו, העסקיים והבנקאים העסקים ומרכזי העסקים מנהלי -

 .מותאמים פתרונות

 ברממש שנפגעו גדולים לעסקים סיוע קרן הקימה האוצר במשרד הכללי החשב באמצעות ישראל מדינת .המדינה בערבות גדולים לעסקים קרן

 ובדיםע 100-מ למעלה של והעסקה בשנה ח"ש מיליון 200 על העולה עסקים מחזור, זה ובכלל המדינה שקבעה בתנאים עומדים אשר, הקורונה

 12% של שיעור עד מוגבל הערבות של הכולל סכומה אך, הקרן במסגרת שהועמדה בודדת הלוואה מכל 75% של בשיעור ערבה המדינה. בישראל

 8%-ב לההוגב בודדת הלוואה. המדינה קבעה שאותם לכללים בהתאם הלוואות ניתנות בקרן. זו במסגרת הבנק ידי על שהועמדו ההלוואות מכלל

 .ח"ש מיליון 100-מ יותר ולא העסק בית ממחזור

 הקרן עם כםההס על חתם הבנק. הקרן במסגרת ח"ש מיליון 450 של הקצאה קיבל דיסקונט בנק. הבנקאית במערכת נוספים בנקים חלק נוטלים בקרן

 מיליון 301 של כולל בהיקף הלוואות 5 הבנק אישר 2020 באוגוסט 23 ליום עד .מאי חודש בתחילת במסגרתה לפעול והחל 2020 באפריל 30 ביום

  .ח"ש

 שלו הנקי והרווח המגזר של הפעילות היקף

 ,אשתקד המקבילה בתקופה ח"ש מיליון 204 תלעומ, ח"ש מיליון 48 של בסך 2020 שנת של במחצית הראשונה הסתכם המגזר של הנקי הרווח

 .אשראי הפסדי בגין בהוצאות חד מגידול הושפעה . הירידה ברווח95.7%ירידה בשיעור של 
 מיליון 31סך של ב ותהוצאביטול לעומת  ,ח"ש מיליון 209של  בסך 2020 שנת של במחצית הראשונה הסתכמו האשראי הפסדי בגין ההוצאות

 בהפרשה מגידול ובחלקה הקורונה משבר רקע על, הקבוצתית בהפרשה מעליה, רובה ככולה, נבעה בהוצאות העליה .אשתקד המקבילה בתקופה ח"ש

 .הפרטנית
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 גדולים (פעילות בישראל) עסקים מגזר אודות עיקריים נתונים

 

לשלושת החודשים שהסתיימו 
 ביוני 30-ב

-לששת החודשים שהסתיימו ב
 ביוני 30

לשנה 
-שהסתיימה ב

 בדצמבר 31

 
2020 2019 2020 2019 2019 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 1,114  554  563  258  276  סך ההכנסות
 )21(  )31(  209  )18(  60  הוצאות (ביטול הוצאות) בגין הפסדי אשראי

 ⁾¹⁽550  ⁾¹⁽274  275  ⁾¹⁽142  148  הוצאות תפעוליות ואחרותסך 
 384  204  48  89  40  רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

      הערה:
 ב' לתמצית הדוחות הכספיים. 12ראו ביאור  -) סווג מחדש 1(
 

 ופרטים ביקורת, דיתאגי ממשל" בפרק ראו ,ן"ונדל בניה פעילות בדבר פרטים זה ובכלל, גדולים (פעילות בישראל) עסקים מגזר אודות נוספים לפרטים

 ".ניהולם ואופן הבנקאי התאגיד עסקי על נוספים

 מגזר גופים מוסדיים (פעילות בישראל)

 שלו הנקי והרווח המגזר של הפעילות היקף

 .תקופה המקבילה אשתקדב מיליון ש"ח 5לעומת , ח"ש מיליון 7 של בסך 2020 שנת של במחצית הראשונה הסתכם המגזר של ההפסד

 גופים מוסדיים (פעילות בישראל) מגזר אודות עיקריים נתונים

 

לשלושת החודשים שהסתיימו 
 ביוני 30-ב

-לששת החודשים שהסתיימו ב
 ביוני 30

לשנה 
-שהסתיימה ב

 בדצמבר 31

 
2020 2019 2020 2019 2019 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 48  20  23  9  11  סך ההכנסות
 )5(  )2(  )1(  -  )2(  ביטול הוצאות בגין הפסדי אשראי

 ⁾¹⁽58  ⁾¹⁽28  34  ⁾¹⁽14  19  סך הוצאות תפעוליות ואחרות
 )3( )5( )7( )5( )4( הפסד המיוחס לבעלי המניות של הבנק

      הערה:
 ב' לתמצית הדוחות הכספיים. 12ראו ביאור  -) סווג מחדש 1(
 

 ואופן הבנקאי התאגיד עסקי על נוספים ופרטים ביקורת, תאגידי ממשל" בפרק ראו, גופים מוסדיים (פעילות בישראל) מגזר אודות נוספים לפרטים

 ".ניהולם

 מגזר ניהול פיננסי (פעילות בישראל)

 שלו הנקי והרווח המגזר של הפעילות היקף

 מקור .אשתקד המקבילה בתקופה מיליון 622 לעומת, ח"ש מיליון 748 של בסך הסתכמו 2020 שנת של במחצית הראשונה המגזר של ההכנסות סך

 ומפעילות שער מהפרשי בהכנסות ומעליה חוב איגרות ממימוש ברווחים מעליה בעיקר שנבע, בבנק מריבית שאינן מימון בהכנסות בגידול העליה

 .בנגזרים

 המקבילה בתקופה ח"ש מיליון 282 ת סך שללעומ, ח"ש מיליון 358 של בסך 2020 שנת של במחצית הראשונה הסתכם המגזר של הרווח הנקי

 . %6.92בשיעור של  עליה, אשתקד
 המקבילה בתקופה זניח סכום לעומת, ח"ש מיליון 14 של בסך 2020 שנת של הראשונה במחצית הסתכמו האשראי הפסדי בגין ההוצאות

 .זרות ממשלותאשראי ל בגין מהפרשה נבעה בהוצאות העליה. אשתקד
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 ניהול פיננסי (פעילות בישראל) מגזר אודות עיקריים נתונים

 

לשלושת החודשים שהסתיימו 
 ביוני 30-ב

-לששת החודשים שהסתיימו ב
 ביוני 30

לשנה 
-שהסתיימה ב

 בדצמבר 31

 
2020 2019 2020 2019 2019 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 1,041  622  748  416  362  סך ההכנסות
 -  -  14  -  14  בגין הפסדי אשראיהוצאות 

 ⁾¹⁽362  ⁾¹⁽174  182  ⁾¹⁽90  92  סך הוצאות תפעוליות ואחרות
 425  282  358  208  167  רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

      הערה:
 ב' לתמצית הדוחות הכספיים. 12ראו ביאור  -) סווג מחדש 1(
 

 ביקורת, גידיתא ממשל" בפרק ראו ,ריאליות חברות פעילות בדבר פרטים זה ובכלל ,פיננסי (פעילות בישראל) ניהול מגזר אודות נוספים לפרטים

 ".ניהולם ואופן הבנקאי התאגיד עסקי על נוספים ופרטים

 פעילות בחו"ל

  שלו הנקי והרווח המגזר של הפעילות היקף

 המקבילה בתקופה ח"ש מיליון 162 ת סך שללעומ, ח"ש מיליון 128 של בסך 2020 שנת של במחצית הראשונה הסתכם המגזר של הרווח הנקי

 . 21.0% בשיעור של ירידה, אשתקד
 בתקופה ח"ש מיליון 18סך של ב לעומת ,ח"ש מיליון 62של  בסך 2020 שנת של במחצית הראשונה הסתכמו האשראי הפסדי בגין ההוצאות

 .הקורונה ממשבר ברבה נבעה בהוצאות העליה .244.4%, עליה בשיעור של אשתקד המקבילה

 פעילות בחו"ל מגזר אודות עיקריים נתונים

 

לשלושת החודשים שהסתיימו 
 ביוני 30-ב

-לששת החודשים שהסתיימו ב
 ביוני 30

לשנה 
-שהסתיימה ב

 בדצמבר 31

 
2020 2019 2020 2019 2019 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 1,144  581  574  286  253  סך ההכנסות
 34  18  62  6  9  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 653  322  319  157  159  סך הוצאות תפעוליות ואחרות
 304  162  128  83  56  רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

 ומעבר נההקורו משבר השלכות לניהול במקביל שלו שנתית החמש האסטרטגיה ביישום יורק ניו בי די אי המשיך 2020של שנת  הראשונה במחצית

 ההגנה כניתתו במסגרת ניתנו אלה הקלות. האשראי בתחום הקלות להם וסיפק זו מאתגרת בתקופה בלקוחותיו תמך הבנק. מרחוק עבודה למודל חלק

 להמשיך בויתחיי אשר לעסקים הלוואות מציעה זו תוכנית. הקורונה במשבר כלכלי סיוע בדבר האמריקאי לחוק בהתאם, עבודה שכר על הממשלתית

 .למענק הופכות מסויימות בנסיבות אשר, עובדיהם את ולהעסיק

 ".ולםניה ואופן הבנקאי התאגיד עסקי על נוספים ופרטים ביקורת, תאגידי ממשל" בפרק ראו, פעילות בחו"ל מגזר אודות נוספים לפרטים
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 חברות מוחזקות עיקריות

 התפלגות הרווח הנקי לפי מבנה הקבוצה

 
 תרומה לרווח הקבוצה

 
 ביוני 30לששת החודשים שהסתיימו ביום 

 
2020 2019 

 
 

 % השינוי % מהרווח הנקי במיליוני ש"ח % מהרווח הנקי במיליוני ש"ח
 פעילות בנקאית:

 בנקים מסחריים:     
 )63.8( 57.6  547  43.7  198  הבנק     

 )28.2( 15.7  149  23.6  107  בנק מרכנתיל דיסקונט
 )16.0( 15.8  150  27.8  126  דיסקונט בנקורפ -בחו"ל 

 פעילות אחרת:
 )82.1( 5.9  56  2.2  10  כרטיסי אשראי לישראל     

 )85.7( 3.7  35  1.1  5  דיסקונט קפיטל
 )46.2( 1.3  13  1.6  7  שירותים פיננסים אחרים

 )52.3( 100.0  950  100.0  453  הכל-סך

 

 255של  , הסתכמה ברווח בסך2020של שנת  במחצית הראשונההתרומה של החברות המוחזקות, בארץ ובחוץ לארץ, לתוצאות העסקיות של הבנק, 

 . 2019ח בכל שנת מיליון ש" 796קופה המקבילה אשתקד, ורווח בסך של מיליון ש"ח בת 402לעומת ח, "מיליון ש

  המוחזקות העיקריות.להלן יובאו עיקרי ההתפתחויות בחברות 

 דיסקונט בנקורפ אינק.

 פי חוקי ) הינה חברת בת בבעלות מלאה של הבנק. בנקורפ היא חברת החזקות בנקאיות שהתאגדה על"בנקורפ"דיסקונט בנקורפ אינק. (להלן: 

 ל."ועלים בחוראלים הפהגדול בין הבנקים הישאי די בי ניו יורק. אי די בי ניו יורק הינו -מדינת דלאוור. בנקורפ מחזיקה במלוא הבעלות והשליטה ב

 הנתונים המובאים בסעיף זה להלן נלקחו מהדוחות הכספיים של בנקורפ.

 נתונים עיקריים – .אינק בנקורפ דיסקונט

 
 שנת מחצית ראשונה רבעון שני

 
2020 2019 2020 2019 2019 

 
 במיליוני דולר

 הדיווח:נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד לתקופת 
 100  49  43  26  21  הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות     

 250  127  121  63  62  הכנסות ריבית, נטו
 9  4  18  1  3  הוצאות  בגין הפסדי אשראי

 77  33  43  16  11  הכנסות שאינן מריבית
 190  92  92  45  45  הוצאות תפעוליות ואחרות

 מהמאזן לסוף תקופת הדיווח:נתונים עיקריים 
 9,777  9,909  10,336  9,909  10,336  כל הנכסים-סך     

 6,778  6,401  6,639  6,401  6,639  אשראי לציבור, נטו
 2,440  2,384  2,637  2,384  2,637  ניירות ערך

 8,164  8,191  8,661  8,191  8,661  פקדונות הציבור
 1,078  1,030  1,132  1,030  1,132  כל ההון-סך

      
 

 באחוזים

 מדדי ביצוע עיקריים:
 9.8  10.1  7.9  10.2  7.6  התשואה להון     

 58.1  57.5  56.1  57.0  61.6  יחס יעילות
 15.2  15.4  16.1  15.4  16.1  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

 0.14  0.12  0.51  0.04  0.15  של האשראי לציבורהוצאות בגין הפסדי אשראי ביחס ליתרה הממוצעת 
 2.74  2.85  2.54  2.83  2.59  תשואה נטו על נכסים נושאי ריבית
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 הגורם. של בנקורפ העסקיות התוצאות על מהותית השפעה הייתה הקורונה למשבר. העסקיות התוצאות על השפיעו אשר העיקריים הגורמים

 מהרעה צאהכתו, הראשון ברבעון בעיקר )350%, דולר מיליון 14 של עליה( דולר מיליון 18 של בסך אשראי להפסדי הוצאה היה שהשפיע העיקרי

 כתוצאה, )4.7%( דולר מיליון 6 של בסך, נטו הריבית בהכנסות ירידה נרשמה, כן כמו. הקורונה במשבר הקשורים כלכליים אינדיקטורים במספר

, מנגזרים נסותבהכ מעליה כתוצאה ,)31.2%( דולר מיליון 10 של בסך, מריבית שאינן בהכנסות משמעותי גידול חל, גדנמ. ב"בארה הריבית מירידת

  .מקומיות רשויות של ח"אג מימוש רווחי מרישום וכן ב"בארה הריבית מירידת שהושפעו
 שההפר לאחר ניכויח ("ש מיליון 126 של בסך לרווח 2020של שנת  במחצית הראשונה הגיעה הבנק של העסקיות לתוצאות בנקורפ של התרומה

  .ח)"ש מיליון 26 של בסךלאחר ניכוי הפרשה למס ( 2019שנת של  במחצית הראשונה ח"ש מיליון 150 ח), לעומת"ש מיליון 24 של בסך למס

  .דולר מיליון 15 של בסך דיבידנד בנקורפ חילקה 2020 מרס בחודש .דיבידנד חלוקת
יים, שנתיים נתונים כספ .)IDB Bank( יורק ניו בי די אי של באתר לעיון עומדים יורק ניו בי די אי ושל בנקורפ של השנתיים הכספיים הדוחות

 .FDIC-ורבעוניים, עומדים לעיון באתר האינטרנט של ה

 מ "בנק מרכנתיל דיסקונט בע

 בנק מרכנתיל דיסקונט הינו חברה בת בבעלות ובשליטה מלאים של הבנק.

 נתונים עיקריים – דיסקונט מרכנתיל בנק

 
 שנת מחצית ראשונה רבעון שני

 
2020 2019 2020 2019 2019 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד לתקופת הדיווח:
 305  149  107  82  58  הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות     

 1,201  583  616  290  299  הכנסות ריבית, נטו
 188  91  197  53  99  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 367  188  222  111  124  הכנסות שאינן מריבית
 913  454  476  224  235  הוצאות תפעוליות ואחרות

 נתונים עיקריים מהמאזן לסוף תקופת הדיווח:
 44,434  37,576  47,133  37,576  47,133  כל הנכסים-סך     

 31,967  26,960  32,464  26,960  32,464  אשראי לציבור, נטו
 4,806  4,694  4,437  4,694  4,437  ניירות ערך

 36,232  31,728  38,036  31,728  38,036  פקדונות הציבור
 3,058  2,913  3,181  2,913  3,181  כל ההון-סך

      
 

 באחוזים
 מדדי ביצוע עיקריים:

 10.5  10.9  6.9  12.0  7.5  התשואה להון     
 58.2  58.9  56.8  55.9  55.6  יחס יעילות

 13.65  13.85  13.68  13.85  13.68  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
 0.69  0.69  1.22  0.79  1.23  הוצאות בגין הפסדי אשראי ביחס ליתרה הממוצעת של האשראי לציבור

 3.40  3.43  2.89  3.34  2.81  נושאי ריבית תשואה נטו על נכסים

 מרכנתיל בנק של העסקיות התוצאות על מהותית השפעה הייתה הקורונה למשבר .העסקיות התוצאות על השפיעו אשר העיקריים הגורמים

 בהכנסות ח"ש מיליון 33 של בסך מעליה ,היתר בין, הושפע, אשתקד המקבילה לתקופה בהשוואה, 2020 שנת של במחצית הראשונה רווחה .דיסקונט

 ומעליה די אשראימיליון ש"ח בהוצאות בגין הפס 106בסך של  מעליה, מריבית שאינן המימון בהכנסות ח"ש מיליון 39 של בסך מעליה ;, נטוהריבית

  .אחרות בהוצאות ח"ש מיליון 22 של
 העליה. למוניציפ בנק עם המיזוג מהשלמת כתוצאה, מניבים נכסים של הממוצעת ביתרה בעליה היתר בין, מוסברת נטו מריבית בהכנסות העליה

 בהפרשות לבגידו בעיקר מוסברת אשראי להפסדי בהוצאות העליה. ערך ניירות מימוש ברווחים, בעיקר, מוסברת מריבית שאינן המימון בהכנסות

 הירידהמ ישירות שנפגעו משק בענפי הפועלים לקוחות בגין אשראי להפסדי בהפרשות מעליה בעיקר ונובעת, קבוצתי בסיס על אשראי להפסדי

 .הקורונה ממשבר הכתוצא במשק הכלכלית בפעילות
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 מרכנתיל קבנ ולתוך עם מוזג אשר מוניציפל בנק של הפעילות תוצאות את כוללות 2020 שנת של במחצית הראשונה העסקיות התוצאות כי יצויין

 .2019 בדצמבר 1 ביום דיסקונט

 ).44 'עמ( 2019 שנתי בדוח ראו, במסגרתה שיתבצעו עיקריים ופרויקטים דיסקונט מרכנתיל בבנק אסטרטגית תוכנית בדבר לפרטים

בדצמבר  31ליום  ' לדוחות הכספייםג 26, ראו ביאור נוספיםלפרטים בדבר הליכים ו תוייצוגי ותכתובענ ןאות לאשר ותובקש ותתובענ בדבר לפרטים

 .5.1ף , סעילתמצית הדוחות הכספיים ב' 10ביאור ו ,)178-176(עמ'  13.1-ו 12.8, 12.2, סעיפים 2019

 ערך ניירותל הבורסה של ה"מאי ובאתר ערך ניירות רשות של א"מגנ באתר לעיון עומדים דיסקונט מרכנתיל בנק של והרבעוניים השנתיים הדוחות

 .דיסקונט מרכנתיל בנק של ובאתר", הנפקות מרכנתיל" תחת, מ"בע ביבא בתל

 מ"חברת כרטיסי אשראי לישראל בע

הצבעה בכאל.  מזכויות 79.0%-מזכויות ההון ו 71.8%הבנק החזיק  2020 ביוני 30) הינה חברה בת של הבנק. ליום "כאל"כרטיסי אשראי לישראל (

 יתרת המניות מוחזקת בידי הבנק הבינלאומי. 

 נתונים עיקריים – כרטיסי אשראי לישראל

 
 שנת מחצית ראשונה רבעון שני

 
2020 2019 2020 2019 2019 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד לתקופת הדיווח:
 201  91  16  54  23  הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות     

 123  56  10  33  14  ⁾¹⁽התרומה לתוצאות העסקיות של הבנק
 1,356  646  616  333  286  אשראיהכנסות מעסקאות בכרטיסי 

 505  250  267  130  133  הכנסות ריבית, נטו
 2  )2(  6  )1(  )2(  הכנסות (הוצאות) מימון שאינן מריבית

 1,587  767  871  385  387  סך כל ההוצאות
 147  63  164  29  59  מזה: הוצאות בגין הפסדי אשראי

 תקופת הדיווח:נתונים עיקריים מהמאזן לסוף 
 19,159  17,356  17,885  17,356  17,885  כל הנכסים-סך     

 6,502  5,965  6,355  5,965  6,355  אשראי לציבור נושא ריבית
 1,821  1,772  1,835  1,772  1,835  כל ההון-סך

      
 

 באחוזים

 מדדי ביצוע עיקריים:
 11.0  10.1  1.8  12.4  5.1  התשואה להון     

 77.3  78.7  79.5  77.1  78.7  יחס יעילות
 14.0  14.6  14.3  14.6  14.3  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

 107,096  50,561  51,064  25,997  24,012  במיליוני ש"ח -מחזור עסקאות בכרטיסי אשראי 
 2,877  2,751  2,842  2,751  2,842  באלפים -מספר כרטיסים פעילים 

 הערה:
 ) הפער בין הרווח הנקי לבין התרומה לתוצאות העיסקיות של הבנק נובע מהכרה בחבות מס שוטפת בגין ההשקעה בחברה.1(
 

, ףהנגי התפרצות בעקבות הממשלה שנקטה הצעדים ולפיכך, בישראל המשק מפעילות במישרין מושפעת כאל פעילות. הקורונה נגיף התפרצות

. לעין הנראה בעתיד ולהשפיע להמשיך וצפויים, החברה של העסקאות מחזורי היקפי על מהותי באופן השפיעו, הצרכניים ההתנהגות שינויי גם כמו

 רווחיותהו החברה בהכנסות מהותית ירידה להיגרם עלולה, בעקבותיו שננקטו והצעדים הנגיף מהתפשטות הנובעות השלכות בשל כי מעריכה כאל

 .החברה בתוצאות הצפויה הפגיעה מזעור לשם, הכרחיות שאינן הוצאות לצמצום פועלת כאל .2020 בשנת

 מועדון על ובפרט, והתעופה התיירות בענפי הלקוחות מועדוני בתחום כאל פעילות על מהותית השפעה להיות עלולה והשלכותיו הנגיף להתפשטות

FlyCard.  

 בכדי, אשראי להפסדי בהפרשה מגידול בעיקר הושפעו במחצית הראשונה תוצאותה. העסקיות התוצאות על השפיעו אשר העיקריים הגורמים

מחצית ב לרעה הושפעו התוצאות, כן כמו. זוהו טרם אולם מהמשבר שנפגעו לווים בגין לתקופה המוערכים האשראי בהפסדי הגידול את לשקף

 בהיקף תלותכ, הבינלאומיים הארגונים ביעדי עמידה אי תיתכן, ובהתאמה( ל"בחו ישראלים של מפעילות עמלות בגביית מקיטון כתוצאה הראשונה

 בדבר הוודאות יא נוכח, זה בשלב. בישראל תיירים של סליקה בהכנסות ומקיטון, הפעילות מהיקפי הנובעת צולבת מעמלה בהכנסות מקיטון), הפגיעה

 .המשבר לפרוץ עד שהיו כפי והרווח הפעילות להיקפי החברה תשוב בו המועד את לאמוד ניתן לא, בישראל המשק של ההתאוששות משך
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 מעליה בעיקר שהושפעה, בהוצאות מעליה בעיקר הושפעו, אשתקד המקבילה לתקופה בהשוואה, הדוח בתקופת כאל של העסקיות התוצאות

עליה , חלה כמו כן ,)160.3%( אשתקד המקבילה בתקופה ח"ש מיליוני 60 לעומת ח"ש מיליון 164 של בסך שהסתכמו, אשראי הפסדי בגין בהוצאות

 .)4.4%מיליון ש"ח;  10בהוצאות מכירה ושיווק (
-הרב האסטרטגית לתכנית רענון בביצוע ממשיכה כאל, השוק ותנאי הפיננסים בעולם המתרחשים השינויים רקע על .עסקית ואסטרטגיה יעדים

 הזדמנויותה את ומאידך השוק מתנאי הנגזרים האתגרים את מחד ביטוי לידי תביא זו תוכנית). 46-45' עמ, 2019 שנתי בדוח ראו( שלה שנתית

 .הקיימת בתכנית שנכללו היעדים למימוש

 ועל בכלל המשק מצב על הקרובות בשנים המהותיות והשפעותיו הקורונה משבר שמציבים לאתגרים להתייחס הצורך עלה, כאמור התוכניות בבחינת

 לקוחותיהב ולתמוך זמן לאורך ביצועיה את לשפר לכאל שיסייעו יוזמות לגבש במטרה, היתר בין, נעשית זו בחינה. בפרט האשראי כרטיסי ענף

 .להתממשותם ודאות קיימת לא אשר גורמים במספר תלויה התכנית הצלחת כי יובהר. זו פשוטה לא בתקופה

נוספים בנוגע  ביקורת ופרטים, תאגידי ממשל), בפרק "304-299, 251-248(עמ'  2019ראו בדוח שנתי  אשראי, כרטיסי בתחום הפעילות בדבר לפרטים

  הכספיים. דוחותלתמצית ה 17 וביאור להלן לעסקי התאגיד הבנקאי ואופן ניהולם"

פים סעי ,2019צמבר בד 31ליום  הכספיים דוחותל ג' 26 ביאור ראו, כנגד כאל ו, שהוגשתוייצוגי ותכתובענ ןבה להכיר ותובקש ותתובענ בדבר לפרטים

  .הכספיים דוחותלתמצית ה 4.4-ו 4.1סעיפים  ,ב' 10וביאור  )177-176(עמ'  12.5-ו 12.1

 .החברה באתר לעיון עומדים כאל של והרבעוניים השנתיים הדוחות

  מ"בע קפיטלדיסקונט 

ן קרנות הובקרנות השקעה פרטיות וב מ הינה חברה בת בבעלות ובשליטה מלאים של הבנק, הפועלת בתחום ההשקעות בחברות,"בע קפיטלדיסקונט 

 ובתחום חיתום להנפקות וניהולן (באמצעות חברה בת).בתחום הפצת ניירות ערך  ,, בתחום הבנקאות להשקעותומזנין סיכון

 נתונים עיקריים – קפיטלדיסקונט 

 
 שינוי במיליוני שקלים חדשים

 %-ב 2019 2020 נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד למחצית הראשונה של שנת:
 )88.6( 44.9  5.1  הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות

 )84.7( 35.4  5.4  ⁾¹⁽התרומה לתוצאות העסקיות של הבנק

 31.12.2019 30.6.2020 נתונים מאזניים    
 )1.4( 1,621.0  1,598.7  כל הנכסים-סך 

 )0.2( 829.7  828.1  כל ההון-סך
 הערה:

 רה.השקעה בחבהנקי לבין התרומה לתוצאות העיסקיות של הבנק נובע מההבדלים ביישום כללי חשבונאות ומהכרה בחבות מס שוטפת בגין ה ) הפער בין הרווח1(
 

 .פרטים נוספים" –ריאליות" בסעיף "פעילות הקבוצה לפי מגזרי פעילות פיקוחיים  חברות, ראו להלן "בדבר מימוש השקעותלפרטים 
 אל, הקורונה משבר בעקבות, קפיטל דיסקונט להערכת. משמעותיים מימושים היו לא 2020 שנת של הראשונה במחצית .2020 שנתב מימושים

 .2020 שנת של השניה במחצית משמעותיים מימושים צפויים

-בהיקף כולל של כ תופרטי עסקאות 13-לציבור והנפקות  23-, באמצעות חברה בת, ביסקונט קפיטל, השתתפה ד2020של שנת במחצית הראשונה 

 בתקופה המקבילה אשתקד. ,ח"מיליארד ש 8.25-בהיקף כולל של כ ,פרטיותעסקאות  7-ו הנפקות לציבור 25לעומת  ,ח. זאת"מיליארד ש 11.1
  



 בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו 
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 הסיכונים סקירת -' ג פרק •
 ניהולם ואופן הסיכונים של כללי תיאור

 פרופיל הסיכון של קבוצת דיסקונט

(עמ'  2019דוח שנתי לפרטים בדבר עקרונות ניהול סיכונים, ראו ב ).47(עמ'  2019לפרטים בדבר פרופיל הסיכון של קבוצת דיסקונט, ראו בדוח שנתי 

49-48.( 

  באזל של השלישי לנדבך בהתאם גילויים

, ובתחומים ליהתפעו והסיכון שוק סיכוני, אשראי לסיכוני החשיפות ניהול בנושא, והכמותי האיכותי, הגילוי דרישות את מרחיבות באזל הוראות

של  3גילוי לפי נדבך ) וכן במסמך "77-47(עמ'  2019בדוח שנתי מובא זה,  בפרק ולהלן לעיל השונים הסיכונים אודות וכמותי איכותי גילוי. נוספים

 )(דוח זה 2020 שניויחד עם הדוח של הבנק לרבעון  2019 לשנת הבנק של השנתי הדוח עם יחד לעיון עומד המסמך באזל ומידע נוסף על סיכונים".

 .מ"בע אביב בתל ערך לניירות הבורסה של ה"מאי ובאתר, ערך ניירות רשות של א"מגנ באתר, הבנק באתר

 אשראי סיכוני
 כללי

 ).50(עמ'  2019לפרטים, ראו בדוח שנתי  ).וצרופותיו אשראי לניהול חדשה מערכת( ר"אוצ מערכת

 משבר בשל כי יצוין .הבנק היערכות – אשראי להפסדי הפרשות – ב"בארה בבנקים המקובלים החשבונאות לכללי עדכונים אימוץ

 של יתזפי תנוכחו מגבלת בשל היתר בין, טכנולוגי פתרון בבחירת עיכוב לרבות, הפרויקט במשימות המתוכננת בהתקדמות עיכוב נוצר, הקורונה

 .הנדרש במועד יתבצע לראשונה הכלל יישום, הבנק להערכת, זאת עם .ל"מחו ספקים

 ניהולם ואופן האשראי סיכוני

 אשראי סיכון – הקורונה משבר בעקבות הבנק היערכות

, רהית בין, המשבר את לצלוח להם לסייע במטרה לווים עם שוטף קשר מקיים הבנק, הקורונה משבר עם להתמודדות הבנק מהיערכות כחלק

 .הממשלתיות הסיוע תכניות במסגרת הלוואות מסלוליוהלוואות  תשלומי של דחייה באמצעות

 זה בשלבו, שלהם ההחזר יכולת ועל הלווים מצב על להשפיע עלול המשבר. בשפל והצמיחה גואה האבטלה, מלאה עסקית לפעילות חזר טרם המשק

 .להשפיע צפוי הוא בו מןזה ופרק המשבר עוצמת בדבר משמעותית ודאות אי קיימת

 ,וניטור הבקר, דיווח ומבצע עסקית להמשכיות תכנית מפעיל הבנק ולכן, מהירה תגובה ויכולת סיכונים הערכת, מוגברת ערנות מצריך זה מצב

 רגישים לווים לש במצבם פרטניים דיונים במסגרת, השונים המשק בענפי, היתר בין, בבנק העסקים קווי בכל הלווים חשיפות אחר ,מוגברת בתדירות

 נעזר הבנק, דועו זאת. הרגולטוריות ההתפתחויות אחר מעקב תוך ,קורונה השפעות בהיבט האשראי תיק וניטור ענפיות סקירות באמצעות, ובקשיים

 . האשראי סיכון ולניהול להיערכות מהאסטרטגיה כחלק ,לעת מעת המתעדכנים, שונים תרחישים ובוחן לאנליזה מתקדמים בכלים

 הקורונה נגיף עם התמודדות במסגרת תנאיהם ששונו חובות

 תאגידים דלעוד הפיקוח מדיניות במסגרת, בחובות טיפול לגבי פיקוחיים דגשים בדבר מכתב הבנקים על המפקחת פרסמה, 2020 באפריל 21 ביום

 נגיף אירוע פעתהש בעקבות שלהם החוזיות התשלום במחויבויות לעמוד שלא עשויים או עומדים אינםש לווים לייצב כדי זהיר באופן לפעול בנקאיים

 .הקורונה

 לפרטים. יבעיית חוב של מחדש כארגון ייחשב לא, הקורונה משבר בשל, בפיגור שאינם ללווים תנאים שינוי, שבהתקיימם התנאים נקבעו במכתב

 המחושב הפיגור במצ כי, הדחייה מתן לפני בפיגור שהיו חובות לגבי, היתר בין, נקבע במכתב .הכספיים הדוחות לתמצית 2 ה 1 ביאור ראו, נוספים

 הפיגור ימי נייןמ הקפאת שאילולי ייתכן כי יצוין. חשבונאית נמחק הוא אם או פגום כחוב סווג החוב אם למעט, התשלום דחיית תקופת במשך יוקפא

 צעדי מגוון של התרומה לאור כי יצויין עוד. יותר גבוהה הייתה 2020 ביוני 30 ליום בפיגור החובות יתרת, לעיל כאמור, שנדחו לתשלומים ביחס

 הבית קימש של הכלכלית לשרידותם, עצמה התשלומים דחייתשל  ואף), אשראי, מענקים, ת"חל: כגון( ובעסקים תיהב במשקי הממשלתית התמיכה

 .לווים של הפרעון יכולת על בעתיד להשפיע עשויים אלה של בהיקפם ששינויים הרי, והעסקים

 

  יובאו פרטים בדבר מספר בקשות הדחייה שהוגשו ונפחי ההלוואות שאושרה דחייתן.להלן 
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 חודשי בחתך דחייה בקשות

 
2020 

 
 יולי יוני מאי אפריל סמר

 21 -עד ל
 אוגוסט

 2,143  4,601  4,370  7,212  31,861  48,616  בקשות דחייה בתקופה
 19,352  18,852  18,341  17,771  16,388  8,861  ) מצטברת יתרה( יתרת אשראי בגינו בוצעה דחייה, מיליוני ש"ח

  

 .הכספי היקפן והן הבקשות מספר הן, 2020 מאי מחודש החל ירד פרעונות לדחיית הבקשות נפחי כי עולה לעיל הלוח מנתוני

 

 ליום ועד 2020 ביוני 30 ליום עד, הבנקים על המפקחת למכתב בהתאם, תשלומים של דחייה נעשתה שבגינם החובות יתרת בדבר פרטים יובאו להלן

 .מסחריים ללקוחות והן) משכנתאות לרבות( פרטיים ללקוחות הן בוצעה תשלומים של דחייה .2020 באוגוסט 21

 בעייתי חוב של מחדש כארגון סווגו שלא, הקורונה משבר עם ההתמודדות במסגרת, בתנאים שינויים בוצעו שלגביהם חובות יתרת

 
 2020ביוני  30ליום 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 

הלוואות  ך הכלס
 מזה: חובות אשר נמצאים בדחיית תשלומים שנדחו

חובות אשר דחיית התשלומים בגינם  מזה:
 הסתיימה

 אשראי לציבור
יתרת 

 חוב
מספר 

 הלוואות
יתרת 

 חוב

שיעור 
מסך 

החוב 
 שנדחה

חובות 
 םי בעייתי

שיעור 
מסך חוב  

אשר 
נמצא 

 בדחייה

חובות 
לא 

 םי בעייתי

שיעור 
מסך 

החוב 
אשר 

נמצא 
 בדחייה

יתרת 
 חוב

שיעור 
מסך 

החוב 
 שנדחה

 מזה:
חובות 
 םי בעייתי

 מזה:
חובות 

לא 
 םי בעייתי

מזה: 
חובות 

לא 
ים יבעיית

 שפיגור
 -  82  -  6.1%  82  100.0%  1,269  -  -  93.9%  1,269  299  1,351  עסקים גדולים

 16  146  7  19.6%  153  98.6%  617  1.4%  9  80.4%  626  615  779  עסקים בינוניים
 110  929  21  14.6%  950  97.2%  5,394  2.8%  156  85.4%  5,550  29,232  6,500  עסקים קטנים
 2  135  4  7.5%  139  97.9%  1,686  2.1%  36  92.5%  1,722  48,633  1,862  אנשים פרטיים
 -  719  -  9.2%  719  99.4%  7,089  0.6%  40  90.8%  7,129  48,210  7,849  הלוואות לדיור

 18,341  סה"כ
 

126,989  16,296  88.9%  241  1.5%  16,055  98.5%  2,043  11.1%  32  2,011  128⁾¹⁽ 
 הערה:

 יום. 30מיליון ש"ח בה הפיגור עולה על  7-כיום וסך של  30מיליון ש"ח בה הפיגור אינו עולה על  121-כולל יתרה בסך של כ )1(
 

 
 2020באוגוסט  21ליום 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 

הלוואות  ך הכלס
 חובות אשר דחיית התשלומים בגינם הסתיימה חובות אשר נמצאים בדחיית תשלומים שנדחו

 אשראי לציבור
יתרת 

 חוב
מספר 

 הלוואות
יתרת 

 חוב

שיעור 
מסך 

החוב 
 שנדחה

חובות 
 יםיבעיית

שיעור 
מסך חוב  

אשר 
נמצא 

 בדחייה

חובות 
לא 

 יםיבעיית

שיעור 
מסך 

החוב 
אשר 

נמצא 
 בדחייה

יתרת 
 חוב

שיעור 
מסך 

החוב 
 שנדחה

 מזה:
חובות 
 םי בעייתי

חובות 
לא 

 םי בעייתי

מזה: 
חובות 

לא 
ים יבעיית

 שפיגור
 4  761  -  52.7%  761  100.0%  684  -  -  47.3%  684  318  1,445  עסקים גדולים

 39  623  17  74.8%  640  100.0%  216  -  -  25.2%  216  638  856  עסקים בינוניים
 286  4,196  114  64.1%  4,310  96.9%  2,339  3.1%  75  35.9%  2,414  29,591  6,724  עסקים קטנים
 42  1,090  28  54.4%  1,118  98.1%  921  1.9%  18  45.7%  939  49,742  2,056  אנשים פרטיים
 47  5,089  -  61.5%  5,089  99.4%  3,162  0.6%  19  38.5%  3,181  48,768  8,271  הלוואות לדיור

 19,352  סה"כ
 

129,057  7,434  38.4%  112  1.5%  7,322  98.5%  11,918  61.6%  159  11,759  418⁾¹⁽ 
 הערה:

 .יום 30 על עולה הפיגור בה ח"ש מיליון 178-כ של וסך יום 30 על עולה אינו הפיגור בה ח"ש מיליון 240-כ של בסך יתרה כולל) 1(
 

 מיליון 19,352 של בהיקף אשראי בגין הלוואות תשלומי דחיית דיסקונט מרכנתיל ובנק הבנק איפשרו 2020 באוגוסט 21 ליום ועד המשבר במהלך

 .ח"ש מיליון 8,271 של בהיקף לדיור הלוואות מתוכם, ח"ש

 יתרת מתוך. קרן תשלום והחל הדחייה תקופת הסתיימה, לדיור מההלוואות 61.5%-ו, בכלל מההלוואות 61.6% לגבי, 2020 באוגוסט 21 ליום עד
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 לגביה שהסתיימה ההלוואות יתרת מתוך. 1.33% – בעייתיים כחובות סווג ח"ש מיליון 159 של סך, הדחייה תקופת לגביה שהסתיימה ההלוואות

 בפיגור ח"ש מיליון 178-ו מועד לאותו יום 30 עד של בפיגור ח"ש מיליון 240 מזה), 3.5%( בפיגור נמצאת ח"ש מיליון 418 של יתרה, הדחייה תקופת

 .קטנים עסקים מגזר הינו, ביותר הגבוהים הם בפיגור החובות ושיעור כבעייתיים שסווגו החובות שיעור בו המגזר. מועד לאותו יום 30 על העולה

-יוני בחודשים כי גם יןיצוי. נוספת דחייה ולבקש לפנות עשויים, שנטלו ההלוואות בגין הדחייה תקופת הסתיימה באוגוסט 21 ליום אשר לווים כי יצויין

 בשלב לבסס מאפשר אינו, הדחייה תקופת סיום מאז שחלף הקצר הזמן פרק. ניכר בהיקף להלוואות בהתייחס הדחייה תקופת הסתיימה 2020 אוגוסט

 שהיקף ותאפשר קיימת, הצפויות המשקיות ההתפתחויות בדבר הוודאות ואי הכלכלי המשבר עוצמת נוכח. המגמות אודות משמעיות חד מסקנות זה

 .זה בשלב המסתמן מזה יותר גבוה יהיה בפיגור כחובות שיתבררו החובות והיקף יםיכבעיית שיתבררו החובות

 ).63-49(עמ'  2019בר "סיכוני האשראי ואופן ניהולם" ראו בדוח שנתי לפרטים בד

 הקורונה למשבר האשראי תיק חשיפתר ניטו 

 הבקרהו הניטור פעילות. הבנק של האשראי תיק מצב אחר והבקרה הניטור פעילויות את הגבירו העסקיות החטיבות, המשבר פרוץ מאז, כאמור

 רקטוריוןוהדי ההנהלה את משמשים כאמור והבקרה הניטור תוצרי. פועלים הם בהם והענפים הלקוחות של המוערך הסיכון לרמת בהלימה מתבצעת

 .הקורונה משבר בצל הבנק של האשראי תיק אודות בדיונים

 .הקורונה למשבר השונים הענפים של הפגיעות ברמת שונות יש כי אם, המשק ענפי כל על כמעט השפיע וצרנש המשבר, הבנק להערכת

 . ונמוכה בינונית, גבוהה: הקורונה למשבר שלהם הפגיעות מידת להערכת בהתאם סווגו הבנק פועל בהם המשק ענפי

 :יחסית גבוהה פגיעות רמת בעלי הינם הבאים הענפים, הבנק להערכת

 מאפייני פגיעות כתוצאה ממשבר הקורונה ענף משק

 העולמית בהיבטי היבוא והיצוא שנפגעו משמעותית בשל הפגיעהענף שחשוף ביתר שאת לשרשרת האספקה  תעשיית יהלומים
 בפעילות הכלכלית ברחבי העולם. בנוסף, המיתון העולמי גורר ירידה בביקוש למוצרי יהלומים.

כסים עלי הנ ענף הנדל"ן המניב (משרדים ומרכזי מסחר) חווה השבתה ממושכת שהובילה למתן הנחות יזומות מצד ב פעילויות נדל"ן
 והעצמת תהליך שינוי מאזן הכוחות בין בעלי הנכסים לשוכרים.

) בחל"ת הירידה בכוח הקניה של הצרכן כתוצאה מהסנטימנט הכלכלי השלילי לצד שיעור האבטלה (כולל עובדים מסחר
 שעלה לרמה גבוהה היסטורית ומתואם עם ביצועי הענף לאורך זמן.

ניין להשפעות שרשרת האספקה העולמית לצד חנויות מקומיות לממכר מוצרי חומרי בענף מוטה יבוא שחשוף  מסחר בחומרי בנייה
 שעשויות להיפגע בעיקר מצד הביקושים והירידה בכוח הקניה של הצרכנים כאמור.

ות חבר ענף זה חווה פגיעה הן מצד חברות התעופה שפעילותן ממשיכה להיות מושבתת לאורך זמן והן מצד שירותי שינוע, אחסון ותחבורה
 ואה.התחבורה הציבורית שמתמודדות עם ירידה ניכרת במספר הנוסעים בשל מגבלות התנועה והתגברות התחל

 הסגר הממושך שהביא להשבתה מוחלטת בפעילות של החברות בענף לצד החזרה ההדרגתית לפעילות, שטרם מלונות, שירותי אירוח והסעדה
 ן משמעותי את רמת הסיכון בענף.חזרה לרמות הפעילות טרום המשבר, מעלה באופ

וק וכו' ם ושיוברות, פרסו עורכי דין, רואי חשבון, יעוץ לח ענף זה כולל נותני שירותים כדוגמת סוכני נסיעות,  שירותים עסקיים אחרים
 בפעילות הכלכלית מצד צורכי שירותים אלו מפחיתה את היקף הפעילות ומעלה את רמת השבתה שההרעה/

 הסיכון.
 שיעור האבטלה הגבוה מעלה את אי הודאות באשר ליכולת החזר החוב לצד פגיעה בכוח הקניה. פרטיים אנשים

ממחנק  לסבול ענף זה כולל, בין היתר, חברות העוסקות במתן שירותי אשראי חוץ בנקאי וליסינג מימוני שעשויות שירותים פיננסיים
 שבר היוהסיכון של הלקוחות הממומנים שעוד טרם המאשראי מצד הגופים המממנים. בנוסף, קיימת עליה ברמת 

 פונים לגופים אלו בשל אי קבלת מימון מגופי אשראי מסורתיים.
חזרה ו ירידה חדה בביקושים למוצרי נפט הובילה לפגיעה ברווחיות מגזר הזיקוק. גם לאחר הסרת המגבלות  תעשיית מוצרי נפט

 י הענף. ברווח ם וביקושים נמוכים לחלק מהמוצרים, עלולים לפגועלפעילות ב"שגרת קורונה", מרווחי זיקוק נמוכי 

 

 .גדולים עסקים של הפגיעות לרמת יחסית יותר גבוהה קטנים עסקים של הפגיעות רמת, הבנק להערכת, כן כמו

 במקדמי ששימו היתר בין נעשה ,זוהו טרם אולם מהמשבר שנפגעו לווים בגין האשראי בתיק הגלומים האשראי הפסדי הערכת במסגרת כי יצויין

 .השונים המשק ענפי של הסיכון הערכת על המבוססים החמרה
 מיקוד לצורך שמשמ שונות פגיעות לרמות הענפים סיווג. הבנק של פנימיות הערכות בסיס על מתבצע פגיעות לרמות השונים הענפים סיווג כי יצויין

: היינו, הוערכהש הפגיעות מרמת שונה מהן משמעותי שחלק, מגוונות פגיעות ברמות אשראים נכללים נתון בענף אולם, הפגיעות באיזורי הלב תשומת

 שהוגדרו םבענפי למשבר גבוהה רגישות ברמת אשראים קיימים ומאידך גבוהה בפגיעות כענפים שסווגו בענפים נמוכה סיכון ברמת אשראים ישנם

 . נמוכה פגיעות ברמת שסווגו

 דומה באופן גוסוו לקורונה חשיפה כבעלי שאותרו לווים. לקורונה החשיפה בהיבט בתיק הלווים של פרטנית בחינה נערכה, הענפית לבחינה במקביל

 לבין אמורה במהלך הלקוחות סיווג בין מתאם בהכרח אין כי צוייןי, לעיל לאמור בהמשך"). קורונה מעקב רשימת(" המוערכת החשיפה רמת לפי

 .משתייכים הם אליהם הענפים של המוערך הסיווג

 ".משק ענפי לפי אשראי סיכון" להלן ראו
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 בעייתי אשראי וסיכון האשראי איכות

 םמבצעי  שאינם ונכסים בעייתי אשראי סיכון

 
 2019בדצמבר  31יתרה ליום  2020ביוני  30יתרה ליום 

 
 הכל-סך פרטי דיור מסחרי הכל-סך פרטי דיור מסחרי

 
 חדשיםבמיליוני שקלים 

 ⁾¹⁽סיכון אשראי בדירוג ביצוע אשראי
 186,087  31,778  34,684  119,625  186,065  28,706  37,285  120,074  סיכון אשראי מאזני        

 82,831  35,466  3,344  44,021  84,596  35,724  3,714  45,158  סיכון אשראי חוץ מאזני
 268,918  67,244  38,028  163,646  270,661  64,430  40,999  165,232  סך סיכון אשראי בדירוג ביצוע אשראי

 סיכון אשראי שאינו בדירוג ביצוע אשראי:
 5,725  1,450  2,097  2,178  10,167  2,528  2,006  5,633  . לא בעייתי1        

 . בעייתי2
 1,864  235  153  1,476  1,976  221  175  1,580  ⁾³⁽השגחה מיוחדת        

 1,014  136  225  653  1,324  122  237  965  נחות
 1,824  189  -  ⁾⁴⁽1,635  2,086  197  2  ⁾⁵⁾⁽⁴⁽1,887  פגום

 4,702  560  378  3,764  5,386  540  414  4,432  ⁾²⁽הכל בעייתי-סך
 10,427  2,010  2,475  5,942  15,553  3,068  2,420  10,065  הכל סיכון אשראי מאזני-סך

 1,769  131  700  938  3,118  335  925  1,858  סיכון אשראי חוץ מאזני
 12,196  2,141  3,175  6,880  18,671  3,403  3,345  11,923  יסך סיכון אשראי שאינו בדירוג ביצוע אשרא

ימים  90מזה: חובות שאינם פגומים, בפיגור של 
 478  57  359  62  518  45  394  79  ⁾³⁽או יותר

 281,114  69,385  41,203  170,526  289,332  67,833  44,344  177,155  הכל סיכון אשראי כולל של הציבור-סך
 מידע נוסף על סך נכסים שאינם מבצעים:

 1,176  108  -  ⁾⁴⁽1,068  1,492  112  2  ⁾⁵⁾⁽⁴⁽1,378  שאינם צוברים הכנסות ריבית -חובות פגומים         
 

 הערות:
 סיכון אשראי אשר דירוג האשראי שלו במועד הדוח תואם את דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בהתאם למדיניות הבנק. )1(
 סיכון אשראי פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת. )2(
ים או ימ 90גור של צאות בפי לדיור שבגינן לא קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור הנמ לרבות בגין הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור ובגין הלוואות )3(

 יותר.
 "ח).מיליון ש 10איגרות חוב קונצרניות לא צוברות בסך של  - 31.12.2019מיליון ש"ח ( 47לרבות איגרות חוב קונצרניות לא צוברות בסך של  )4(
 ש"ח של לווה מסויים. מיליון 130-לאחר תאריך המאזן נפרע סך של כ )5(
 

 משבר השפעת הערכת לנוכח האשראי בסיכון לעליה ביטוי ממתן בעיקר נובע, ביצוע בדירוג שאינו בעייתי הלא האשראי בהיקף גידולה כי יצויין

 .במשק הכלכלית הפעילות על הקורונה
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 פגומים חובות של ביתרות שינויים

 
 ביוני 30לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 

 
2020 2019 

 
 הכל-סך פרטי מסחרי הכל-סך פרטי מסחרי

 
 במיליוני שקלים חדשים

 תנועה בחובות פגומים (בגין אשראי לציבור בלבד):
 1,630  177  1,453  2,306  197  2,109  יתרת חובות פגומים לתחילת התקופה      

 265  63  202  258  80  178  חובות שסווגו כחובות פגומים במהלך התקופה
 -  -  -  )59(  -  )59(  חובות שחזרו לסיווג שאינו פגום

 )126( )55(  )71(  )108(  )60(  )48(  חובות פגומים שנמחקו
 )65( )14(  )51(  )355(  )18(  )337(  חובות פגומים שנפרעו

 )3( -  )3(  )3(  -  )3(  אחר
 1,701  171  1,530  2,039  199  ⁾¹⁽1,840  יתרת חובות פגומים לסוף התקופה

       
 מזה: תנועה בחובות בעייתיים בארגון מחדש

 1,172  148  1,024  1,029  155  874  יתרת חובות בעייתיים בארגון מחדש לתחילת התקופה      
 96  20  76  89  30  59  ארגונים מחדש שבוצעו במהלך התקופה

 -  -  -  -  -  -  ארגון מחדש עוקבחובות שחזרו לסיווג שאינו פגום בשל 
 )23( )15(  )8(  )22(  )15(  )7(  חובות בארגון מחדש שנמחקו
 )74( )7(  )67(  )141(  )14(  )127(  חובות בארגון מחדש שנפרעו

 )15( 1  )16(  )9(  -  )9(  אחר
 1,156  147  1,009  946  156  790  יתרת חובות בעייתיים בארגון מחדש לסוף התקופה

       
 שינויים בהפרשות להפסדי אשראי בגין חובות פגומים:

 213  61  152  374  67  307  יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת התקופה      
 99  37  62  140  51  89  גידול בהפרשות
 )79(  )38(  )41(  )136(  )48(  )88(  גביות ומחיקות

 233  60  173  378  70  308  אשראי לסוף התקופהיתרת הפרשה להפסדי 
 הערה:

 מיליון ש"ח של לווה מסויים. 130-) לאחר תאריך המאזן נפרע סך של כ1(
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 (המשך) פגומים חובות של ביתרות שינויים

 
 ביוני 30לששת החודשים שהסתיימו ביום 

 
2020 2019 

 
 הכל-סך פרטי מסחרי הכל-סך פרטי מסחרי

 
 במיליוני שקלים חדשים

 תנועה בחובות פגומים (בגין אשראי לציבור בלבד):
 1,633  155  1,478  1,814  189  1,625  יתרת חובות פגומים לתחילת השנה      

 526  153  373  1,100  169  931  חובות שסווגו כחובות פגומים במהלך התקופה
 )3(  -  )3(  )69(  -  )69(  חובות שחזרו לסיווג שאינו פגום

 )215( )107(  )108( )249(  )121(  )128(  חובות פגומים שנמחקו
 )233( )30(  )203( )550(  )38(  )512(  חובות פגומים שנפרעו

 )7( -  )7( )7(  -  )7(  אחר
 1,701  171  1,530  2,039  199  ⁾¹⁽1,840  יתרת חובות פגומים לסוף התקופה

       
 תנועה בחובות בעייתיים בארגון מחדשמזה: 

 1,225  131  1,094  1,043  158  885  יתרת חובות בעייתיים בארגון מחדש לתחילת השנה      
 202  63  139  266  59  207  ארגונים מחדש שבוצעו במהלך התקופה

 -  -  -  )10(  -  )10(  חובות שחזרו לסיווג שאינו פגום בשל ארגון מחדש עוקב
 )44( )28(  )16(  )60(  )33(  )27(  חובות בארגון מחדש שנמחקו
 )201( )19(  )182(  )280(  )28(  )252(  חובות בארגון מחדש שנפרעו

 )26( -  )26(  )13(  -  )13(  אחר
 1,156  147  1,009  946  156  790  יתרת חובות בעייתיים בארגון מחדש לסוף התקופה

       
 שינויים בהפרשות להפסדי אשראי בגין חובות פגומים:

 223  54  169  307  66  241  יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת השנה      
 219  83  136  344  99  245  גידול בהפרשות
 )209(  )77(  )132(  )273(  )95(  )178(  גביות ומחיקות

 233  60  173  378  70  308  יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף התקופה
 הערה:

 מיליון ש"ח של לווה מסויים. 130-) לאחר תאריך המאזן נפרע סך של כ1(

 האשראי תיק איכות להערכת המשמשים מסוימים פיננסיים יחסים

 
30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 

 0.99%  0.97%  1.09%  ⁾¹⁽שיעור יתרת אשראי פגום לציבור מיתרת האשראי לציבור
 0.26%  0.26%  0.28%  יבורימים או יותר, מיתרת האשראי לצ 90שיעור יתרת אשראי שאינו פגום לציבור, שנמצא בפיגור של 

 1.38%  1.33%  1.82%  ⁾²⁽שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור, מיתרת האשראי לציבור
 1.10%  1.08%  1.47%  מיתרת אשראי לציבורשיעור יתרת ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי, 

 139.14%  136.27%  166.99%  שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור, מיתרת אשראי פגום לציבור
 1.81%  1.60%  2.06%  שיעור סיכון אשראי בעייתי בגין הציבור, מסיכון אשראי כולל בגין הציבור

 0.40%  0.32%  1.28%  ⁾³⁽הפסדי אשראי, מהיתרה הממוצעת של אשראי לציבור (במונחים שנתיים)שיעור ההוצאות בגין 
 0.23%  0.25%  0.25%  שיעור המחיקות נטו בגין אשראי לציבור, מהיתרה הממוצעת של אשראי לציבור (במונחים שנתיים)

 מונחיםבגין אשראי לציבור (ב שיעור המחיקות נטו, בגין אשראי לציבור, מיתרת ההפרשה להפסדי אשראי
 15.69%  18.46%  13.39%  שנתיים)

 אשראי שיעור יתרת הפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור, מיתרת אשראי פגום לציבור בתוספת יתרת
 110.12%  107.61%  133.16%  ימים או יותר 90לציבור אשר בפיגור של 

מיתרת  ימים או יותר, 90יתרת אשראי לציבור אשר בפיגור של שיעור יתרת אשראי פגום לציבור בתוספת 
 1.25%  1.23%  1.37%  האשראי לציבור

 0.64%  0.60%  0.77%  שיעור חובות פגומים שאינם נושאים ריבית, מיתרת האשראי לציבור
 הערות:

 מעלייה באשראי הפגום.) העלייה בשיעור יתרת האשראי הפגום לציבור ביחס לאשראי לציבור נובעת, בעיקר, 1(
 ) העלייה בשיעור יתרת ההפרשה ביחס ליתרת האשראי לציבור נובעת, בעיקר, מעלייה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי.2(
 ) העלייה בשיעור ההוצאה ביחס ליתרה הממוצעת נובעת, בעיקר, מעלייה חדה בהוצאות ההפרשה להפסדי אשראי.3(
 

 הושפעו לעילש התיק איכות מדדי. אשראי להפסדי בהוצאות לעליה ציפיה קיימת, בישראל הבית ומשקי העסקים על הקורונה נגיף של ההשפעה לאור

  .הקורונה נגיף מאירוע הדיווחבתקופת 
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 משק ענפי לפי אשראי סיכון

 הנוכחי ברבעון הלוח, הקורונה משבר רקע על, רלבנטיים ענפים יותר של בחינה לאפשר כדי. משק ענפי לפי אשראי סיכון בדבר נתונים יובאו להלן

 .יותר רחבה במתכונת מובא

 משבר השפעת הערכת לנוכח האשראי בסיכון לעליה ביטוי ממתן בעיקר נובע, ביצוע בדירוג שאינו בעייתי הלא האשראי בהיקף גידולה כי יצויין

 .במשק הכלכלית הפעילות על הקורונה

 מאוחד -סיכון אשראי לפי ענפי משק 

�
 2020ביוני  30

�������
 ⁾³⁽הפסדי אשראי

�

סיכון 
אשראי 

 ⁾⁹⁾⁽⁸⁾⁽¹⁽כולל

 מזה:
דירוג 

ביצוע 
 ⁾⁴⁽אשראי

 מזה:
סיכון 

אשראי 
 ⁾⁵⁽בעייתי

סיכון 
אשראי 

לא 
בעייתי 
שאינו 

בדירוג 
 ביצוע

�

 מזה:
סיכון 

אשראי 
 ⁾¹⁰⁽פגום

הוצאות 
בגין 

הפסדי 
 אשראי

מחיקות 
חשבונאיות 

 נטו

יתרת 
ההפרשה 

להפסדי 
 אשראי

�
 במיליוני שקלים חדשים

 425  685  13,857  14,967  תעשיה
 

 175  54  )10(  312 
 379  561  31,543  32,483  ⁾⁶⁽בינוי -בינוי ונדל"ן 

 
 192  106  11  340 

 374  241  12,071  12,686  פעילות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 
 

 151  69  )4(  163 
 909  517  21,293  22,719  מסחר

 
 219  153  34  549 

 130  117  1,802  2,049  בתי מלון, שרותי הארחה ואוכל
 

 43  80  )2(  72 
 225  284  5,634  6,143  תחבורה ואחסנה

 
 130  16  4  140 

 565  359  14,225  15,149  ⁾⁷⁽שירותים פיננסיים
 

 302  4  2  94 
 611  134  6,966  7,711  שירותים עסקיים אחרים

 
 72  132  23  196 

 79  123  8,954  9,156  שירותים ציבוריים וקהילתיים
 

 12  18  -  48 
 167  436  7,383  7,986  ענפים אחרים

 
 393  19  10  150 

 3,864  3,457  123,728  131,049  הכל מסחרי-סך
 

 1,689  651  68  2,064 
 2,926  408  40,756  44,090  הלוואות לדיור -אנשים פרטיים 

 
 2  90  6  290 

 2,849  543  62,443  65,835  אחר -אנשים פרטיים 
 

 197  325  128  905 

 240,974  פעילות בישראל -הכל ציבור -סך
 

226,927  4,408  9,639 
 

 1,888  1,066  202  3,259 
 -  -  31,153  31,153  בנקים בישראל וממשלת ישראל

 
 -  -  -  - 

 272,127  הכל פעילות בישראל-סך
 

258,080  4,408  9,639 
 

 1,888  1,066  202  3,259 
 3,080  1,544  43,734  48,358  פעילות בחו"ל -הכל ציבור -סך

 
 293  108  26  435 

 -  38  8,988  9,026  בנקים וממשלות בחו"ל
 

 38  14  -  15 
 3,080  1,582  52,722  57,384  הכל פעילות בחו"ל-סך

 
 331  122  26  450 

 329,511  הכל פעילות בישראל וחו"ל-סך
 

310,802  5,990  12,719 
 

 2,219  1,188  228  3,709 
 

 הערות:
גרת הסכמי מכר חוזר, נכסים בגין אג"ח, ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במס⁾, ²⁽סיכון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזני, לרבות בגין מכשירים נגזרים. כולל: חובות )1(

 195,359ת בסך של ן לקוחוהתחיבויות על חשבומכשירים נגזרים, סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה וערבויות ו
 מיליון ש"ח, בהתאמה. 88,433-מיליון ש"ח ו 5,857מיליון ש"ח,  832מיליון ש"ח,  39,015מיליון ש"ח, 

ק ן פעילות בשוים בגיונכס אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח, ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר )2(
 המעו"ף.

 כולל בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים (מוצגים במאזן בסעיף התחייבויות אחרות). )3(
 סיכון אשראי אשר דירוג האשראי שלו במועד הדוח תואם את דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בהתאם למדיניות הבנק. )4(
א קיימת יור שבגינן לוואות לדפגום, נחות או בהשגחה מיוחדת, לרבות בגין הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור והלסיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני  )5(

 ימים או יותר. 90הפרשה לפי עומק הפיגור הנמצאות בפיגור של 
 מיליון ש"ח. 204של כולל הלוואות לדיור, שהועמדו לקבוצות רכישה מסוימות הנמצאות בהליכי בניה בסך  )6(
 .FHLMC-ו FNMAמיליון ש"ח שהונפקו ע"י  626ובסך של  GNMAמיליון ש"ח שהונפקו ע"י  6,301כולל ניירות ערך מגובי משכנתאות בסך של  )7(
 מיליון ש"ח. 7,293כולל מסגרות אשראי בערבות בנקים שאינם מהקבוצה בסך של  )8(
שהועמדו לקבוצות  מיליון ש"ח, המשולבות במערך העסקאות והבטחונות של עסקי לווים מסחריים או 203אות לדיור בסך של יתרת החובות המסחריים כוללת הלוו )9(

 רכישה, שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה.
 מיליון ש"ח בגין לווה מסויים. 130-לאחר תאריך המאזן נפרע סך של כ )10(
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�������
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�
 במיליוני שקלים חדשים

 334  475  13,548  14,357  תעשיה
 

 191  17  15  242 
 347  314  30,327  30,988  ⁾⁶⁽בינוי -בינוי ונדל"ן 

 
 138  59  13  239 

 207  300  11,231  11,738  פעילות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 
 

 258  )25(  )11(  84 
 423  346  19,402  20,171  מסחר

 
 219  42  34  341 

 79  137  1,747  1,963  בתי מלון, שרותי הארחה ואוכל
 

 111  2  2  18 
 113  73  6,591  6,777  תחבורה ואחסנה

 
 60  18  12  72 

 39  300  15,709  16,048  ⁾⁷⁽שירותים פיננסיים
 

 299  -  1  97 
 578  83  6,736  7,397  שירותים עסקיים אחרים

 
 38  24  19  79 

 125  17  5,141  5,283  שירותים ציבוריים וקהילתיים
 

 9  7  2  19 
 137  98  7,736  7,971  ענפים אחרים

 
 69  )27(  1  136 

 2,382  2,143  118,168  122,693  הכל מסחרי-סך
 

 1,392  117  88  1,327 
 2,864  347  34,891  38,102  הלוואות לדיור -אנשים פרטיים 

 
 -  17  6  196 

 2,126  541  61,761  64,428  אחר -אנשים פרטיים 
 

 171  143  126  665 
 7,372  3,031  214,820  225,223  פעילות בישראל -הכל ציבור -סך

 
 1,563  277  220  2,188 

 2  -  26,175  26,177  בנקים בישראל וממשלת ישראל
 

 -  -  -  - 

 251,400  הכל פעילות בישראל-סך
 

240,995  3,031  7,374 
 

 1,563  277  220  2,188 
 1,790  1,300  41,577  44,667  פעילות בחו"ל -הכל ציבור -סך

 
 191  - )6(  312 

 -  73  7,187  7,260  בנקים וממשלות בחו"ל
 

 73  -  -  1 
 1,790  1,373  48,764  51,927  הכל פעילות בחו"ל-סך

 
 264  - )6(  313 

 303,327  הכל פעילות בישראל וחו"ל-סך
 

289,759  4,404  9,164 
 

 1,827  277  214  2,501 
 

 הערות:
גרת הסכמי מכר חוזר, נכסים בגין אג"ח, ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במס⁾, ²⁽סיכון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזני, לרבות בגין מכשירים נגזרים. כולל: חובות )1(

 180,847ת בסך של ן לקוחוהתחיבויות על חשבומכשירים נגזרים, סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה וערבויות ו
 מיליון ש"ח, בהתאמה. 82,991-מיליון ש"ח ו 4,264מיליון ש"ח,  683מיליון ש"ח,  34,542מיליון ש"ח, 

ק ן פעילות בשוים בגיונכס אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח, ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר )2(
 המעו"ף.

 כולל בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים (מוצגים במאזן בסעיף התחייבויות אחרות). )3(
 סיכון אשראי אשר דירוג האשראי שלו במועד הדוח תואם את דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בהתאם למדיניות הבנק. )4(
א קיימת יור שבגינן לוואות לדפגום, נחות או בהשגחה מיוחדת, לרבות בגין הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור והלסיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני  )5(

 ימים או יותר. 90הפרשה לפי עומק הפיגור הנמצאות בפיגור של 
 מיליון ש"ח. 109של כולל הלוואות לדיור, שהועמדו לקבוצות רכישה מסוימות הנמצאות בהליכי בניה בסך  )6(
 .FHLMC-ו FNMAמיליון ש"ח שהונפקו ע"י  892ובסך של  GNMAמיליון ש"ח שהונפקו ע"י  5,727כולל ניירות ערך מגובי משכנתאות בסך של  )7(
 מיליון ש"ח. 6,132כולל מסגרות אשראי בערבות בנקים שאינם מהקבוצה בסך של  )8(
שהועמדו לקבוצות  מיליון ש"ח, המשולבות במערך העסקאות והבטחונות של עסקי לווים מסחריים או 228הלוואות לדיור בסך של יתרת החובות המסחריים כוללת  )9(

 רכישה, שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה.
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�
 במיליוני שקלים חדשים

 121  564  12,961  13,646  תעשיה
 

 179  24  23  242 
 172  323  30,661  31,156  ⁾⁶⁽בינוי -בינוי ונדל"ן 

 
 207  82  13  265 

 99  248  11,907  12,254  פעילות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 
 

 192  )37(  )22(  85 
 146  482  20,972  21,600  מסחר

 
 205  125  69  393 

 45  132  1,691  1,868  בתי מלון, שרותי הארחה ואוכל
 

 108  3  3  16 
 )37(  275  6,585  6,823  תחבורה ואחסנה

 
 70  70  22  119 

 16  359  13,645  14,020  ⁾⁷⁽שירותים פיננסיים
 

 300  )4(  1  92 
 185  126  7,242  7,553  שירותים עסקיים אחרים

 
 46  65  40  100 

 51  50  8,910  9,011  שירותים ציבוריים וקהילתיים
 

 9  11  6  29 
 60  123  8,165  8,348  ענפים אחרים

 
 91  )23(  2  136 

 858  2,682  122,739  126,279  הכל מסחרי-סך
 

 1,407  316  157  1,477 
 2,783  372  37,809  40,964  הלוואות לדיור -אנשים פרטיים 

 
 -  28  7  205 

 1,574  565  65,196  67,335  אחר -אנשים פרטיים 
 

 189  312  252  709 

 234,578  פעילות בישראל -הכל ציבור -סך
 

225,744  3,619  5,215 
 

 1,596  656  416  2,391 
 -  -  27,806  27,806  בנקים בישראל וממשלת ישראל

 
 -  -  -  - 

 262,384  הכל פעילות בישראל-סך
 

253,550  3,619  5,215 
 

 1,596  656  416  2,391 
 1,903  1,459  43,174  46,536  פעילות בחו"ל -הכל ציבור -סך

 
 321  34 )20(  356 

 -  37  7,249  7,286  בנקים וממשלות בחו"ל
 

 36  -  -  1 
 1,903  1,496  50,423  53,822  הכל פעילות בחו"ל-סך

 
 357  34 )20(  357 

 316,206  וחו"להכל פעילות בישראל -סך
 

303,973  5,115  7,118 
 

 1,953  690  396  2,748 
 

 הערות:
גרת הסכמי מכר חוזר, נכסים בגין אג"ח, ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במס⁾, ²⁽סיכון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזני, לרבות בגין מכשירים נגזרים. כולל: חובות )1(

 189,214ת בסך של ן לקוחוהתחיבויות על חשבומכשירים נגזרים, סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה וערבויות ו
 מיליון ש"ח, בהתאמה. 85,151-מיליון ש"ח ו 4,545מיליון ש"ח,  531מיליון ש"ח,  36,765מיליון ש"ח, 

ק ן פעילות בשוים בגיונכס אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט אג"ח, ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר )2(
 המעו"ף.

 כולל בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים (מוצגים במאזן בסעיף התחייבויות אחרות). )3(
 סיכון אשראי אשר דירוג האשראי שלו במועד הדוח תואם את דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בהתאם למדיניות הבנק. )4(
א קיימת יור שבגינן לוואות לדפגום, נחות או בהשגחה מיוחדת, לרבות בגין הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור והלסיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני  )5(

 ימים או יותר. 90הפרשה לפי עומק הפיגור הנמצאות בפיגור של 
 מיליון ש"ח. 91של כולל הלוואות לדיור, שהועמדו לקבוצות רכישה מסוימות הנמצאות בהליכי בניה בסך  )6(
 .FHLMC-ו FNMAמיליון ש"ח שהונפקו ע"י  711ובסך של  GNMAמיליון ש"ח שהונפקו ע"י  5,656כולל ניירות ערך מגובי משכנתאות בסך של  )7(
 מיליון ש"ח. 6,845כולל מסגרות אשראי בערבות בנקים שאינם מהקבוצה בסך של  )8(
שהועמדו לקבוצות  מיליון ש"ח, המשולבות במערך העסקאות והבטחונות של עסקי לווים מסחריים או 233ות לדיור בסך של יתרת החובות המסחריים כוללת הלווא )9(

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

 
 בדצמבר 31ליום  ביוני 30ליום 

 
2020 2019 2019 

 
 חשיפה

 
 חשיפה

 
 חשיפה

 
 ⁾²⁽מאזנית המדינה

חוץ 
 ⁾²⁽מאזנית סך הכל ⁾³⁾⁽²⁽מאזנית

חוץ 
 ⁾²⁽מאזנית סך הכל ⁾³⁾⁽²⁽מאזנית

חוץ 
 סך הכל ⁾³⁾⁽²⁽מאזנית

 
 במיליוני שקלים חדשים

 24,330  8,094  ⁾⁸⁽16,236  22,841  7,098  ⁾⁸⁽15,743  24,567  8,542  16,025  ארצות הברית
 11,417  ⁾⁵⁽5,451  5,966  11,487  ⁾⁷⁾⁽⁵⁽5,371  6,116  13,310  ⁾⁵⁽5,443  7,867  אחרות

 35,747  13,545  22,202  34,328  12,469  21,859  37,877  13,985  23,892  ⁾¹⁽כל החשיפות למדינות זרות-סך
 PIGS ׁ⁾⁴⁽  11  168  179  19  293  312  19  340  359-מזה: סך החשיפות למדינות ה

 LDC ׁ⁾⁶⁽  607  96  703  591  163  754  577  203  780למדינות מזה: סך החשיפות 
 50  34  16  75  41  34  95  18  77  מזה: סך החשיפות למדינות עם בעיות נזילות

 

 הערות:
אחר השפעת ערבויות, בסיס סיכון סופי, לעל  -מההון, לפי הנמוך  20%מסך נכסי המאוחד או מעל  1%חשיפות למדינות שסך סכום החשיפה לכל אחת מהן הוא מעל  )1(

 בטחונות נזילים ונגזרי אשראי.
בות חניכוי לצורך מותרים להסיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני, סיכון אשראי בעייתי וחובות פגומים מוצגים לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני השפעת בטחונות  )2(

 של לווה וקבוצת לווים.
 במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה. סיכון אשראי )3(
 פורטוגל, איטליה, יוון וספרד. )4(
 30ום מיליון ש"ח, לי 1,991סך של  -מיליון ש"ח וגרמניה  2,160סך של  -במדינות: שוויץ  2020ביוני  30כולל העברת סיכוני אשראי לקונסורציום מבטחים בינלאומיים ליום  )5(

סך  -מיליון ש"ח וגרמניה  2,098ך של ס -במדינות: שוויץ  2019בדצמבר  31מיליון ש"ח וליום  1,853סך של  -מיליון ש"ח וגרמניה  2,198סך של  -במדינות: שוויץ  2019ביוני 
 מיליון ש"ח. 1,830של 

בנק העולמי כבעלות ) שהינן ארצות המסווגות על ידי הLDCכמדינות פחות מפותחות (" כוללת את סך החשיפה למדינות המוגדרות LDCשורת "סך החשיפות למדינות  )6(
 הכנסה נמוכה או בינונית.

 טיוב הסיווג בהתחשב בערבויות שניתנו. -סווג מחדש  )7(
 טיוב נתונים. -סווג מחדש )8(

 זרים פיננסיים למוסדות אשראי חשיפת

ופים ליטת הגקים, בנקים להשקעות, ברוקרים דילרים, חברות ביטוח, גופים מוסדיים וגופים בשהגדרת מוסדות פיננסיים זרים כוללת בנ .כללי

 האמורים.

דות גין מוסבשונה מהגדרת ענף משק "שירותים פיננסיים", לצורך הגילוי בסקירת הנהלה של "סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק", החשיפה ב

ה כוללת אידך אינחשיפות לבנקים זרים ולבנקים להשקעות זרים שאינם נכללים באשראי לציבור מחד, ומפיננסיים זרים המוצגת בטבלה שלהלן כוללת 

 חשיפות בגין השקעות בניירות ערך מגובי נכסים ובגין חשיפה חוץ מאזנית פוטנציאלית.

 בשווקי ותהחשיפ והיקפי ההתפתחויות אחר, בינחטיבתי פורום במסגרת, קבוצתית וברמה שוטף באופן ועוקב זהירה אשראי מדיניות מקיים הבנק

 לפרופיל בהתאמה המטבע סיכוני את אמת בזמן ומנטר מקיפה תמונה לקבלת השווקים אחר עוקב הבנק של העסקאות חדר. בסיכון ובמדינות מפתח

 . המאושרות ולמסגרות לקוח כל של הסיכון

  .גבוה בדירוג בבנקים האשראי חשיפות את ומרכז החשיפות היקף אחר מעקב מקיים הבנק הקורונה משבר בשל
 .החשיפה הישירה של הבנק למדינות בסיכון אינה מהותית, בדבר "חשיפה למדינות זרות", לעיל שהובאו מהנתונים כעולה

 ).56-55' עמ( 2019 שנתי בדוח אור, זרים פיננסיים ממוסדות הנובעת האשראי חשיפת ניהול אופן בדבר לפרטים

עולה חשיפת האשראי של הבנק למוסדות פיננסיים זרים הינה ברובה לבנקים ולבנקים להשקעות. כ .למוסדות פיננסיים זריםחשיפת אשראי 

  .2019דצמבר ב 31ליום  87%-, לעומת כ" ומעלהA-הינה למוסדות פיננסיים בדרוג " 2020 ביוני 03מהחשיפה ליום  %90-מהנתונים שיובאו להלן, כ
 . וקנדה בריטניה, ב"ארהכוללות, בין היתר, את  2020 ביוני 03לבנק חשיפת אשראי כאמור ליום המדינות בגינן קיימת 

� לא נכללו בגין החשיפה למוסדות פיננסיים הפסדים בגין ירידת ערך של ניירות ערך. 2020של שנת  במחצית הראשונה
� 



 בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו 
 דוח הדירקטוריון וההנהלה 2020 שנידוח רבעון 

53 
 

 

 

 בסיס מאוחד , עלנתונים על חשיפת אשראי נוכחית למוסדות פיננסיים זרים

 

סיכון אשראי 
 ⁾⁵⁾⁽⁴⁾⁽²⁽מאזני

סיכון אשראי 
חוץ מאזני 

 ⁾⁴⁾⁽³⁽נוכחי

חשיפת 
אשראי 
 ⁾⁴⁽נוכחית

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 2020ביוני  30

 ⁾⁶⁾⁽¹⁽חשיפת אשראי נוכחית למוסדות פיננסיים זרים
 ⁾⁷⁽דירוג אשראי חיצוני   
   AAA  עד-AA  894  3  897 

+A  עד-A  4,549  510  5,059 
+BBB  עד-BBB  307  74  381 
+BB  עד-B  57  19  76 

 203  26  177  ללא דירוג
 6,616  632  5,984  הכל חשיפת אשראי נוכחית למוסדות פיננסיים זרים-סך

 38  -  38  יתרת איגרות חוב בעייתיים

    
 

 2019בדצמבר  31
 ⁾⁶⁾⁽¹⁽חשיפת אשראי נוכחית למוסדות פיננסיים זרים

 ⁾⁷⁽דירוג אשראי חיצוני   
   AAA  עד-AA  667  102  769 

+A  עד-A  2,750  468  3,218 
+BBB  עד-BBB  401  6  407 
+BB  עד-B  3  8  11 

 182  27  155  ללא דירוג
 4,587  611  3,976  הכל חשיפת אשראי נוכחית למוסדות פיננסיים זרים-סך

 37  -  37  יתרת איגרות חוב בעייתיים
 

 הערות:
 ים.מוסדות פיננסיים זרים כוללים: בנקים, בנקים להשקעות, ברוקרים/דילרים, חברות ביטוח, גופים מוסדיים וגופים בשליטת הגופים האמור )1(
 ים.ירים נגזראחרים בגין מכשפקדונות בבנקים, אשראי לציבור, השקעות באיגרות חוב, ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר ונכסים  )2(
 בעיקר ערבויות, לרבות ערבויות להבטחת חבות של צד ג'. )3(
 .313קאי תקין מספר להוראת ניהול בנ 5חשיפות האשראי וסיכון האשראי הבעייתי מוצגים לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני הניכויים כהגדרתם בסעיף  )4(
 ת הכספיים.לתמצית הדוחו 11חשיפות האשראי שנכללו בטבלה בגין מכשירים נגזרים מול בנקים/דילרים/ברוקרים, ראו ביאור למידע נוסף אודות הרכב  )5(
ים. (לפרטים גובי נכסמחשיפות האשראי אינן כוללות חשיפות למוסדות פיננסיים שיש להם ערבות מפורשת ומלאה של ממשלות, ואינן כוללות השקעות בניירות ערך  )6(

 לתמצית הדוחות הכספיים). 5וספים בדבר השקעות בניירות ערך מגובי נכסים, ראו ביאור נ
 .S&Pאו  Fitchובהעדרו, דירוג  Moody'sלפי דירוג  )7(

רים בגין מכשי זרים לבנקיםקיימת חשיפת אשראי חוץ מאזנית פוטנציאלית  2019בדצמבר  31-ו 2020 ביוני 30בנוסף לחשיפה המוצגת בטבלה לימים 

 )וצת לווים"בדבר "מגבלות על חבות של לווה בודד ושל קב 313)(א) להגדרת חבות בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 4נגזרים (כהגדרתה בסעיף (

  מיליון ש"ח, בהתאמה. 94-מיליון ש"ח ו 150דהיינו, אחוז משתנה מיתרת עסקה עתידית בסך של 

 דיורל בהלוואות אשראי סיכוני

 לשם, להלן יכונו םוה( יורק ניו בי די אי-ו דיסקונט מרכנתיל בנק, הבנק: זה בתחום הקבוצה פעילות לכלל מתייחסים להלן המוצגים הנתונים .כללי

 ביוני 03 ליום ח"ש מיליון 199 של בסך לדיור אשראי( זניחים הינם יורק ניו בי די אי-ל המתייחסים שהנתונים זאת עם יצוין )."הקבוצה", הנוחות

  ).2019 בדצמבר 31 ליום ח"ש מיליון 184-ו 2020
 גברותהת בעקבות שנגרמו, לדיור הלוואות של הביצוע ובהיקף בביקושים גידול נרשם האחרונות בשנים .לדיור ההלוואות בתחום התפתחויות

 .כאמור לביקושים ביחס הדירות בהיצע מהמחסור כתוצאה שנגרמו המחירים ועליות הדיור בשוק הביקושים

 משקי ובהכנסות החיים ברמת העליה ומשיעורי במשק הצמיחה משיעורי חורגת אשר, הבנקאית במערכת לדיור ההלוואות בהיקף שנרשמה העליה

 רכתבמע אשראי לסיכוני החשיפה את ולהגדיל לדיור האשראי תיק באיכות לפגועעלולה  ,ובריבית באבטלה עליה של תרחיש עם יחד ,הבית

 תקדמותה עם, במקביל. למשתכן מחיר במסגרת שלא חדשות לדירות בביקושים להתמתנות המקומי בשוק אינדיקציות קיימות, זאת עם .הבנקאית

 השני רבעוןב כללי באופן המשכנתאות בביצועי בעליה ביטוי לידי באה אשר, זה בפלח המשכנתאות בביצועי עליה מסתמנת, למשתכן מחיר תוכנית

  ).57(עמ'  2019, ראו בדוח שנתי הקבוצה ידי על שננקטו הצעדיםלפרטים בדבר . %25-כ של בשיעור ,2019 שני לרבעון בהשוואה 2020
  ).ח"ש ןמיליו 37,392 – 31.12.2019( ח"ש מיליון 39,909-ב סתכםה 2020 ביוני 30 ליום הקבוצה של לדיור ההלוואות תיק היקף

   ."שראיא סיכון – הקורונה משבר בעקבות הבנק היערכות" לעיל ראו, הקורונה משבר רקע על, דיור בהלוואות תשלומים דחיית בדבר לפרטים
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 הקבוצה של לדיור ההלוואות תיק של מסויימים סיכון מאפייני

 
 ביוני 30ליום 

 31ליום 
 בדצמבר

 
2020 2019 

 
% 

 2.0  1.7  משווי הנכס 75%-שיעור ההלוואות לדיור שמימנו למעלה מ
 8.8  8.6  מהכנסות הלווה 35%שההחזר החודשי, בכל אחת מהן, עולה על שיעור ההלוואות לדיור, 

 59.2  59.1  ⁾¹⁽שיעור ההלוואות לדיור בריבית משתנה, מסך תיק ההלוואות לדיור
 הערה:

 ) בחישוב היחס נכללו גם הלוואות בהן תדירות שינוי הריבית עולה על חמש שנים.1( 
 

 ממוצעיםסכום הלוואה ושיעורי מימון 

 

לששת 
החודשים 

שהסתיימו 
ביוני  30ביום 
2020 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2019 
 800  861  סכום הלוואה ממוצעת (באלפי ש"ח)
 54.7  55.2  שיעור מימון ממוצע לדיור (באחוזים)

 28.2  24.7  שיעור מימון ממוצע לכל מטרה (באחוזים)

 גודל האשראי ללווההתפלגות יתרות האשראי לדיור לפי 

 
 בדצמבר 31ליום  ביוני 30ליום 

 
2020 2019 

 באלפי ש"ח)⁾(²⁾⁽¹⁽תקרת אשראי נטו 
במיליוני 

 ש"ח

% מסך 
האשראי 

 לדיור
במיליוני 

 ש"ח

% מסך 
האשראי 

 לדיור
 78.9  29,342  78.0  30,919  1,200עד 

 19.9  7,408  20.8  8,228  4,000ועד  1,200מעל 
 1.2  434  1.2  469  4,000מעל 

 100.0  37,184  100.0  39,616  הכל-סך
 מזה:     

 199  הלוואות לדיור שניתנו בחו"ל    
 

 184 
 

 

 הערות:
 מיליון ש"ח). 208: 31.12.2019מיליון ש"ח ( 293יתרת האשראי הינה לאחר ניכוי הפרשה להפסדי אשראי בסך של  )1(
עמדו לקבוצות רכישה, מיליון ש"ח, המשולבות במערך העסקאות והבטוחות של עסקי לווים מסחריים או שהו 203הלוואות לדיור בסך של  יתרת האשראי לציבור כוללת )2(

 מיליון ש"ח). 233: 31.12.2019שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה (

 היקף החוב הבעייתי בהלוואות לדיור

 

יתרת 
אשראי 
 ⁾⁵⁾⁽¹⁽לציבור

יתרת 
אשראי 
 ⁾¹⁽בעייתי

יתרת 
הפרשה 
להפסדי 

 ⁾³⁾⁽²⁽אשראי

 שיעור 
 החוב 

 הבעייתי

 
 % במיליוני שקלים חדשים

 1.0  80  ⁾⁴⁽415  39,909  2020ביוני  30
 1.0  78  ⁾⁴⁽378  37,392  2019בדצמבר  31

 

 הערות:
 יתרת חוב רשומה. )1(
מיליון  74: 31.12.2019ח (מיליון ש" 3מיליון ש"ח והפרשה מעבר לעומק הפיגור בסך של  77עומק פיגור בסך של יתרת ההפרשה כוללת הפרשה לפי  2020ביוני  30ליום  )2(

 מיליון ש"ח, בהתאמה). 4-ש"ח ו
מיליון  2), וכן 129: 31.12.2019(מיתרת האשראי אשר בגינה לא בוצעה הפרשה מזערית לפי עומק הפיגור  0.54%מיליון ש"ח המהווה  211לא כולל הפרשה קבוצתית בסך  )3(

 ש"ח בגין הפרשה קבוצתית אחרת.
 מיליון ש"ח). 19: 31.12.2019מיליון ש"ח המוגדר כאשראי בעייתי, שאינו בפיגור ( 21כולל סך של  )4(
עמדו לקבוצות רכישה, עסקי לווים מסחריים או שהו מיליון ש"ח, המשולבות במערך העסקאות והבטוחות של 203יתרת האשראי לציבור כוללת הלוואות לדיור בסך של  )5(

 מיליון ש"ח). 233: 31.12.2019שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה (
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 התפלגות ביצועי אשראי לדיור שניתן בפילוח לפי שיעורי מימון וכשיעור ממתן האשראי

 
 31לשנה שהסתיימה ביום  ביוני 30לששת החודשים שהסתיימו ביום 

 2019בדצמבר 
 

2020 2019 

 )LTV⁾(¹⁽שיעור מימון
במיליוני 

 ש"ח
% מסך 

 הביצועים
במיליוני 

 ש"ח
% מסך 

 הביצועים
במיליוני 

 ש"ח
% מסך 

 הביצועים
 27.8  2,265  28.3  1,070  26.8  1,235  45%עד 
 35.6  2,906  36.4  1,372  35.7  1,650  45%-60%בין 

 36.6  2,980  35.3  1,333  37.5  1,733  60%מעל 
 100.0  8,151  100.0  3,775  100.0  4,618  הכל-סך

 הערה:
 ) מחושב ביחס לנכס הנרכש ולא כולל בטחונות נוספים, באם ניתנו.LTV) שיעור המימון (1(

 התפתחות יתרות האשראי לדיור לפי מגזרי הצמדה

 
 אשראי צמוד מט"ח אשראי צמוד מדד אשראי לא צמוד

 

 

ריבית 
 קבועה

ריבית 
 משתנה

 

ריבית 
 קבועה

ריבית 
 משתנה

 

ריבית 
 קבועה

ריבית 
 משתנה

  

 
 במיליוני ש"ח

% מסך  
האשראי 

 במיליוני ש"ח לדיור

% מסך  
האשראי 

 במיליוני ש"ח לדיור

% מסך  
האשראי 

 לדיור

סך 
האשראי 

 ⁾²⁾⁽¹⁽לדיור
 39,616  0.5  135  45  31.3  7,749  4,632  68.3  15,874  11,181  2020ביוני  30ליום 
 37,184  0.4  146  21  32.1  7,332  4,597  67.5  14,889  10,199  2019בדצמבר  31ליום 

 

 הערות:
לקבוצות רכישה, עמדו מיליון ש"ח, המשולבות במערך העסקאות והבטוחות של עסקי לווים מסחריים או שהו 203יתרת האשראי לציבור כוללת הלוואות לדיור בסך של  )1(

 מיליון ש"ח). 233: 31.12.2019שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה (
 מיליון ש"ח). 208: 31.12.2019מיליון ש"ח ( 293יתרת האשראי הינה לאחר ניכוי הפרשה להפסדי אשראי בסך של  )2(

 .המערכת של מזו במקצת נמוכה בבנק הממוצעת ההלוואה תקופת .שנה 25 עד של מקורית לתקופה ניתנות ההלוואות עיקר

 מסך 49% ותהוהו ח"ש מיליארד 16-כ של סך על עמדה 2020 ביוני 30 ליום שנה 20 מעל של לפירעון נוכחית תקופה לפי לדיור האשראי תיק יתרת

��).לדיור האשראי תיק מסך 45% והוותה ח"שמיליארד  14.5 של סך על היתרה עמדה 2019 בדצמבר 31 ליום( לדיור האשראי תיק

 הרכב ביצוע אשראי למטרת מגורים בפילוח לפי שיעור ההחזר מההכנסה

 
 31לשנה שהסתיימה ביום  ביוני 30לששת החודשים שהסתיימו ביום 

 2019בדצמבר 
 

2020 2019 

 ⁾¹⁽שיעור החזר מהכנסה
במיליוני 

 ש"ח
% מסך 

 הביצועים
במיליוני 

 ש"ח
% מסך 

 הביצועים
במיליוני 

 ש"ח
% מסך 

 הביצועים
 99.6  7,266  99.6  3,392  99.6  4,194  40%עד 

 0.4  31  0.4  15  0.4  18  40%מעל 
 100.0  7,297  100.0  3,407  100.0  4,212  הכל-סך

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

 )לדיור אשראי סיכון ללא( פרטיים לאנשים אשראי סיכון

ם להלן ד מובאיהנתונים בסעיף זה הם נתוני הפעילות בארץ, ללא הלוואות לדיור, והם כוללים את הבנק ואת בנק מרכנתיל דיסקונט. בנפר .כללי

 נתונים מסויימים אודות האשראי לאנשים פרטיים בכאל, בהתאם לנתונים שהיו זמינים בכאל.

 :זה דיווח הכנת בעת ששימשו ההגדרות לןלה .הגדרות

 . חריגים סכומים בנטרול, והפקדות העברות, קצבאות, ממשכורת חוזר דפוס בעלות הכנסות ממוצע – לחשבון ההכנסה גובה

 מנוצלות לא רותמסג ללא. והלוואות אשראי כרטיסי, ש"עו יתרות - 836' מס לפיקוח דיווח הוראת לפי לפיקוח לדיווח בהתאם - מאזני אשראי תקרת

 . אשראי וכרטיסי ש"עו של

 כספיים נכסיםו ערך ניירות תיק), ש"עו יתרת לרבות( כספיים פקדונות: הלקוח לחשבון המקושר הפיננסיים הנכסים תיק –" פיננסיים נכסים תיק"

 .אחרים
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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
 אלפי ש"ח

 50-הגבוה מ
 אלפי ש"ח

 הכל סיכון-סך
 אשראי מאזני

 סיכון אשראי
 חוץ מאזני

סיכון אשראי 
 כולל

 
 יתרה במיליוני שקלים חדשים

 
 2020ביוני  30

 גובה ההכנסה לחשבון
 2,115  566  1,549  144  1,405  לחשבוןללא הכנסה קבועה      

 9,248  3,417  5,831  955  4,876  אלפי ש"ח 10-נמוכה מ
 9,003  3,448  5,555  1,550  4,005  אלפי ש"ח 20-אלפי ש"ח ונמוכה מ 10-הגבוהה מ

 9,493  4,216  5,277  2,366  2,911  אלפי ש"ח 20-גבוהה מ
 29,859  11,647  18,212  5,015  13,197  הכל-סך

      

 
 2019בדצמבר  31

 גובה ההכנסה לחשבון
 2,246  541  1,705  198  1,507  ללא הכנסה קבועה לחשבון     

 9,399  3,379  6,020  948  5,072  אלפי ש"ח 10-נמוכה מ
 9,212  3,251  5,961  1,567  4,394  אלפי ש"ח 20-אלפי ש"ח ונמוכה מ 10-הגבוהה מ

 10,043  3,909  6,134  2,442  3,692  אלפי ש"ח 20-גבוהה מ
 30,900  11,080  19,820  5,155  14,665  הכל-סך

 מאפיינים כמותיים נוספים

 התפלגות בחתך תקופה נותרת ממוצעת לפרעון

 

 30ליום 
 ביוני

 31ליום 
 בדצמבר

 
2020 2019 

 
 יתרת הלוואות

 חדשיםבמיליוני שקלים  תקופה לפירעון
 1,591  1,573  עד שנה
 5,210  4,968  שנים 3שנה עד 

 4,648  4,339  שנים 5עד  3מעל 
 2,482  2,370  שנים 5מעל 

 13,931  13,250  הכל-סך

אזני, מיצויין כי בטבלה לעיל מוצגת ההתפלגות בהתייחס להלוואות בלבד, בעוד שבשאר הטבלאות מוצגת ההתפלגות בהתייחס לתקרת אשראי 

 הכוללת גם יתרות עו"ש וכרטיסי אשראי.

 התפלגות בחתך גודל האשראי ללווה

 

 30ליום 
 ביוני

 31ליום 
 בדצמבר

 
2020 2019 

 במיליוני שקלים חדשים תקרת אשראי מאזני (באלפי ש"ח)
 3,942  3,649  40עד 

 10,227  9,549  150ועד  40מעל 
 5,651  5,014  150מעל 

 19,820  18,212  הכל-סך
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 התפלגות בחתך חשיפה לשינויים בשיעור הריבית

 

 30ליום 
 ביוני

 31ליום 
 בדצמבר

 
2020 2019 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 6,071  5,241  אשראי בריבית קבועה
 13,749  12,971  אשראי בריבית משתנה

 19,820  18,212  סך הכל אשראי

 האשראיהתפלגות הבטחונות המבטיחים את 

 
 ביוני 30ליום 

 31ליום 
 בדצמבר

 
2020 2019 

 
 סך הביטחונות

 במיליוני שקלים חדשים סוג הביטחון
 1,514  1,479  נכסים פיננסיים נזילים

 821  947  בטחונות אחרים
 2,335  2,426  הכל-סך

 לאנשים פרטיים סיכון אשראי בעייתי התפתחות

    

 שיעור 
 מאזנימסך אשראי לציבור 

 
 ביוני 30ליום 

 31ליום 
 בדצמבר

 
 ביוני 30ליום 

 31ליום 
 בדצמבר

 
 2019 2020 שינוי 2019 2020

 
 % % -ב במיליוני ש"ח

 1.3  0.7  )9.8( 262  236  סיכון אשראי בעייתי
 0.7  0.4  )1.1( 133  131  מזה:סיכון אשראי פגום

 0.3  0.1  )21.1( 57  45  יום 90חובות בפיגור מעל 
 0.8  ⁾¹⁽0.4  ⁾¹)⁽10.4( 150  67  מחיקות חשבונאיות נטו

 2.0  1.6  27.4  401  511  יתרת הפרשה להפסדי אשראי
 הערה:

 ) מחושב על בסיס שנתי.1(

ליום  מיליון ש"ח 989יתרת האשראי לרכישת רכב ששועבד (בבנק ובבנק מרכנתיל דיסקונט) הסתכמה בסך של  .סיכון אשראי לרכישת כלי רכב

  .2019בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  956, לעומת 2020 ביוני 30

  בכאל פרטיים לאנשים אשראי בדבר כמותיים נתונים

 15.1%של  גידוללעומת וזאת שניתן לאנשים פרטיים  הריבית נושא האשראי ביתרת 0.2% של בשיעור גידול נרשם 2020של שנת במחצית הראשונה 

 ועיקרו, כאל באחריות פרטיים לאנשים האשראי מסך 63.1% מהווהמיליון ש"ח ו 5,470בסך של  2020 ביוני 30 אשראי זה הסתכם ביום. 2019בשנת 

 האשראי יתר. אחרות ועסקאות רכב לרכישת ייעודי אשראי, הלוואות, מתגלגל אשראי בכרטיסי עסקאות, קרדיט בעסקאות משתנה בריבית אשראי

 בגין תרותי ומשקף, )7.7%-של כ ירידה( 2019 בדצמבר 31 ביום ח"ש מיליון 3,653 לעומת ח"ש מיליון 3,203 של בסך הסתכם, פרטיים לאנשים

 .ריבית נושא מאשראי נובע האשראי הפסדי של המכריע הרוב. אחרות ועסקאות העסק בית חשבון על בתשלומים עסקאות, רגילות עסקאות

. אשתקד בתקופה המקבילה ח"ש מיליון 61-ל בהשוואה ח"ש מיליון 147 של בסך במחצית הראשונה הסתכמו פרטיים אנשים בגין האשראי הפסדי

 .האשראי תיק איכות על קורונה נגיף להתפשטות הצפויות מההשלכות בעיקר נבע, זה ברבעון האשראי בהפסדי הגידול
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  פרטים נוספים

 רקע

 .והלוואות אשראי כרטיסי מסגרות, ש"עו מסגרות; עיקריים אפיקים 3-ב מתבצעת זה בתחום האשראי פעילות .אשראי מוצרי

 פעילות נתח). םשני 5 עד לרוב( קצרות ולתקופות ח"ש אלף 50-מ הנמוכים בסכומים לרוב וניתנות הצרכני האשראי יתרות עיקר את מהוות ההלוואות

 .הצרכני האשראי פעילות מסך מרכזי רובד ומהווה שנה מדי בהדרגה עולה, הסניף לכותלי מחוץ ההלוואות

 בנקב הצרכני האשראי חיתום תהליכי. האשראי מבקש הלקוח סיכון את האומדים, מתקדמים מודלים פיתח הבנק השנים במהלך. האשראי חיתום

 .הלקוח לצרכי המוצר התאמת על הקפדה תוך, הבנק של האשראי למדיניות בהתאם ומתבצעים המודלים בתוצרי נרחב בשימוש מלווים

 מודלי של צריםותו באינדיקציות שימוש תוך, סמכות בעל דעת שיקול לפי מבוצע – סמכות פי על חיתום, האחד: רבדים 2-ל מחולק בסניפים החיתום

 בסכומים לרוב עמבוצ – אוטומטי חיתום, השני. החבות וגובה הלקוח לסיכון בהתאם הנדרשות נוספות ואינדיקציות החזר כושר, הלקוח סיכון דירוג

 . הלווה מול הבנק של העבר וניסיון ההחזר כושר, הלקוח סיכון רמת את המשקללת המודל להמלצת בהתאם יחסית נמוכים

 הסיכון התפתחות

 עמד, 2016 שנת בתחילת. הגדולות הבנקאיות הקבוצות 5 של האשראי בתיק שיעורו את בית למשקי האשראי הכפיל, הקודם העשור מתחילת החל

 ורומק בישראל הבית משקי באשראי הגידול עיקר. בישראל הבנקאית המערכת של האשראי מתיק למחצית קרוב על בית למשקי האשראי שיעור

 כי אם, קאייםבנ-החוץ הגופים שמעמידים הבית למשקי האשראי היקף לגדול המשיך, במקביל). בית למשקי מהאשראי שלישים כשני( לדיור בהלוואות

 .הבנקאי לאשראי ביחס נמוך עדיין חלקו

 יאשרא ם שלבמודלי, הסיכוןשל האוטומטיים  םבמודלי הנדרשות ההתאמות את ביצע הבנק, המשבר פרוץ עם .הקורונה משבר עם התמודדות

 .האשראי ובמדיניות החלטה תומכי

, במקביל. זו הבפעול הכרוכות התפעוליות מהעמלות גורף פטור הענקת תוך, הלוואות תשלומי דחיית/להקפאת תהליכים נבנו ללקוחות לסייע מנת על

 .במשק הוודאות וחוסר המשבר לתקופת המותאמים יחודיים אשראי מוצרי נבנו

 סיכון מפחיתות פעולות

 צרכני אשראי להעמיד ניתן בה המקסימלית הסיכון רמת את המשקפים, חיתום ספי נקבעו, לסיכון התיאבון קביעת במסגרת. חיתום ספי קביעת

 .הסמכויות במדרג אסקלציה תוך, מוגבלים ובסכומים חריגים במקרים רק מתאפשרת אלו מכללים חריגה. חדש

) LGD-ו PD( האשראי סיכון אומדני את המחשבים סטטיסטיים במודלים מלווים בבנק הצרכני אשראי סיכון קביעת תהליכי. אנליטיים וכלים מודלים

 פיננסיתה איתנותו, ההחזר כושר, הלקוח למאפייני המתייחסים, משתנים על מתבססים המודלים. השולית והעסקה הלקוח סיכון רמת את החוזים

 .נוספים וגורמים הלווים מצב, במשק לשינויים בהתאם לעת מעת מעודכנים המודלים. הבנקאי ועברו

 לכל. תוםהחי בכללי ועמידה שבאחריותן הצרכני האשראי תיק איכות פי על שוטף באופן נמדדות בבנק העסקיות היחידות כלל .אפקטיבית מדידה

 . הניתן ככל רחב אשראי ופיזור התיק איכות על שמירה שמטרתם מדדים מוגדרים, אשראי לחיתום הקשורים התפקידים בעלי

 ההוגנות עקרון

 הצעות זוםלי הבנק רשאי מולם, הפרטיים הלקוחות לאוכלוסיית אשראי ושיווק לייזום קריטריונים הוגדרו הבנקים על הפיקוח להנחיות בהתאם

 . הלקוח מבחינת האשראי נטילת כדאיות על וכן הלקוח סיכון רמת על מתבססים הכללים. אשראי

 בחשבון התחייבויותוה הנכסים אזכור וכן ומאפייניו הלקוח צרכי, האשראי תנאי לגבי נאות גילוי הכוללים שיחה תסריטי לפי מתבצעת ללקוחות הפניה

 .הלקוח

 .פרטים קוחותלל האשראי חיתום ממדיניות כחלק והן דיסקונט קבוצת של לסיכון מהתיאבון כחלק הן הוגדר הלקוח מול ההוגנות עקרון כי יצויין

 עורכי משרדי תבאמצעו, משפטי לטיפול העברתם לאחר והן המנהל הסניף באחריות בטיפול בהיותם הן מופעל חייבים כלפי וההגינות ההוגנות עקרון

 .שלו ההחזר ולכושר ליכולותיו המתאים להסדר שכשל חייב כל מול ולהגיע לנסות היא ההנחיה. הבנק ידי על המועסקים דין
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 ובקרה ניטור

 יחידותב הציות קציני באמצעות מתבצעת הבקרה. נאות גילוי וכללי מדיניות בכללי עמידה, החיתום איכות על בקרה שוטף באופן מבצע הבנק

 .הפנימית והביקורת אשראי בקרי, העסקיות

 .בבנק הצרכני האשראי תיק איכות אחר שוטף ניטור מתבצע כן כמו

 .הלוואות תשלומי דחיית/הקפאת אחר שוטף מעקב לרבות התיק מצב אחר והבקרה הניטור פעולות הוגברו, הקורונה משבר פרוץ עם

 החזרה אחרל אותה ולחדש, חדשים חייבים כנגד הליכים פתיחת לרבות, החייבים מול הגביה פעילות את הניתן ככל להפחית הונחו הגביה מרכזי

 .לשיגרה

 ן"ונדל בינוי לענף אשראי סיכון

 הינו אשר, קיתהעס בחטיבה ותשתיות ן"נדל באגף מנוהל אלו לענפים האשראי ומרבית, הבנק של האשראי בתיק מרכזיים הינם ן"והנדל הבינוי ענפי

 במסגרת הבנקים על הפיקוח שקבע להקלות ובהתאם הרגולטורית למגבלה בכפוף הבנק פועל זה בתחום. בתחום רב וניסיון גבוהה מיומנות בעל

 זה לענף אשראיה ששיעור כך, ן"והנדל הבינוי לענף האשראי את להגדיל יוכלו בנקים לפיהן, הקורונה משבר עם התמודדות לאפשר בכדי שעה הוראת

 עם 20% לש לשיעור לחזור לבנקים לאפשר כדי. 22%-ל 20% של משיעור יעלה לאומיות לתשתיות חבויות ובניכוי, האשראי מסך 24% על יעלה לא

 עומד נקהב. ההוראה תוקף תום במועד השיעור על יעלה לא החבות ששיעור ובלבד חודשים 24 עוד לחול ההקלה תמשיך, השעה הוראת תוקף תום

 .התראה כספי המשמשות הפנימיות ותבמגבל וגם האמורות במגבלות

 ניסיון לבנק שרא, גבוהה פיננסית איתנות ובעלי ותיקים ללווים עדיפות מתן תוך בישראל הפעילות במימון מתמקדת לענף האשראי מדיניות, כן כמו

 רווחיות, עצמי הון זה בכלל. סף דרישות תחת הסגור הליווי בשיטת מבוצע מניבים ונכסים למגורים פרויקטים ייזום מימון. עימם בפעילות חיובי

 ראו נרחב פירוטל - ועוד מוקדמות מכירות, מחירים ירידת ספיגת כושר), מחיר ירידת תרחישי השאר בין( קיצון בתרחישי עמידה, חזויה מינימאלית

 ".ניהולם ואופן הבנקאי התאגיד לעסקי בנוגע נוספים פרטים" בפרק" ן"ונדל בניה פעילות" להלן

 ן "ונדל בינוי בענף הבעייתי האשראי ושיעור הכולל האשראי

 
 2019בדצמבר  31 2020ביוני  30

 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

 2.1  244  11,363  2.0  230  11,727  נדל"ן מניב
 5.8  126  2,186  4.8  112  2,347  בינוי קבלנות בניין כללית
 0.2  55  24,294  0.3  78  25,096  ליווי פרוייקטים למגורים

 0.5  26  5,605  1.8  116  6,303  רכישת קרקעות לבניה
 5.2  137  2,615  4.7  116  2,471  קבלנות משנה

 1.0  30  2,858  0.8  22  2,827  עבודות הנדסה אזרחית
 1.8  83  4,602  3.4  176  5,159  אחר

 1.3  701  53,523  1.5  851  55,930  ⁾²⁽הכל-סך
 

 הערות:
 אשראי לציבור מאזני וחוץ מאזני, למעט מכשירים נגזרים. )1(
 ילויות בענף בוה לפעגהנתונים בטבלה זו רחבים יותר מנתוני הדיווח לפי ענפי משק, בהלימה לדיווחים הפנימיים בבנק, והם כוללים פעילויות נוספות עם מתאם  )2(

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

 .הבנק של האשראי למדיניות בהלימה שעומד, למגורים פרויקטים ליווי של בתחום הינו הגידול עיקר, מהטבלה כעולה

בדוח  ראו ,הנדל"ן ובדבר רכישת ביטוח סיכוני אשראי בתחום ביצוע וערבויות מכר חוק בערבויות אשראי סיכוני לביטוח פוליסה רכישת בדבר לפרטים

 .)290(עמ'  2019שנתי 
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 )Leveraged Financeסיכוני אשראי בגין מימון ממונף (

 המאופיינים יםללוו הניתן ואשראי הניתן בשיעור מימון גבוה בתאגידים הוניות עסקאות למימון כאשראי וגדרמ ממונף מימון .מימון ממונף הגדרת

 להלוואות הגדרהה נקבעה, 327' מס תקין בנקאי ניהול הוראת לפי. הפעילות בענף המקובלות הנורמות על משמעותי באופן העולה פיננסי מינוף ברמת

 .הון וחלוקת מניות של עצמית רכישה פעילות, תאגיד אחר רכישת עסקאות, היתר בין, כוללתה ממונפות

 .נףממו למימון החשיפה היקף על ומגבלות לחיתום מחמירות הנחיות קובעת הבנק של האשראי מדיניות .סיכוני אשראי בגין מימון ממונף

 יכוניםהס אחר מעקב לצורך, לרבעון אחת ולדירקטוריון הבנק להנהלת מדווחים שנקבעו במגבלות והעמידה הממונף המימון התפתחות, בנוסף

 .זה במימון הגלומים

 , אשר הבנק עומד בהן.הוניות עסקאותבהוראות ניהול בנקאי תקין נקבעו מגבלות ביחס למימון 

 על עולה מהן אחת כלממונפות ש עסקאות בגין בחשיפות מתמקד הגילוי. 2020 ביוני 30ליום  ממונף מימון בגין האשראי סיכוני אודות נתונים יובאו להלן

 .תקין בנקאי ניהול להוראות ובכפוף הבנק במדיניות שנקבע הרף

 חשיפות הבנק בגין מימון ממונף לפי ענפי משק

 
 2019בדצמבר  31 2020ביוני  30

 

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
 -  -  -  -  -  131  -  131  כרייה וחציבה

 -  140  62  78  -  -  -  -  בינוי ונדל"ן
 -  -  -  -  -  523  1  522  מידע ותקשורת

 -  -  -  147  -  123  -  123  שירותים עסקיים אחרים
 -  140  62  225  -  777  1  776  הכל-סך

 .244.9% של ורבשיע עליה ,2019 בדצמבר 31ביום  ח"ש מיליון 225 לעומת ח"ש מיליון 776-ב הסתכמה 2020 ביוני 30 ליוםממונף  מימון בגין החשיפה

  להגדרת מימון ממונף.קיים העליה האמורה נבעה, בעיקר, משינויים ביחסים פיננסיים שגרמו לכניסת אשראי 
 .פגומים חובות להוראת בהתאם חשבונאיות מחיקות לאחר הינה לעיל בטבלה המוצגת החשיפה יתרת

  ).ח"ש וןמילי 62 - 2019 בדצמבר 31 ליום( ח"ש מיליון 1-ב הסתכמה 2020 ביוני 30 ליום ממונף מימון עסקאות בגין מאזנית החוץ החשיפה
, ערך ניירות שותר של א"מגנ באתר לעיון העומד" סיכונים על נוסף ומידע באזל של 3 נדבך לפי גילוי" במסמך" אשראי סיכון" ראו, נוספים לפרטים

  .הבנק ובאתר אביב בתל ערך לניירות הבורסה של ה"מאי באתר

 לווים לקבוצות משמעותיות חשיפות בגין אשראי סיכון על נוסף גילוי

 .בהוראה כהגדרתו מההון 15% על עולה שלה שהחבות לווים קבוצת אין 2020 ביוני 30 ליום

  שוק סיכוני
 הבנק עובדי של וייםלפיצ והקופה כאל, יורק ניו בי די אי, דיסקונט מרכנתיל בנק, הבנק את הכולל קבוצתי בסיס על זו בסקירה מוצגים השוק סיכוני

 .מהותי שוק סיכון בעלות אינן האחרות הקבוצה חברות .")הקבוצה: "זה בסעיף להלן(

 ).69-63' עמ( 2019 שנתי בדוח אור, בדבר סיכוני שוק כלליים לפרטים

 בשווקים פיננסי משבר

 בעולם יםבשווק מהותיים שינויים חלו מהמשבר כתוצאה. בעולם הקורונה וירוס התפשטות לאור בשווקים פיננסי משבר התפתח מרס חודש במהלך

 פתיחת ,בפרט ובריביות בכלל תקדים חסרת תנודתיות בעקבות שונים סיכון גורמי בין הקורלציות לשבירת גרמו אשר ממושכת לתקופה ובארץ

 לאור ודתיותבתנ התמתנות חלה השני הרבעון במהלך .ח"האג בשוק נקודתי נזילות ולחוסר ח"במט נזילות ללחצי ובמקביל ערך בניירות המרווחים

 .בשוק המרכזיים הבנקים של תמיכה
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 רגישות ניתוח – הריבית סיכון על כמותי מידע

 הפיננסיים המכשירים שלמותאם  נטו הוגן שווי

 
 2019בדצמבר  31 2019ביוני  30 2020ביוני  30

 

מטבע 
 ישראלי

מטבע 
 הכל-סך ⁾²⁽חוץ

מטבע 
 ישראלי

מטבע 
 הכל-סך ⁾²⁽חוץ

מטבע 
 ישראלי

מטבע 
 הכל-סך ⁾²⁽חוץ

 
 במיליוני שקלים חדשים

 16,260  5,375  10,885  15,504  5,076  10,428  14,939  5,571  9,368  ⁾³⁾⁽¹⁽שווי הוגן נטו מותאם
 16,949  5,862  11,087  14,724  5,291  9,433  14,389  5,958  8,431  מזה: תיק בנקאי

 

 הערות:
 ה.פי דרישל נטו של המכשירים הפיננסיים, למעט פריטים לא כספיים ולאחר השפעת התחייבות לזכויות עובדים וייחוס לתקופות של פקדונות  שווי הוגן )1(
 לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ. )2(
 לא כולל התחייבויות בגין חכירות. )3(

 מותאם  נטו ההוגן השווי על הריבית בשערי שינויים של תרחישים השפעת

 
 2019בדצמבר  31 2019ביוני  30 2020ביוני  30

 

מטבע 
 ישראלי

מטבע 
 ⁾⁵⁽הכל-סך ⁾⁴⁽חוץ

מטבע 
 ישראלי

מטבע 
 ⁾⁵⁽הכל-סך ⁾⁴⁽חוץ

מטבע 
 ישראלי

מטבע 
 ⁾⁵⁽הכל-סך ⁾⁴⁽חוץ

 
 במיליוני שקלים חדשים

 שינויים מקבילים
 )19( )89( 70  )48(  )62(  14  508  460  48  1%עליה במקביל של          

 )15( )76( 61  )66(  )38(  )28(  501  471  30  מזה: תיק בנקאי
 25  )74( 99  )107(  )195(  88  )306(  )406(  100  1%ירידה במקביל של 

 5  )93( 98  )103(  )234(  131  )300(  )416(  116  מזה: תיק בנקאי
 שינויים לא מקבילים

 )269( )13( )256( )204(  26  )230(  )187(  134  )321(  ⁾²⁽התללה         
 170  )47( 217  128  )88(  216  248  )89(  337  ⁾³⁽השטחה

 73  )144( 217  115  )65(  180  407  101  306  עליית ריבית בטווח הקצר
 )177( 25  )202( )116( 26  )142( )459( )161( )298( ירידת ריבית בטווח הקצר

 

 הערות:
 ה.פי דרישל שווי הוגן נטו של המכשירים הפיננסיים, למעט פריטים לא כספיים ולאחר השפעת התחייבות לזכויות עובדים וייחוס לתקופות של פקדונות  )1(
 ירידה בריבית בטווח הקצר ועליה בריבית בטווח הארוך. -התללה  )2(
 בריבית בטווח הארוך.עליה בריבית בטווח הקצר וירידה  -השטחה  )3(
 לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ. )4(
 לאחר השפעות מקזזות. )5(
 

 :2019 בדצמבר 31 ליוםהחשיפה  לבין 2020 ביוני 30 ליום לריבית החשיפה בין העיקריים השינויים להלן

 של סךב לרווח הסתכמה חוץ במטבע ההון על בסיס נקודות 100-ב עליה השפעת אומדן 2020 ביוני 30 ליום .חוץ במטבע 1% של מקבילה עליה

 והשפעתה ב"רהבא הריבית בסביבת משינוי נובע הפער עיקר. 2019 בדצמבר 31 ליום ח"ש מיליון 89-כ של בסך להפסד בהשוואה ,ח"ש מיליון 460-כ

 ריצפת"ל והגיע מהפיקדונות חלק, ב"בארה הראשונהבמחצית  שחלה החדה הריבית ירידת לאור. יורק ניו בי די באי ריבית לעליית הרגישות על

 נמצאת השני הרבעון בתום השוק ריבית כי העובדה לאור. השוק לריבית קשר ללא מסוימים בפיקדונות המשולם מינימאלית ריבית שיעור –" ריבית

 באופן ביתהרי הוצאות את מגדילה ואינה עולה אינה אלו פיקדונות על הריבית ריבית עליית של בתרחיש כי הינה ההנחה, הריבית לרצפת מתחת

 .נטו הריבית בהכנסות גידול שיוצר

 הפסדל הסתכמה חוץ במטבע ההון על בסיס נקודות 100-ב ירידה השפעת אומדן 2020 ביוני 30 ליום נכון .חוץ במטבע 1% של מקבילה ירידה

 .2019 בדצמבר 31 ליום ח"ש מיליון 74-כ של בסך להפסד בהשוואה, ח"ש מיליון 406-כ של בסך

 נהבמחצית הראשו שחלה החדה הריבית ירידת לאור. לעיל שתוארה IDBNY מפיקדונות חלק על הריבית מריצפת כתוצאה בעיקר נובע השינוי

  .במלואה יורדת הלוואות על שהריבית בעוד" ברצפה קבועה" נשארת מהפיקדונות חלק של הריבית, הריבית ירידת של בתרחיש, ב"בארה

 המשמשות הריבית ריצפות את הבנק עדכן, הריבית בסביבת השינוי לאור, הראשון הרבעון במהלך. ישראלי במטבע 1% של מקבילה ירידה

 בוטלה מאזני ץחו ובסעיפים -1% על עומדת מאזניים בסעיפים הריבית ריצפת 2020 במרס 31 ליום מהחישוב שהחל כך, הריבית תרחישי חישוב לצורך

 את טיןהק, ירידה של בתרחיש, זה שינוי .ההשוואה במספרי המוצגים לחישובים ששימשה, 0% של בשיעור ריבית לריצפת ביחס בריבית ריצפה

 30 ליום ריבית תליריד ברגישות השינוי, דהיינו. האמור השינוי בטרם שהיתה לרגישות ביחס ח"שיליון מ 100-כ של בסכום בריבית לירידה הרגישות

 .ח"שיליון מ 100-בכ גבוה היה, 2019 שנת בסוף לרגישות בהשוואה, 2020 ביוני
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 מריבית שאינן מימון הכנסות ועל נטו ריבית הכנסות על הריבית בשערי שינויים של תרחישים השפעת

 
 2019בדצמבר  31 2019ביוני  30 2020ביוני  30

 

הכנסות 
 ריבית

הכנסות 
מימון 
שאינן 

 הכל-סך מריבית
הכנסות 

 ריבית

הכנסות 
מימון 
שאינן 

 הכל-סך מריבית
הכנסות 

 ריבית

הכנסות 
מימון 
שאינן 

 הכל-סך מריבית

 
 במיליוני שקלים חדשים

 שינויים מקבילים
 758  76  682  628  30  598  960  67  893  1%עליה במקביל של          

 737  75  662  629  41  588  946  65  881  מזה: תיק בנקאי
 )944(  )82(  )862(  )664(  -  )664(  )1,099(  )78(  )1,021(  1%במקביל של ירידה 

 )932( )81( )851( )666( )11( )655( )1,086( )74( )1,012( מזה: תיק בנקאי

 

 ריבית ותרצפ ויישום) Beta( הפיקדונות ועלות הנכסים תשואת על בריבית השינוי השפעת לגבי שונות הנחות בסיס על מחושבת ההכנסה רגישות

 . לתמחור

, באשראי וללגיד שימשו אשר, ש"העו פיקדונות בהיקף מגידול נובעת 2020 שנת שלבמחצית הראשונה  בריבית לשינויים ההכנסות ברגישות העליה

  .חלקי יהה בהוצאות הגידול ריבית עליית שבתרחיש כך לאפקטיביות הפכו הריבית שרצפות ומכך, הנזילות יתרות ולהגדלת ערך ניירות לרכישת

 באתר לעיון עומד ראש", סיכונים על נוסף ומידע באזל של 3 נדבך לפי גילוי" במסמך ראו, הריבית סיכוני על, ואיכותיים כמותיים, נוספים לפרטים

 .מ"בע אביב בתל ערך לניירות הבורסה של מאיה ובאתר ערך ניירות רשות של מגנא באתר, הבנק

 להשפעת החשיפה לשינויים בריבית המבוססת על השווי ההוגן של המכשירים הפיננסייםניתוח רגישות 

יל. שוק פעם בשהם אינם נסחריבבנק לא ניתן לצטט "מחיר שוק" מכיוון  המאזניים רוב המכשירים הפיננסייםל .שווי הוגן של מכשירים פיננסיים

יבית וונים ברערך נוכחי של תזרימי המזומנים המה ובפרט חישובקובלים לתמחור, לפיכך, בהתאם להוראה, השווי ההוגן נאמד באמצעות מודלים מ

 .רמת הסיכון הגלומה במכשיראת  התואםנכיון בשיעור 

ינדיקציה בהכרח אוה מהו ואינשיובא להלן  אומדן השווי ההוגן. לכן, עבור רוב המכשירים הפיננסיים, תסובייקטיבי הקביעת שיעור ריבית הנכיון הינ

 לשווי המימוש של המכשיר הפיננסי ביום הדיווח.

ל שיעורי שתזרימי המזומנים העתידיים נעשתה לפי שיעורי הריבית התקפים למועד הדיווח ואינה מתחשבת בתנודתיות הערך הנוכחי של הערכת 

ם הפיננסיים המכשירי הדברים אמורים בעיקר לגביהריבית. תחת הנחת שיעורי ריבית אחרים יתקבלו ערכי שווי הוגן שיכול ויהיו שונים באופן מהותי. 

 בריבית קבועה או שאינם נושאים ריבית. 

י מכשיר הפיננסהזיק את עוד יצויין כי יתכן והפער בין היתרה במאזן לבין הערכים המוצגים כשווי הוגן לא ימומש כיוון שברוב המקרים הבנק עשוי להח

 עד לפרעון.

 נתונים הכלולים בפרק זה כדי להצביע על שווי התאגיד הבנקאי.בשל כל אלו יש להדגיש כי אין ב

ינת נתוני השווי , יש להזהר בבחההוגן השווי לגבי הדיווח הוראות ביישום האפשריים והאומדנים הערכה טכניקות של הרחבה הקשת בשל, כן על יתר

 ההוגן כשלעצמם, ובעריכת השוואות ערכי שווי הוגן בין בנקים שונים.
סווג לש הבנק הינם מכשירי חוב, אשר משובצים בהם רכיבים נגזרים שלא הופרדו מהם. במידע על שווי הוגן, לא נדר פיננסיים מורכבים מכשירים

ל פריסה שמכשירים פיננסיים כמכשירים פיננסיים מורכבים, כיון שבהתאם להנחיות בנק ישראל, החשיפה לריבית של מכשירים אלה כללה את ה

 גילוי עלפי מועדי הפרעון, תוך הפרדת מרכיב האופציה ממכשירים אלה. להלן פרוט המכשירים הפיננסיים המורכבים, אשר בעסקאות אלה על 

ית): נה מהותהחשיפה לשינויים בשיעורי ריבית טופלה האופציה שהופרדה והמכשיר המארח כמכשירים העומדים בפני עצמם (ההשפעה על הדוחות אי

ינוי פציה לשבין קבלת ריבית קבועה לקבלת ריבית משתנה, תוכניות חסכון צמודות למדד וצמודות למטבע חוץ עם או פקדונות עם אפשרות בחירה

 לית.בסיס הצמדה ואופציה להבטחת קרן הפקדה שקלית, פקדונות והלוואות צמודים למדד וצמודים למטבע חוץ עם אופציה להבטחת קרן שק

 31ליום  ספייםלדוחות הכ 34ביאור  ראויקריות ששימשו באומדן השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים, לפרטים נוספים בדבר השיטות וההנחות הע

 .)235-234(עמ'  2019בדצמבר 
 : 2020 ביוני 03 ליום מסויימים עידכונים יובאו להלן

 מיליון 2-ב הפגומים החובות של ההוגן השווי את מקטינה היתה האחוז נקודת 1-ב ההיוון ריבית שיעור העלאת - פגומים חובות של ההוגן השווי -

 מיליון 2 מתלעו( ח"ש מיליון 1-ב הפגומים החובות של ההוגן השווי את מקטינה היתה האחוז נקודת 0.1-ב ההיוון ריבית שיעור העלאת. ח"ש

  ;)2020במרס  31 יוםל, בהתאמה, ח"ש מיליון 1-ו ח"ש

 מועדי פי על, כאמור, המזומנים תזרים הוון. סטטיסטי מודל על המבוססת מוקדם לפירעון תחזית פי על הוערכו משכנתאות בגין המזומנים תזרימי -

 ח"ש מיליון 264-ב, למדד הצמוד במגזר בעיקר, המשכנתאות של ההוגן השווי את הקטין, החוזיים הפרעון מועדי פי על במקום, הצפויים הפרעון

  );2020במרס  31 יוםל ח"ש מיליון 316 לעומת(
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, שנים 4.10-ל 2020 ביוני 30 יוםל הגיע, מוקדמים פרעונות בחשבון מביא שאינו, המקורי התזרים פי על, למדד הצמוד במגזר הנכסים מ"מח -

  ;)2020במרס  31 ליום ,בהתאמה, שנים .323-ו שנים .963 לעומת( מוקדמים לפירעונות בתחזית התחשבות לאחר שנים .493 לעומת
 מועדי פי על, כאמור, המזומנים תזרים הוון. סטטיסטי מודל על המבוססת מוקדם לפירעון תחזית פי על הוערכו פקדונות בגין המזומנים תזרימי -

 21-ב, למדד מודהצ במגזר חסכון תוכניות בעיקר, הפקדונות של ההוגן השווי את הקטין, החוזיים הפרעון מועדי פי על במקום, הצפויים הפרעון

 ; )2020במרס  31 יוםל ח"ש מיליון 24 לעומת( ח"ש מיליון

, שנים 2.96-ל 2020 ביוני 30 יוםל הגיע, מוקדמים פרעונות בחשבון מביא שאינו, המקורי התזרים פי על, למדד הצמוד במגזר ההתחייבויות מ"מח -

  ).2020במרס  31 ליום, בהתאמה, שנים 2.57-ו שנים 2.77 לעומת( מוקדמים לפירעונות בתחזית התחשבות לאחר שנים 2.76 לעומת

 

 2019בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  'ג 34 ביאור ראו, הבעייתיים החובות של ההוגן השווי על הריבית בשיעור שינויים השפעת בדבר לפרטים

 .)234(עמ' 

 במגזרי הצפויות לתשואות בהתאם אותו להסיט והחלטה הפעיל ההון של אקטיבי מניהול נובעים, השונים ההצמדה במגזרי, נטו, הוגן בשווי השינויים

 .השונים ההצמדה

עריכת  בעשר השנים האחרונות לא ארע שינוי שבועי מצטבר, אשר לו היה מתרחש בתקופת הדיווח היה פוגע בהנחת העסק החי ששימשה בבסיס

 הדוחות הכספיים.

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

חשיפה "הלוח ב יווח לציבור של המפקח על הבנקים ובהתאמה לחישוהנתונים שהוצגו לעיל, חושבו על בסיס השווי ההוגן, כנדרש על פי הוראות הד

 .של באזל ומידע נוסף על סיכונים" 3לשינויים בשיעור הריבית", המוצג במסגרת המסמך "גילוי לפי נדבך 

יפת ניהול חשלומובאים בו בחשבון נתונים נוספים המייצגים את הגישה הכלכלית  הקבוצהף של חשיפת הריבית נערך על כלל פעילות הניהול השוט

 השווי הכלכלי של הון הבנק לשינויים בריבית. 

 :אלה הם המנוהלת הכלכלית החשיפה לבין חשבונאי הוגן שווי לפי החשיפה חישוב בין העיקריים ההבדלים

 שימוש נעשה, הכלכלית החשיפה בחישוב. האשראי מרווחי את בחשבון מביאים אשר בעקומים שימוש נעשה החשבונאי ההוגן השווי ישובבח )א(

 ;העברה מחירי את המייצגים בעקומים

 ;הם מוצגים במגזר הלא צמוד החשבונאית במדידה ואילו במגזר הצמוד למדד הכלכלית במדידה נכללים עובדים לזכויות התחייבויות סעיפי )ב(

 בחשבון לוקח שאינו, הוגן שווי פי על החישוב לעומת חיסכון בתוכניות הפקדות כגון, צפויים עתידיים תזרימים בחשבון לוקחת הכלכלית החשיפה )ג(

 ; אלה עתידיות הפקדות

 ;שלו המקור במגזר מוצג הוא ההוגן שבשווי בעוד, ריבית נושא שאינו כיוון, צמוד הלא למגזר הכלכלית בחשיפה משויך צובר לא פגום חוב )ד(

 .לו המתאים ההצמדה במגזר מוצג רכיב כל הכלכלית שבחשיפה בעוד הראשי ההצמדה במגזר הוגן בשווי מוצגות ברירה תוכניות )ה(

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

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

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 2020ביוני  30לרבעון השני שהסתיים ביום 

 41  42  418  )83(  )336(  בשיעורי הריבית BP100עליה של 
 77  )36( )338( 68  383  בשיעורי הריבית BP100ירידה של 

      
 

  2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
 )481(  25  )136(  )107(  )263(  בשיעורי הריבית BP100עליה של 

 485  )8( )40( 93  441  בשיעורי הריבית BP100ירידה של 

 

 נטו ההוגן וויהש על הריבית בשערי שינויים של תרחישים השפעת" בלוח המוצגים השינויים לבין זה בלוח בריבית השינויים השפעת בין השינויים

, צמוד הלא מגזרב בעיקר ביטוי לידי באה זו השפעה. לעיל כמפורט, המדידות בשתי שונים היוון בעקומי משימוש בעיקר נובעים לעיל המובא" מותאם

 נובעת ביתלרי החשיפה ורוב מאחר, המעבר במחיר שימוש לבין האשראי במחיר שימוש עושים כאשר בתוצאות משמעותי פער קיים זה ובמגזר מאחר

, הפיקדונות דמצ נובעת זה במגזר לריבית החשיפה ועיקר מאחר, הלוחות שני בין מהותי פער קיים לא) ח"מט כולל( הדולרי במגזר. האשראי מתיק

 .האשראי למחיר המעבר מחיר בין מהפער מושפע אינו אשר

  גם החשיפה לשינויים לא מקביליים בעקומי הריבית השונים. נבחנתבנוסף לתרחיש של תזוזה מקבילה בעקומי הריבית, 
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 VaR (Value at Risk) לסיכון הנתון הערך

 התיק( בקבוצה התיק כלל על VaR-ה. שוק לסיכוני הבנקאי בתיק הקבוצה חשיפת למדידת מהאומדים כאחד משמש VaR -ה .המאזן כלל על VaR-ה

 זמן ופקולא 99% של ביטחון ברמת, בסיכון הערך למדידת ההיסטורית השיטה על מתבסס הבנק. חודשית בתדירות מחושב) למסחר והתיק הבנקאי

 . חודש של

 החדה ליהמהע כתוצאה, 2020 במרס 31 ליום שנוצרה לחריגה בהמשך וזאת) מההון 3%( הדירקטוריון ממגבלת חריגה דווחה השני הרבעון במהלך

, הבאות בשנים המודל תוצאות על להשפיע שצפויה, התנודתיות ברמות הנקודתית העליה בעקבות. במודל הפרמטרים מרבית של התנודתיות ברמת

 חודש בניכוי, השני הרבעון במהלך.  מרס מחודש התצפיות בניכוי התנודתיות ערכי סמך על יחושב VaR-ה שמדד כך המודל עדכון הדירקטוריון אישר

 .המגבלות מן חריגות היו לא, מרס

 ההחלטות בלימק בפני להתריע מיועדים, התרעה ספי. (ההתרעה לספי VaR-ה מגבלות סטטוס את לשנות הדירקטוריון אישר 2020 יולי בחודש, בנוסף

 ).חשיפה שינוי מחייבת לא אך  דיון אמנם מחייבת מהם חריגה, למגבלות בניגוד, אך חריגה/גבוהה סיכון רמת על

 כוללה VaR-במונחי ה החשיפה פירוט

 
 לתקופה שהסתיימה ב

 
30.06.2020 31.03.2020 

 

סוף תקופת 
 הדיווח

חשיפה 
מקסימלית 

במהלך 
 הרבעון

סוף תקופת 
 הדיווח

חשיפה 
מקסימלית 

 במהלך השנה

 
 באחוזים %

 6.9%  6.9%  5.9%  4.2%  חשיפה בפועל
 3.0%  3.0%  3.0%  3.0%  מגבלת דירקטוריון

  
 .הדירקטוריון ממגבלת חריגה הייתה לא למסחר התיק על VaR-ב כי יצוין

 כאמור לעיון דעומ ואשר, 2019 שנתי מדוח כחלק פורסם אשר", סיכונים על נוסף ומידע באזל של 3 נדבך לפי גילוי" במסמך ראו, נוספים לפרטים

 ).52-53' עמ(

 ותיהכוהשל  ל"בחו הריבית עוגני החלפת

 של ההצפוי ההפסקה להשפעת להיערך התבקשו שבו, מכתב טיוטת הבנקאיים לתאגידים הבנקים על הפיקוח העביר 2019 במרס 20 ביום. כללי

 היערכות על לויגי ושעניינ מכתב הבנקים על הפיקוח פרסם 2020בפברואר  13 ביום. אחרים בעוגנים והחלפתם בעולם הקיימים הריבית עוגני פרסום

 .בנושא SEC-ה שפרסמה גילוי הנחיות רקע על, בליבור השימוש להפסקת

 מערכות, תפעוליים - שונים סיכונים יוצרים חלופיים ריבית למדדי והמעבר בליבור השימוש הפסקת. אליהם הבנק והיערכות עיקריים סיכונים

 החוזים כל לש מיפוי באמצעות היתר בין, הסיכונים לזיהוי נערך הבנק. לקוחותיו הבנק פעילות על ומשפטיים פיננסיים, לקוח בנק יחסי, מידע

 .הרלוונטיות והחשיפות

 באופן" יהולםונ בבנק חשבונות לפתיחת כלליים תנאים" בחוברת עדכון בוצע, היתר בין .שזוהו הסיכונים והפחתת לניהול בהיערכות ממשיך הבנק

 ידי לע הנחתמים הרלבנטיים המסמכים ביתר, אלה בימים, מבוצע ההגדרה נוסח עדכון. שייקבע החלופי הריבית בסיס הגדרת בעתיד שיאפשר

 .בעניין וההיערכות הצפוי השינוי בדבר הבנק ללקוחות בכתב הודעה נשלחה, כן כמו. הלקוחות

 . לליבור המתייחסים 2021 לשנת מעבר הנמשכים שונים חוזים קיימים לבנק. מהותיות חשיפות

 2021 לשנת מעבר שיימשכו חשיפות בגין הליבור לריבית דיסקונט של החשיפה

 
 2019בדצמבר  31ליום  2020ביוני  30ליום 

 
 מספר עסקאות

ערך בספרים 
 מספר עסקאות במיליוני ש"ח

ערך בספרים 
 במיליוני ש"ח

 10,108  2,204  12,232  2,289  הלוואות
 43  12  -  -  פקדונות

 548  16  1,169  38  ניירות ערך
 10,699  2,232  13,401  2,327  סך הכל

 72,699  1,269  76,865  1,458  (נפח עסקאות)נגזרים 

 

  .דיסקונט מרכנתיל בנקו דיסקונט בנק נתוני את כוללת הטבלה

  ).68-67(עמ'  2019לפרטים נוספים, ראו בדוח שנתי 
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 אינפלציה ושערי חליפין  סיכון

 יםנכס בדבר לפרטים בשקלים צמודים למטבע חוץ).החשיפה לסיכון בסיס נמדדת במגזר הצמוד למדד המחירים ובמגזר מטבע חוץ (לרבות 

 .הכספיים לדוחות 32 ביאור ראו, הצמדה בסיסי לפי והתחייבויות
 ם בשערירגישות ההון לשינויים בשערי חליפין מוצגת בטבלה שלהלן, המפרטת את ההשפעה של שינויי .רגישות ההון לשינויים בשער החליפין

 .2020 ביוני 30החליפין במטבעות העיקריים על ההון ליום 

זר גחשיפה במגזר הצמוד למדד נוצרת בגלל עודף שימושים ביחס למקורות במ .השפעת יחסי גידור ועסקאות במכשירים נגזרים על החשיפה

שיפה א ליצור חמנת לגדר את החשיפה במגזר הצמוד למדד, הבנק עושה שימוש בחוזים על מדד המחירים לצרכן. ככלל, מדיניות הבנק היא ל עלזה. 

ל ספר שנים, ע, בוטל לפני מיורק ניו בי די אי-לשערי מטבעות חוץ בפעילות השוטפת. החיסוי על הפוזיציה המבנית במט"ח, הנובעת מההשקעה ב

 מנת לצמצם את רגישות יחס ההון לשינויים בשערי חליפין.

 רגישות הון הבנק לשינויים בשערי חליפין

 
 2020ביוני  30ליום 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 -10% -5% 5% 10% מגזר
 )345(  )172(  179  362  דולר

 31  15  )8(  )16(  יורו
 )12( )6( 7  )14(  מט"ח אחר

 ם.פי השינוי הצפוי בשווי ההוגן של הקבוצה במטבעות השונים, בהינתן התרחיש שנקבע על ידי המפקח על הבנקי השפעה זו חושבה על

 ביוני 30ם על ההון ליו 3%-רגישות ההון לשינויים במדד מוצגת בטבלה שלהלן, המפרטת את ההשפעה של שינוי ב .רגישות ההון לשינויים במדד

2020. 

 רגישות ההון לשינויים במדד

 
 2020ביוני  30ליום 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 3%ירידה  3%עלייה  תרחיש

 
 81 )94( 

 .3%-ב המדד הורדת/העלאת לאחר נטו הוגן לשווי, מאזני החוץ כולל, ידוע מדד לפי נטו ההוגן השווי בין כפער חושבה זו השפעה

 

", סיכונים על נוסף ומידע באזל של 3 נדבך לפי גילוי" במסמךו) 69(עמ'  2019בדוח שנתי  ראו, מניות מחיר סיכון על, ואיכותיים כמותיים, לפרטים

 .מ"בע אביב בתל ערך לניירות הבורסה של ה"מאי ובאתר ערך ניירות רשות של א"מגנ באתר, הבנק באתר לעיון עומד אשר

  ומימון נזילות סיכוני
 בלתי תפתחותה בשל, בהתחייבויותיה לעמוד וקושי שלה הנזילות צרכי את לספק יכולתה מאי הנובע, הקבוצה ליציבות הסיכוןהינו  סיכון נזילות

מלית לסיכון חשיפה מקסימגבלות הבנק קבע  .מהותי הפסד לה שיגרם באופן נכסים לממש או/ו מקורות לגייס הקבוצה תאלץ ממנה שכתוצאה, צפויה

 .  221' מס תקין בנקאי ניהול הוראת פי על כנדרש, הרגולטורי הכיסוי יחס שוטף באופן ומנוהל נבחן, בנוסף .נזילות

  .האמורות מהמגבלות חריגות נרשמו לא, 2020 שנת שלבמחצית הראשונה 
  ).72-70' עמ( 2019 שנתי בדוח אור, סיכוני נזילות ומימוןבדבר ניהול  נוספים לפרטים

 הנזילות כיסוי יחס

-בהשוואה ל ,136.94% לע 2020 ביוני 30ביום  עמדתצפיות,  74, על בסיס ממוצע 2020של שנת  השניברבעון  דיסקונט קבוצת של הנזילות כיסוי יחס

 של הנזילות דפיבעו מהגידול , בעיקר,נבע השני ברבעון הנזילות ביחס הגידול .בהוראות המינימום לדרישות מעבר, 2019בדצמבר  31ביום  121.2%

 .הבנק

 לתמצית הדוחות הכספיים. 9לפרטים נוספים, ראו ביאור 
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 מצב הנזילות וגיוס מקורות בבנק

 אינן בתה חברות, כאמור. בבנק שנקבע כסף מחירי מנגנון בסיס על מתבצעת לבנק הקבוצה חברות בין נזילות העברת .בקבוצה נזילות עבירות

 . הנגדי בצדשנלקחת בחשבון במודל הנזילות  נזילות מסגרת שהוגדרה מבלי נזילות העברת על להסתמך רשאיות

 נזילות ודפיע הראה הבנק של הפנימי הנזילות ומודל ההתחייבויות מסך גדול בהיקף נזילים נכסים על שמר הבנק, 2020 שנתשל  במחצית הראשונה

 .ניכרים

 משמעותיים בשיעורים כספים של לפדיונות הובילו אשר ובעולם בארץ ההון בשוקי חדות ירידות חלו, הקורונה נגיף התפשטות לאור, מרס בחודש

 מוסדיים פקידיםמ, במקביל. הקמעונאיים בפקדונות ח"ש מיליארד 9-כ של בגידול ביטוי לידי באה זו מגמה. בבנק הלקוחות חשבונות אל ההון משוק

 באופן נמוך יקףבה אך, בבנק הפיקדונות ביתרת נוסף גידול חל השני הרבעון במהלך .ח"ש מיליארד 2-כ של בסכום בבנק הוחזקו אשר פקדונות משכו

 .הראשון ברבעון שחל לגידול בהשוואה משמעותי

 ראו, וספיםנ לפרטים. ח"ש מיליון 440-כ של בסכום CoCo מסוג ח"אג, מ"בע מנפיקים דיסקונט חברת באמצעות, הבנק הנפיק 2020 ביוני 22 ביום

 .לתמצית הדוחות הכספיים 23 ביאור

 .צמודים הלא םהשקליי הפקדונות בהיקף מעליה נובע הגידול עיקר כי עולה התקופה במהלך הצמדה בסיסי לפי הציבור בפיקדונות השינויים מניתוח

 פקדונות הציבור

    
 שינוי לעומת שינוי לעומת

 
30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 30.6.2019 31.12.2019 

 
 במיליוני ש"ח

במיליוני 
 %-ב ש"ח

במיליוני 
 %-ב ש"ח

 13.1  14,048  18.6  19,098  107,645  102,595  121,693  מטבע ישראלי לא צמוד
 )17.8( )968(  )4.6( )216(  5,446  4,694  4,478  מטבע ישראלי צמוד למדד

 8.3  2,734  17.0  5,190  33,068  30,612  35,802  מטבע חוץ ומטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ
 10.8  15,814  17.5  24,072  146,159  137,901  161,973  הכל-סך

 8.0  761  20.3  1,745  9,568  8,584  10,329  במיליוני דולרים -מטבע חוץ ומטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ 

 פקדונות מבנקים

    
 שינוי לעומת שינוי לעומת

 
30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 30.6.2019 31.12.2019 

 
 במיליוני ש"ח

במיליוני 
 %-ב ש"ח

במיליוני 
 %-ב ש"ח

 74.4  989  19.6  380  1,330  1,939  2,319  מטבע ישראלי לא צמוד
 )2.8( )1(  )73.1( )95(  36  130  35  מטבע ישראלי צמוד למדד

 49.5  196  105.6  304  396  288  592  מטבע חוץ ומטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ
 67.2  1,184  25.0  589  1,762  2,357  2,946  הכל-סך

, הבנק באתר לעיון ומדע אשר", סיכונים על נוסף ומידע באזל של 3 נדבך לפי גילוי" במסמך ראו, ניהולם ודרכי הנזילות סיכוני אודות נוספים לפרטים

 בסיסי לפי יותוהתחייבו נכסים שעניינו 15 ביאור וכן, מ"בע אביב בתל ערך לניירות הבורסה של ה"מאי ובאתר ערך ניירות רשות של א"מגנ באתר

 .הצמדה

 א"מגנ באתר, בנקה באתר לעיון עומד אשר", סיכונים על נוסף ומידע באזל של 3 נדבך לפי גילוי" במסמך ראו, המימון סיכון אודות נוספים לפרטים

 .מ"בע אביב בתל ערך לניירות הבורסה של ה"מאי ובאתר ערך ניירות רשות של

 סיכונים תפעוליים
 3 נדבך לפי ילויג" מסמך) ו73-72(עמ'  2019בדוח שנתי  ראו ,עסקית המשכיות שאובנ זה ובכלל ניהולם ואופן התפעוליים הסיכוניםאודות  לפרטים

 בתל ערך רותלניי הבורסה של ה"מאי ובאתר ערך ניירות רשות של א"מגנ באתר, הבנק באתר לעיון עומד אשר", סיכונים על נוסף ומידע באזל של

 .מ"בע אביב
. PayBox משתמשי של חלקי מידע דלף"), PayBox ")PayBox התשלומים באפליקציית שרת בהתקנת תקלה בעקבות. PayBox באפליקציית תקלה

 .גילויה מרגע שעות מספר תוך תוקנה התקלה

 בלהס עלול בהם השימוש אשר, מידע פרטי כלל לא אך, PayBox-ב הקיימים המידע מפרטי חלק כלל האמור המידע, שנערך התחקור בסיס על

  . ישיר כספי נזק למשתמשים
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PayBox הבנק לפעילות קשור אינו התקלה התגלתה בו השרת. הבנק של הרגילים הבנקאות ומשירותי, הבנק של המחשוב ממערכות בנפרד מתנהלת ,

 .חשבונות בו המנהלים ללקוחות בנוגע הבנק בידי שמצוי אחר ולמידע בבנק לחשבונות נוגעת אינה בכללותה והתקלה

 .מהתקלה כתוצאה הבנק על מהותית השפעה צפויה לא, הבנק להערכת

 .PayBox למשתמשי הרנמס האירוע על הודעה

 .ההפניה ךדר על כאן מובאים זה בעניין בו הכלולים שהפרטים )2020-01-009258(מס' אסמכתא  2020בינואר  29הכל מפורט בדוח מיידי מיום 

 .הכספיים וחותדלתמצית ה 5.3ב' סעיף  10 ביאור ראו, האמור לאירוע בקשר שהוגשו, ייצוגיות כתובענות לאישורן ובקשות תובענות בדבר לפרטים

 .מתקדמים בשלבים נמצא ויישומם. תישנה לא זה מסוג שתקלה להבטיח בכדי לקחים הפקת תהליך ביצע הבנק

 ציות סיכוני
  טרור ומימון הון הלבנת איסור

  .ההמדינ בידי חתומים ושיפוי חסינות כתבי בבנק התקבלו 2018 שנתב .הפלשתינאית ברשות הפועלים בנקים מול דיסקונט קבוצת פעילות

לבנקים  לאור האמור, ממשיך הבנק בשלב זה במתן שירותים .2021 במאי 31 ליום עד בתוקף יעמדו החסינות וכתב השיפוי כתב, הארכה לאחר

 הפועלים ברשות הפלשתינאית.

 

 ).75' עמ( 2019 שנתי בדוח ראו, הפלשתינאית ברשות הפועלים בנקים מול דיסקונט קבוצת פעילותובכלל זה  ציות סיכוני אודות נוספים לפרטים

 סיכונים משפטיים
 ינוהל אשר, לטוריהרגו הסיכון מניהול מובחן המשפטי הסיכון ניהול כי הוגדר שבה, המשפטי הסיכון לניהול מעודכנת מדיניות בבנק גובשה לאחרונה

 לידיעת באתםוה ישראל בנק של וטיוטות חקיקה תהליכי וניטור בזיהוי מתמקד הרגולטורי הסיכון. בבנק ורגולציה קבוצתי ניהול חטיבת במסגרת

. קבוצהב הנדרשת ההיערכות של קיומה ולהבטיח הבנק על אלה תהליכים של השפעתם את כראוי לנתח במטרה, במועד בבנק הרלוונטיים הגורמים

 .הקרובות שיבותיומי באחת הדירקטוריון לאישור ותובא הדירקטוריון של הסיכונים ניהול בוועדת 2020 באוגוסט 11 ביום אושרה המעודכנת המדיניות

 

 ).76-75(עמ'  2019, ראו בדוח שנתי לפרטים נוספים אודות הסיכון המשפטי

 אחרים סיכונים
סיכון  ;74עמ'  – סיכוני טכנולוגיות המידע; 73עמ'  – גבולות חוצי סיכונים(ובכלל זה:  2019ראו בדוח שנתי , אחרים סיכונים בדבר נוספים לפרטים

 Conduct( תנהגותיסיכון ה; 74עמ'  – סיכונים סביבתיים ;74עמ'  –סיכוני אבטחת מידע והגנת סייבר  ;74עמ'  – סיכון מוניטין ;74עמ'  – אסטרטגי

Risk (–  '78-76עמ' , 2019בדבר טבלת גורמי סיכון, ראו בדוח שנתי  לפרטים; 75עמ.( 

  טבלת גורמי סיכון
 .המנוהלים הסיכון תחומי במרבית בסיכון לעליה הובילו והעולמיות המקומיות והשלכותיו הקורונה משבר

 :הבאים הגורמים בשל בעיקר, גבוהה-לבינונית מבינונית הסיכון של ההשפעה הערכת הועלתה, התפעולי ובסיכון האשראי בסיכון

 .האשראי תיק ואיכות הלווים איכות בסיכון העליה לאור - האשראי סיכון -

 מעילות בסיכוני העליה לאור וכן ופנימיים רגולטוריים שינויים של כנגזרת, ובבקרות בתהליכים שבוצעו ושינויים התאמות לאור - תפעולי סיכון -

 בסיכון ליהע על גם משפיעים אלו היבטים. מרחוק לעבודה ומעבר א"כ צמצום, הרשאות הרחבת, דיגיטלית לפעילות מעבר של כנגזרת, והונאות

 ).גבוהה-בינונית ברמה נותר הוא אך( הסייבר

 מקומיתה הכלכלה על המשבר של האפשריות ההשלכות בדבר הנוכחית ההערכה רקע על, לגבוהה גבוהה-מבינונית הועלתה הסיכון סביבת, בנוסף

 .והעולמית

 שנתי בדוח כוןהסי גורמי בטבלת שהוצגה ברמה נותרה והיא, המוערכת הסיכון ברמת שינוי חל לא אך, עליה מזוהה הסיכון תחומי ביתר גם, כאמור

 ).77-76' עמ( 2019

, הסיכון יאבוןת התאמת תוך, ממנו הנגזרים והסיכונים המשבר התפתחות אחר והדוק שוטף מעקב מבצעים סיכונים ניהול וחטיבת ההנהלה כי, יצוין

 .והבקרות הסיכונים ניהול תהליכי, הפעילויות
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 חשבונאיים ואומדנים חשבונאית מדיניות -' ד פרק •
 ונהלים בקרות, קריטיים

 ואומדנים חשבונאיים קריטייםמדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים 

, 2019בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  1הדוחות הכספיים של הבנק ערוכים בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים (שהעיקריים בהם פורטו בביאור 

 ) ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו.114-101עמ' 

הינן  נחיותיורמת ההסדרה של הדיווח הכספי של תאגידים בנקאיים הינה מהגבוהות בתחומי הדיווח הכספי בישראל. הוראות המפקח על הבנקים וה

ות המדיני מקיפות, מפורטות, ומגיעות לעיתים עד כדי הכתבת הנוסחים שתאגיד בנקאי מחוייב לנקוט בהם. עם זאת, ישנם תחומים בהם יישום

 ית כרוך במידה גבוהה של הערכה ואומדן, אשר נערכים על ידי הנהלת התאגיד הבנקאי במהלך עריכת הדוחות הכספיים. החשבונא

אומדנים ערכות והיישומם של כללי החשבונאות המקובלים והוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו על ידי הנהלת הבנק, כרוך איפוא לעיתים בהנחות, 

תכן בנק. ייהים המדווחים של נכסים והתחייבויות לרבות התחייבויות תלויות, ועל התוצאות הכספיות המדווחות של שונים המשפיעים על הסכומ

 שהתממשותם בעתיד של ההערכות והאומדנים כאמור, יהיה שונה מכפי שהוערך בעת עריכת הדוחות הכספיים.

ותם ה שהשתנזדאות או רגישות למשתנים שונים. אומדנים והערכות מסוג חלק מהאומדנים ומההערכות בהם נעשה שימוש, כרוך במידה רבה של אי ו

 ."קריטיים"עשויה להשפיע באופן מהותי על התוצאות הכספיות המוצגות בדוחות הכספיים נחשבים לאומדנים והערכות בנושאים 

 צועי.עתה המקעשו על פי מיטב ידיעתה ושיקול דהנהלת הבנק בדעה כי האומדנים וההערכות שיושמו בעת עריכת הדוחות הכספיים הינם נאותים ונ

 ). 81-77 '(עמ 2019הובאה בדוח שנתי  "קריטיים"סקירה תמציתית של הערכות ואומדנים חשבונאים בנושאים 

  קבוצתי בסיס על הפרשות - אשראי להפסדי הפרשה

 ועל אותווד באי הכרוכים משמעותיים אומדנים על מתבסס, האשראי בתיק הגלום ההפסד הערכת תהליך), 78' עמ( 2019 שנתי בדוח שצוין כפי

 וחותבד המוצגת אשראי להפסדי ההפרשה על משמעותית השפעה להיות עשויה בהערכות או באומדנים לשינוי, לפיכך. סובייקטיביות הערכות

 .הבנק של הכספיים

 מגיפהה התפרצות של נוספים מגלים החשש; להשפיע צפוי הוא בו הזמן ומשך המשבר עוצמת: וודאות אי של קיצוני מצב יצר הקורונה משבר

 תמיכת בהיקף שינויים; ובהיקפה הצריכה בדפוסי, העבודה בשוק טווח ארוכי שינויים; המנע צעדי ובהיקף במתכונת שינויים לרבות, והשלכותיהם

 .ב"וכיוצ הפיסקלית במדיניות שינויים); העסקי ולמגזר הבית למשקי סיוע, ת"חל: כגון( הממשלה

 כמו, סמך בני ברע ונתוני תקפים מודלים העדר נוכח, היתר בין, זאת. ומאתגר למורכב הדיווח בתקופת הפך ההערכה תהליך, כאמור הוודאות אי לאור

 .שגרה של בימים ההערכה בתהליך המשמשים אלה

 זוהו טרם ולםא מהמשבר שנפגעו לווים בגין הגלומים האשראי הפסדי את עריךהל הצורך נוכח, הקבוצתית להפרשה בהתייחס במיוחד נכונים הדברים

 .וודאות אי של חריגים בתנאים, הפגיעה הערכת את שישקף באופן, ההתאמה מקדם עדכון של בדרך –

 שנת בסוף 14% של אבטלה ממוצע( כלכליים-מקרו נתונים של מעודכנות להערכות בהתאם, בחישוב המשמשים הפרמטרים הוחמרו ההערכה במסגרת

 ההשפעה של בחינה בוצעה כן כמו. השונים המשק ענפי של הסיכון הערכת על המבוססים החמרה ולמקדמי) %71 של בשיעור בתוצר וירידה 2020

 הסיכון על מסויימת הפרשה תוספת ובוצעה לווים על אשראי פרעון של אפשריות דחיות השפעת של ובחינה העסקיים הלקוחות פלחי על האפשרית

 לעניין בחישובים הבנק שבוחן, בתרחישים שימוש גם נעשה, ההפרשה אתגור ולצורך הודאות אי לאור כי יצויין. סובייקטיבית הערכה פי על הגלום

 הסיכון אומדני הינו זו במתודולוגיה ההפסד לחישוב הבסיס. הבנק להפסדי המקרו מדדי בין הקושרת במתודולוגיה, אשראי והפסדי הון הקצאת

 .המקרו מדדי של השינוי השפעת בתוספת הבנק של הפנימיים

 או יםבאומדנ אפשריים לשינויים רגיש, לעיל כמתואר בנסיבות בפרט, קבוצתי בסיס על אשראי להפסדי ההפרשות לקביעת התהליך כי יודגש

 הבמיד קבוצתי בסיס על אשראי להפסדי ההפרשות סכום את להטות עלולה אלו בגורמים אפשרית שסטיה באופן, הסובייקטיביות בהערכות

 .משמעותית

 .התאםב יותאמו האומדנים, לווים של הגבייה סיכויי לגבי נוסף מידע הבנק לרשות שיעמוד וככל הוודאות אי רמת שתפחת ככל, זמן לאורך
 לאומדן יםהניתנ, עיקריים כלכליים מקרו בפרמטרים שינויים השפעת של הערכה ביצע הבנק, הבנקים על הפיקוח להנחיות בהתאם. רגישות מבחני

 תרחישי שובלחי המודל שימש ההערכה בבסיס: בארץ העיקריות הבת וחברות הבנק בגין, 2020 ביוני 30 ליום הקבוצתית ההפרשה חישוב על, סביר

 .בכללותו התיק ברמת המוחל קיצון

 .7% של בשיעור בתוצר וירידה 14% של שנתי ממוצע אבטלה שיעור הונח בפועל שנערכה ההפרשה בחישוב, כאמור

 של לעליה יםגורמ היו, 2020בסוף שנת  ג"התמ בשיעור נוספים 2% של וירידה 2020בחודש דצמבר  האבטלה בשיעור 1.5% של גידול, הבנק להערכת

 .אשראי להפסדי בהפרשה ח"ש מיליון 280-260

                                                                                 
 בהתאם, הפרמטרים הערכת את לעת מעת מעדכן הבנק כי יצוין. האשראי  בתיק הגלום ההפסד של ההערכה ביצוע במועד שהוערכו השיעורים הם שצוינו השיעורים 1

 .בנסיבות לשינויים
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-390-כ של לירידה גורמים היו, 2020בסוף שנת  ג"התמ בשיעור 2% של ועליה 2020בחודש דצמבר  האבטלה בשיעור 1.5% של ירידהלהערכת הבנק, 

 .אשראי להפסדי בהפרשה ח"ש מיליון 370

 לבחון נועדו גישותר מבחני, ועוד זאת. סובייקטיביות מהערכות וכן, כלכליים ומקרו ענפיים, ושונים רבים ממשתנים מושפעת בפועל ההפרשה כי יודגש

 חישוב של הניבוי יכולת, האמור לאור .הקורונה משבר דוגמת קיצונית וודאות אי במצבי פוחתת ותקפותם, ונורמליים שכיחים מציאות במצבי שינויים

 לינאריות אינן ואל השפעות כי יודגש עוד. מוגבלת הינה, לעיל שצויינו בשיעורים הכלכליים הפרמטרים בהינתן בפועל שתידרש ההפרשה את הרגישות

 .לעיל שצויינו העיקריים הכלכליים בפרמטרים אחר לשינוי שתהיה ההשפעה את לעיל שהובאו מההערכות לגזור ניתן לא כן ועל

 העניין יבותשבנס העובדה ולאור לעיל כמתואר הוודאות אי בנסיבות הנדרשת הקבוצתית ההפרשה להערכת ואחיד מוגדר מודל בהעדר כי יודגש עוד

 השוואה כתובערי לעיל שהוצגו הרגישות מבחני בבחינת זהירות משנה לנקוט יש, סובייקטיביות ובהערכות באומדנים כרוך ההפרשה קביעת הליך

 .הבנקים בין זה בעניין

 מדידת מכשירים פיננסיים על פי שוויים ההוגן

 שונהמחצית הראב ח"ש מיליון 16 של בסך הוצאה הקבוצה רשמה, הקורונה ממשבר בעיקר שנבעה, האשראי סיכון הגדלת לאור .סיכון האשראי

  .אשתקד המקבילה בתקופה זניחה הוצאה לעומת, 2020 שנת של

 ההתאמה של הנכסים וההתחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 
 2019בדצמבר  31 2020ביוני  30

 
 במיליוני שקלים חדשים

 4,558  5,866  נכסים בגין מכשירים נגזרים
 )10( )18(  מכשירים נגזרים התאמה בגין סיכון האשראי של נכסים בגין

 4,866  6,078  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
 6  14  התאמה בגין סיכון האשראי של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 ).80-79(עמ'  2019לפרטים נוספים בדבר מדידת מכשירים פיננסיים על פי שוויים ההוגן, ראו בדוח שנתי 

 זכויות עובדים

 ההעתוד סכום בדבר תחשיבלפרטים אודות  .2020 ביוני 30 ליום מעודכנת אקטוארית הערכה הזמין הבנק .מעודכנת אקטוארית דעת חוות

אשר צורפה  , ראו בהערכה האקטוארית"עמוק שוק" בדבר ערך ניירות רשות להנחיית בהתאם נקבע היה ההיוון שיעור אילו נדרש שהיה האקטוארי

 .2019לדוח שנתי 

של  מאי"השל רשות ניירות ערך ובאתר  מגנ"אבאתר  , בהסכמת נותנה,לעיון עומדתחוות דעת האקטואר  .חוות דעת האקטואר לעיוןהעמדת 

 (דוח זה). 2020 שניהדוח לרבעון הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, יחד עם 

 עקב ןההיוו בשיעור משמעותית מירידה, בעיקר, הושפעה, 2020במרס  31, בהשוואה להערכה ליום 2020 ביוני 30 ליום האקטוארית ההערכה

 חוב איגרות לש לפדיון התשואה בשיעורי וירידה הבינלאומי במרווח משמעותית מירידה נבע השינוי עיקר. ח"האג וקיוש על הקורונה משבר השפעות

 היפוך .היווןה בשיעורי התייצבות מגמת ניכרת הדוח פרסום למועד סמוך למועד ועד הדוח תאריך שלאחר בתקופה כי יצוין. מדד צמודות ממשלתיות

 . הראשון ברבעון שנוצרה החיובית הקרן את לחלוטין כמעט הקטין ,שניה ברבעון המגמה

 .ראשון ברבעון שהיה כפי משמעותי לא כבר כי אם חיובי נותר בריבית השינוי, שנתית חצי בהסתכלות

 ונהלים בקרות
 בקרות ונהלים לגבי הגילוי

י לים לגבהמנהל הכללי של הבנק והחשבונאי הראשי שלו, בשיתוף הנהלת הבנק, העריכו לתום תקופת הדיווח את האפקטיביות של הבקרות והנה

ל הבנק גילוי שההגילוי של הבנק. על בסיס הערכה זו, המנהל הכללי והחשבונאי הראשי הגיעו למסקנה כי לתום תקופה זו, הבקרות והנהלים לגבי 

ל עהמפקח  פקטיביים כדי לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהבנק נדרש לגלות בדוח הרבעוני בהתאם להוראות הדיווח לציבור שלהינם א

 הבנקים ובמועד שנקבע בהוראות אלו. 
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 שינויים בבקרה הפנימית

 להשפיע וישצפ שסביר מהותי, או באופן השפיע אשר כספי ווחיד על הבנק של הפנימית בבקרה שינוי כל אירע , לא2020של שנת  השני הרבעון מהלךב
 עסקית כיותלהמש המהלכים במסגרת, מהבית לעבודה מאוד רבים עובדים של למעבר פרט, כספי ווחיד על הבנק של הפנימית הבקרה מהותי, על באופן

  .חלופיים תיעוד אמצעי נקיטת וחייב שלהן התיעוד על ובפרט הבקרות ביצוע מתכונת על השפיע כאמור המעבר. הקורונה משבר תחת

 

 

 

 

 
  שאול קוברינסקי 2020 באוגוסט 26

 יו"ר הדירקטוריון
 אורי לוין 

 המנהל הכללי

 

 



 

 

 

 
 

 הצהרת המנהל הכללי 73
 הצהרת החשבונאי הראשי 74

  

  

  

  

  

  

  



 

 



 בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו 
 בקרה פנימית על דיווח כספי 2020 שנידוח רבעון 

73 
 

 

 

 (CERTIFICATION) הצהרה

 :כי רמצהי, לוין אורי, אני
 .")הדוח: "להלן( 2020 ביוני 30 ביום שהסתיים לרבעון") הבנק: "להלן( מ"בע לישראל דיסקונט בנק של הרבעוני הדוח את סקרתי .1
, בו שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ מהותית עובדה של מצג בו חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כולל איננו הדוח, ידיעתי על בהתבסס .2

 .בדוח המכוסה לתקופה בהתייחס מטעים יהיו לא, מצגים אותם נכללו בהן הנסיבות לאור
 המצב את, המהותיות הבחינות מכל, נאות באופן משקפים בדוח הכלול אחר כספי ומידע הרבעוניים הכספיים הדוחות, ידיעתי על בהתבסס .3

 .בדוח המוצגים ולתקופות לימים הבנק של המזומנים ותזרימי בהון השינויים), הכולל הרווח לרבות( הפעולות תוצאות, הכספי
 כספי דיווח על הבנק של הפנימית ולבקרה הגילוי לגבי ונהלים בקרות של ולקיומם לקביעתם אחראים זו הצהרה המצהירים בבנק ואחרים אני .4

 ;וכן") הדירקטוריון דוח" בדבר לציבור הדיווח בהוראות כהגדרתם(
, לבנק המתייחס מהותי שמידע להבטיח המיועדים, כאלה ונהלים בקרות של פיקוחנו תחת לקביעתם גרמנו או, כאלה ונהלים בקרות קבענו )א( 

 ;הדוח של ההכנה תקופת במהלך בפרט, תאגידים ובאותם בבנק אחרים ידי על לידיעתנו מובא, שלו מאוחדים תאגידים לרבות
 מידה לספק המיועדת, כזו כספי דיווח על פנימית בקרה של פיקוחנו תחת לקביעתה גרמנו או, כזו כספי דיווח על פנימית בקרה קבענו )ב( 

 קובליםמ חשבונאות לכללי בהתאם ערוכים חיצוניות למטרות הכספיים שהדוחות ולכך הכספי הדיווח מהימנות לגבי בטחון של סבירה

 ;והנחיותיו הבנקים על המפקח ולהוראות
 והנהלים הבקרות של האפקטיביות לגבי מסקנותינו את בדוח והצגנו הבנק של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות את הערכנו )ג( 

 ;הערכתנו על בהתבסס בדוח המכוסה התקופה לתום, הגילוי לגבי
 באופן להשפיע שצפוי סביר או, מהותי באופן שהשפיע זה ברבעון שאירע כספי דיווח על הבנק של הפנימית בבקרה שינוי כל בדוח גילינו )ד( 

 וכן ;כספי דיווח על הבנק של הפנימית הבקרה על, מהותי

 על בהתבסס, הבנק של הדירקטוריון של הביקורת לוועדתו לדירקטוריון, המבקרים החשבון לרואי גילינו זו הצהרה המצהירים בבנק ואחרים אני .5

 :כספי דיווח על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתנו
 שצפויים סביר אשר, כספי דיווח על הפנימית הבקרה של בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את )א 

 וכן ;כספי מידע על ולדווח לסכם, לעבד, לרשום הבנק של ביכולתו לפגוע

 בבקרה משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים או ההנהלה מעורבת בה, מהותית שאינה ובין מהותית בין, תרמית כל  )ב 

 .כספי דיווח על הבנק של הפנימית
  .דין כל פי על, אחר אדם כל מאחריות או מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין
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 המנהל הכללי
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 (CERTIFICATION) הצהרה

 :כי מצהיר, ברסי יוסף, אני
 ").הדוח: "להלן( 2020 ביוני 30 ביום שהסתיים לרבעון") הבנק: "להלן( מ"בע לישראל דיסקונט בנק של הרבעוני הדוח את סקרתי .1
, בו שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ מהותית עובדה של מצג בו חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כולל איננו הדוח, ידיעתי על בהתבסס .2

 .בדוח המכוסה לתקופה בהתייחס מטעים יהיו לא, מצגים אותם נכללו בהן הנסיבות לאור
 המצב את, המהותיות הבחינות מכל, נאות באופן משקפים בדוח הכלול אחר כספי ומידע הרבעוניים הכספיים הדוחות, ידיעתי על בהתבסס .3

 .בדוח המוצגים ולתקופות לימים הבנק של המזומנים ותזרימי בהון השינויים), הכולל הרווח לרבות( הפעולות תוצאות, הכספי
 כספי דיווח על הבנק של הפנימית ולבקרה הגילוי לגבי ונהלים בקרות של ולקיומם לקביעתם אחראים זו הצהרה המצהירים בבנק ואחרים אני .4

 ;וכן") הדירקטוריון דוח" בדבר לציבור הדיווח בהוראות כהגדרתם(
, לבנק המתייחס מהותי שמידע להבטיח המיועדים, כאלה ונהלים בקרות של פיקוחנו תחת לקביעתם גרמנו או, כאלה ונהלים בקרות קבענו )א( 

 ;הדוח של ההכנה תקופת במהלך בפרט, תאגידים ובאותם בבנק אחרים ידי על לידיעתנו מובא, שלו מאוחדים תאגידים לרבות
 מידה לספק המיועדת, כזו כספי דיווח על פנימית בקרה של פיקוחנו תחת לקביעתה גרמנו או, כזו כספי דיווח על פנימית בקרה קבענו )ב( 

 קובליםמ חשבונאות לכללי בהתאם ערוכים חיצוניות למטרות הכספיים שהדוחות ולכך הכספי הדיווח מהימנות לגבי בטחון של סבירה

 ;והנחיותיו הבנקים על המפקח ולהוראות
 והנהלים הבקרות של האפקטיביות לגבי מסקנותינו את בדוח והצגנו הבנק של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות את הערכנו )ג( 

 ;הערכתנו על בהתבסס בדוח המכוסה התקופה לתום, הגילוי לגבי
 באופן להשפיע שצפוי סביר או, מהותי באופן שהשפיע זה ברבעון שאירע כספי דיווח על הבנק של הפנימית בבקרה שינוי כל בדוח גילינו )ד( 

 ; וכןכספי דיווח על הבנק של הפנימית הבקרה על, מהותי
 על בהתבסס, הבנק של הדירקטוריון של הביקורת תולוועד לדירקטוריון, המבקרים החשבון לרואי גילינו זו הצהרה המצהירים בבנק ואחרים אני .5

 י:כספ דיווח על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית הערכתנו
 שצפויים סביר אשר, כספי דיווח על הפנימית הבקרה של בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את )א 

 וכן ;כספי מידע על ולדווח לסכם, לעבד, לרשום הבנק של ביכולתו לפגוע

 בבקרה משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים או ההנהלה מעורבת בה, מהותית שאינה ובין מהותית בין, תרמית כל  )ב 

  .כספי דיווח על הבנק של הפנימית
 .דין כל פי על, אחר אדם כל מאחריות או מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין
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 סומך חייקין     

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

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

 

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

 מבוא

 ליום המאוחד יהתמצית הביניים מאזן את הכולל") הבנק: "להלן( שלו בנות וחברות מ"בע לישראל דיסקונט בנק של המצורף הכספי המידע את סקרנו

 שלושה של ותופלתק המזומנים ותזרימי בהון השינוייםהרווח הכולל, , והפסד רווח על המאוחדים הביניים התמציתיים דוחותה ואת 2020 ביוני 30

 כלליל בהתאם אלו ביניים תולתקופ כספי מידע של ולהצגה לעריכה אחראים וההנהלה הדירקטוריון. תאריך באותו ושהסתיימ חודשיםושישה 

 להביע היא ואחריותנ. והנחיותיו הבנקים על המפקח להוראות ובהתאם ביניים לתקופות כספי לדיווח) Israeli GAAP( בישראל המקובלים החשבונאות

 .סקירתנו על בהתבסס אלו ביניים תולתקופ כספי מידע על מסקנה

 הסקירה היקף

 ידי על הנערכת ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה" בישראל חשבון רואי לשכת של 2410(ישראל)  סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו

 של סקירה. ווהנחיותי הבנקים על המפקח הוראות לפי נקבע בנקאיים תאגידים של בסקירה שיישומו סקירה ותקן" היישות של המבקר החשבון רואה

. ואחרים נליטייםא סקירה נהלי ומיישום, והחשבונאיים הכספיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר, מבירורים מורכבת ביניים לתקופות כספי מידע

 השיגל לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה מצומצמת הינה סקירה

 .ורתביק של דעת חוות מחווים אנו אין, לכך בהתאם. בביקורת מזוהים להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל שניוודע ביטחון

 מסקנה

 לכללי בהתאם, המהותיות הבחינות מכל, ערוך אינו ל"הנ הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא, סקירתנו על בהתבסס

 .והנחיותיו הבנקים על המפקח להוראות ובהתאם ביניים לתקופות כספי לדיווח) Israeli GAAP( בישראל המקובלים החשבונאות

 עניין הדגש

 .קותמוחז וחברות הבנק נגד שונים הליכים בדבר 5ף סעי 'ב 10 בביאור לאמור הלב תשומת את מפנים אנו, ל"הנ מסקנתנו את לסייג מבלי

 
 

 

 

 

 
 זיו האפט  סומך חייקין
  רואי חשבון

 
 רואי חשבון 
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 תמצית דוח רווח והפסד מאוחד

  
 מבוקר בלתי מבוקר

  

לשלושת החודשים 
 ביוני 30-שהסתיימו ב

לששת החודשים 
 ביוני 30-שהסתיימו ב

לשנה 
שהסתיימה 

 31-ב
 בדצמבר

 
 2019 2019 2020 2019 2020 ביאור

  
 במיליוני שקלים חדשים

 הכנסות ריבית
 

 1,742  2,150  3,533  3,956  7,567 
 הוצאות ריבית

 
 279  555  615  940  1,674 

 5,893  3,016  2,918  1,595  1,463  2 הכנסות ריבית, נטו
 690  277  1,188  136  532  14,6 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 הכנסות ריבית, נטו, לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי
 

 931  1,459  1,730  2,739  5,203 
 הכנסות שאינן מריבית

 742  402  693  230  276  3 הכנסות מימון שאינן מריבית      
 עמלות

 
 650  729  1,389  1,439  2,972 

 הכנסות אחרות
 

 8  1  8  9  57 
 כל ההכנסות שאינן מריבית-סך

 
 934  960  2,090  1,850  3,771 

 הוצאות תפעוליות ואחרות
 משכורות והוצאות נלוות      
 

 794  857  1,618  1,704  3,343 
 אחזקה ופחת בניינים וציוד

 
 274  269  559  532  1,098 

 הוצאות אחרות
 

 515  444  937  864  1,858 
 כל ההוצאות התפעוליות והאחרות-סך

 
 1,583  1,570  3,114  3,100  6,299 

 רווח לפני מסים
 

 282  849  706  1,489  2,675 
 הפרשה למסים על הרווח

 
 105  300  256  524  932 

 רווח לאחר מסים
 

 177  549  450  965  1,743 
 המסחלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת 

 
 4  12  8  11  16 

 רווח נקי:
 לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה      
 

 181  561  458  976  1,759 
 המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 
 )7(  )16(  )5(  )26(  )57( 

 רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק
 

 174  545  453  950  1,702 
ל הבנק ש"ח ערך נקוב, המיוחס לבעלי המניות ש 0.1למניה בת רווח נקי 

 1.46  0.82  0.39  0.47  0.15  א3 (בש"ח)
 

 הביאורים לתמצית דוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה.
 

 

 

 

 

 

 תאריך אישור הדוחות הכספיים:

 2020 באוגוסט 26
 

 שאול קובריסנקי

 יו"ר הדירקטוריון

 אורי לוין 

 יהכלל המנהל
 

 יוסף ברסי, 
 סמנכ"ל בכיר

 חשבונאי ראשי
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 הכוללרווח מאוחד על התמצית דוח 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 

לשלושת החודשים 
 ביוני 30-שהסתיימו ב

לששת החודשים 
 ביוני 30-שהסתיימו ב

לשנה 
שהסתיימה 

 31-ב
 בדצמבר

 
2020 2019 2020 2019 2019 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 1,759  976  458  561  181  נקי לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטהרווח 
 )57(  )26(  )5(  )16(  )7(  רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 1,702  950  453  545  174  רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק
 רווח (הפסד) כולל אחר, לפני מיסים:

 790  567  148  194  629  התאמות, נטו, בגין הצגת איגרות חוב זמינות למכירה לפי שווי הוגן     
 )283(  )178(  14  )65(  )104(  התאמות מתרגום דוחות כספיים נטו

 )259(  )52(  )292(  )9(  )635(  ⁾²⁽התאמות של ההתחייבויות בגין הטבות לעובדים
 4  4  -  3  )1(  גידורי תזרים מזומניםרווחים (הפסדים) נטו בגין 

 252  341  )130( 123  )111( רווח (הפסד) כולל אחר, לפני מיסים
 )176(  )167(  57  )59(  11  השפעת המס המתייחס

 76  174  )73(  64  )100(  סיםר מירווח (הפסד) כולל אחר לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה, לאח
 )4(  )2(  )1(  )1(  )3(  כולל אחר המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטההפסד 

 80  176  )72( 65  )97( יסיםרווח (הפסד) כולל אחר, המיוחס לבעלי המניות של הבנק, לאחר מ
 1,835  1,150  385  625  81  הרווח הכולל לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 )53(  )24(  )4(  )15(  )4(  המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטההרווח הכולל 
 1,782  1,126  381  610  77  ⁾¹⁽הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות של הבנק

 הערות:
 .4)  ראו ביאור 1(
 לל אחר.והפחתה של סכומים שנרשמו בעבר ברווח כו)  משקף בעיקר התאמות בגין אומדנים אקטואריים לסוף התקופה של תכניות פנסיה להטבה מוגדרת 2(

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

  
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 31.12.19 30.6.19 30.6.20 ביאור

  
 במיליוני שקלים חדשים

 נכסים
 מזומנים ופקדונות בבנקים    
 

 39,608  21,245  26,044 
 37,745  35,470  40,037  5 שועבדו למלווים) 2,897, 4,059, 9,586ניירות ערך (מזה: בהתאמה 

 ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר
 

 832  683  531 
 182,991  174,553  186,841  14,6 אשראי לציבור

 )2,524( )2,318(  )3,405(  14,6 הפרשה להפסדי אשראי
 אשראי לציבור, נטו

 
 183,436  172,235  180,467 

 אשראי לממשלות
 

 4,219  3,495  3,515 
 השקעות בחברות כלולות

 
 154  173  171 

 בניינים וציוד
 

 2,648  2,467  2,577 
 נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין

 
 164  160  164 

 4,545  4,263  5,856  11 נכסים בגין מכשירים נגזרים
 נכסים אחרים

 
 5,146  4,122  4,064 

 כל הנכסים-סך
 

 282,100  244,313  259,823 
 התחייבויות והון

 201,450  192,814  222,048  7 פקדונות הציבור    
 פקדונות מבנקים

 
 7,717  6,416  6,419 

 פקדונות הממשלה
 

 232  190  181 
 הסכמי רכש חוזרניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת 

 
 174  536  346 

 איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים
 

 11,377  8,158  13,129 
 4,839  4,345  6,064  11 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 ⁾¹⁽התחייבויות אחרות 
 

 14,965  13,186  14,266 
 כל ההתחייבויות-סך

 
 262,577  225,645  240,630 

 המניות של הבנקהון המיוחס לבעלי 
�

 19,004  18,168  18,678 
 זכויות שאינן מקנות שליטה

�
 519  500  515 

 כל ההון-סך
 

 19,523  18,668  19,193 
 כל ההתחייבויות וההון-סך

 
 282,100  244,313  259,823 

 

 הערה:
 מיליון ש"ח, בהתאמה. 223-ש"ח ו מיליון 182מיליון ש"ח,  289, בסך של 31.12.19-ו 30.6.19, 30.6.20מזה הפרשה להפסדי אשראי בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים לימים  )1(

 הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה.

  



 בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו 
  ות כספייםדוח 2020 שנידוח רבעון 

81 
 

 

 

 העצמי תמצית דוח על השינויים בהון

  
 קרנות הון

      

 

הון 
המניות 

 אחרות מפרמיה הנפרע

כל -סך
הון 

המניות 
הנפרע 
וקרנות 

 ההון

רווח 
(הפסד) 

כולל 
אחר 

 עודפים מצטבר

הון 
המיוחס 

לבעלי 
המניות 

של 
 הבנק

זכויות 
שאינן 

מקנות 
 שליטה

כל -סך
 ההון

 
 במיליוני שקלים חדשים

 (בלתי מבוקר) 2019-ו 2020ביוני  30א. לתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 
 19,444  515  18,929  14,324  )456(  5,061  211  4,174  676   2020במרס  31יתרה ליום 

 181  7  174  174  -  -  -  -  -  רווח נקי בתקופה
 )2(  -  )2(  -  -  )2(  )2(  -  -  עסקאות עם מיעוט

 )100(  )3(  )97(  -  )97(  -  -  -  -  הפסד כולל אחר, נטו לאחר השפעת מס
 19,523  519  19,004  14,498  )553( 5,059  209  4,174  676  2020ביוני  30יתרה ליום 

 18,145  527  17,618  13,003  )450(  5,065  215  4,174  676   2019במרס  31יתרה ליום 
 561  16  545  545  -  -  -  -  -  רווח נקי בתקופה

 )60(  -  )60(  )60(  -  -  -  -  -  דיבידנד ששולם
 )42(  )42(  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 64  )1(  65  -  65  -  -  -  -  רווח כולל אחר, נטו לאחר השפעת מס
 18,668  500  18,168  13,488  )385( 5,065  215  4,174  676  2019ביוני  30יתרה ליום 

 (בלתי מבוקר) 2019-ו 2020ביוני  30שהסתיימו ביום ב. לתקופות של ששה חודשים 
 19,193  515  18,678  14,094  )481(  5,065  215  4,174  676  (מבוקר) 2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 458  5  453  453  -  -  -  -  -  רווח נקי בתקופה
 )49(  -  )49(  )49(  -  -  -  -  -  דיבידנד ששולם

 )6(  -  )6(  -  -  )6(  )6(  -  -  מיעוטעסקאות עם 
 )73(  )1(  )72(  -  )72(  -  -  -  -  הפסד כולל אחר, נטו לאחר השפעת מס

 19,523  519  19,004  14,498  )553( 5,059  209  4,174  676  2020ביוני  30יתרה ליום 
 17,669  518  17,151  12,647  )561(  5,065  215  4,174  676  (מבוקר) 2018בדצמבר  31יתרה ליום 

 976  26  950  950  -  -  -  -  -  רווח נקי בתקופה
 )109(  -  )109(  )109(  -  -  -  -  -  דיבידנד ששולם

 )42(  )42(  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 176  -  -  -  -  רווח כולל אחר, נטו לאחר השפעת מס

 
 176  )2(  174 

 18,668  500  18,168  13,488  )385( 5,065  215  4,174  676  2019ביוני  30יתרה ליום 
 (מבוקר) 2019ג. לשנת 

 17,669  518  17,151  12,647  )561(  5,065  215  4,174  676  2018בדצמבר  31יתרה ליום 
 1,759  57  1,702  1,702  -  -  -  -  -  רווח נקי בתקופה

 )255(  -  )255(  )255(  -  -  -  -  -  דיבידנד ששולם
 )56(  )56(  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 76  )4(  80  -  80  -  -  -  -  רווח כולל אחר, נטו לאחר השפעת מס
 19,193  515  18,678  14,094  )481( 5,065  215  4,174  676  2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 

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

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 

לשלושת החודשים 
 ביוני 30שהסתיימו ביום 

לששת החודשים 
 ביוני 30שהסתיימו ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

 
2020 2019 2020 2019 2019 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 1,759  976  458  561  181  רווח נקי לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברות מאוחדות     

 ההתאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים מפעילות שוטפת:
 )14(  )10(  )9(  )11(  )5(  חלקו של הבנק ברווחים בלתי מחולקים של חברות כלולות     

 466  219  236  112  119  פחת על בניינים וציוד (לרבות ירידת ערך)
 31  9  17  5  9  הפרשה לירידת ערך של ניירות ערך

 690  277  1,188  136  532  הוצאות בגין הפסדי אשראי
 )7(  )7(  -  )1(  -  תיקי אשראי, נטו רווח ממכירת

 )250( )149( )282(  )103( )88(  רווח ממכירת איגרות חוב זמינות למכירה ומניות שאינן למסחר
ר, הפסד (רווח) שמומש ושטרם מומש מהתאמות לשווי הוגן של ניירות ערך למסח

 2  15  )96(  1  )52(  נטו
 )39(  )18(  -  )15(  )8(  של מניות שאינן למסחר רווח שטרם מומש מהתאמות לשווי הוגן

 )13(  )13(  -  )13(  -  רווח ממימוש השקעה בחברות כלולות
 )42(  )8(  )5(  )6(  )5(  רווח ממימוש בניינים וציוד, נטו

 )115(  24  )383(  23  )342(  מסים נדחים, נטו
 336  94  353  27  536  גידול בעודף התחייבויות -פצויי פרישה 

 שינוי נטו בנכסים שוטפים:
 )816(  )537(  )1,311(  )858(  1,900  נכסים בגין מכשירים נגזרים     

 )252(  284  1,289  )282(  1,473  ניירות ערך למסחר
 )40(  )266(  123  181  837  נכסים אחרים

 )145(  )109(  )69(  )28(  12  מזומניםהשפעת תנועות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי 
 1,440  908  )64(  )132(  349  הפרשי צבירה שנכללו בפעולות השקעה ומימון

 שינוי נטו בהתחייבויות שוטפות:
 1,590  1,096  1,225  947  )1,813(  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים     

 1,049  422  )713(  210  )40(  התחייבויות אחרות
 )185(  )126(  53  )53(  )81(  התאמות בגין הפרשי שער בנכסים והתחייבויות שוטפים

 13  7  9  7  2  דיבידנדים שהתקבלו מחברות כלולות
 5,458  3,088  2,019  708  3,516  מזומנים נטו מפעילות שוטפת

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

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 

לשלושת החודשים 
 ביוני 30שהסתיימו ביום 

לששת החודשים 
 ביוני 30שהסתיימו ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

 
2020 2019 2020 2019 2019 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
 42  14  )634(  )7(  )584(  שינוי נטו בפקדונות בבנקים     

 )8,930(  )4,467( )4,989(  )908( 222  שינוי נטו באשראי לציבור
 571  357  727  108  541  שינוי נטו באשראי לממשלה

 243  91  )301(  139  )344(  שינוי נטו בניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר
 )766(  )612(  )3,536(  )109(  )42(  רכישת איגרות חוב מוחזקות לפדיון

 1,715  1,023  481  82  29  תמורה מפדיון איגרות חוב מוחזקות לפדיון
 )13,133( )7,138( )10,462(  )3,771( )5,019(  רכישת איגרות חוב זמינות למכירה ומניות שאינן למסחר

 10,739  7,515  9,578  4,854  5,445  חוב זמינות למכירה ומניות שאינן למסחר תמורה ממכירת איגרות
 )4,162(  )2,839( )2,730(  )2,190( )1,243(  רכישת תיקי אשראי

 940  202  121  199  -  תמורה ממכירת תיק אשראי
 3,197  1,556  2,157  522  1,204  תמורה מפדיון איגרות חוב זמינות למכירה

 )62(  )62(  -  -  -  רכישת מניות בחברות כלולות
 449  -  -  -  -  מזומנים נטו ממיזוג מוניציפל

 27  26  -  26  -  תמורה נטו ממימוש השקעות בחברות כלולות
 )592(  )249(  )315(  )129(  )154(  רכישת בניינים וציוד

 65  20  9  6  9  תמורה ממימוש בניינים וציוד
 )9,657( )4,563( )9,894( )1,178( 64  מזומנים נטו לפעילות השקעה

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 )488(  )470(  1,299  1,446  379  שינוי נטו בפקדונות מבנקים     

 7,453  2,495  21,393  1,823  8,176  שינוי נטו בפקדונות הציבור
 )76(  )67(  51  )61(  )4(  שינוי נטו בפקדונות הממשלה

 )780(  )590(  )172(  )102(  )717(  שינוי נטו בניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר
 3,899  -  541  -  441  הנפקת כתבי התחייבות ואיגרות חוב

 )1,327(  )403(  )2,285(  )208(  )2,138(  פדיון כתבי התחייבות
 )255(  )109(  )49(  )60(  )49(  לבעלי המניותדיבידנד ששולם 

 )56(  )42(  -  )42(  -  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 8,370  814  20,778  2,796  6,088  מזומנים נטו מפעילות מימון

 4,171  )661(  12,903  2,326  9,668  גידול (קיטון) במזומנים
 21,549  21,549  25,777  18,606  29,074  התקופהיתרת מזומנים לתחילת 

 57  62  26  18  )36(  השפעת תנועות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים
 25,777  20,950  38,706  20,950  38,706  יתרת מזומנים לסוף התקופה

 ריבית ומסים ששולמו ו/או התקבלו
 7,576  3,794  3,598  1,829  1,479  ריבית שהתקבלה     

 )1,712(  )761( )723(  )377( )292(  ריבית ששולמה
 26  15  15  14  5  דיבידנדים שהתקבלו

 )1,265(  )577(  )460(  )325(  )259(  מסים על הכנסה ששולמו
 37  36  202  -  -  מסים על הכנסה שהתקבלו

 מהווים חלק בלתי נפרד ממנה.הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים       
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 מיזוג בנק מוניציפל –נספח א' 

 
 מבוקר

 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

 
2019 

 

במיליוני 
שקלים 
 חדשים

 נכסים והתחייבויות שנרכשו ומזומן ששולם, ליום המיזוג:
 1,142  מזומנים שנרכשו 

 5,811  נכסים (למעט מזומנים)
 )6,264(  התחייבויות

 689  נכסים והתחייבויות מזוהים
 4  מוניטין וקשרי לקוחות

 693  הכל עלות רכישה-סך
 693  תמורה ששולמה במזומן

 )1,142(  בניכוי מזומנים שנרכשו
 )449( תזרים מזומנים, נטו ממיזוג בנק מוניציפל

 פעולות השקעה ומימון שלא במזומן בתקופת הדוח -' בנספח 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 

לשלושת החודשים 
 ביוני 30שהסתיימו ביום 

לששת החודשים 
 ביוני 30שהסתיימו ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

 
2020 2019 2020 2019 2019 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 -  -  761  -  16  נכס זכות שימוש והתחייבויות חכירה שהוכרו בגין חכירות תפעוליות חדשות
 9  17  3  9  3  רכישת רכוש קבוע

 173  1,113  )2,009( )447( 113  השאלת ניירות ערך
 הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה. 
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 מדיניות חשבונאית .1

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

ות ), וכן את זכוי"הקבוצה"לן: כוללים את אלה של הבנק ושל חברות הבת שלו (לה 2020 ביוני 30) של הבנק ליום "הדוחות הכספיים ביניים"

וחות כספיים ש לעיין בדלאים. ימללים את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים אינם כו. הדוחות הכספיים ביניים הקבוצה בחברות כלולות

ניים נערכו לפי אותם כללי הדוחות הכספיים בי .ולביאורים אשר נכללו בהם 2019 בדצמבר 31אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים ליום 

 ה' להלן. ף , פרט לאמור בסעי 2019בדצמבר  31חשבונאות שלפיהם נערכו הדוחות הכספיים המבוקרים ליום 

 .2020 באוגוסט 26הדוחות הכספיים ביניים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון הבנק ביום  .ב

 דוח עריכת בדבר הבנקים על המפקח בהוראות שנקבעו החשבונאות לכללי בהתאם נערכים ביניים הכספיים הדוחות. עקרונות הדיווח הכספי  .ג

 כספי חדיוו  לעניין ב"ארהב המקובלים החשבונאיים לעקרונות ובהתאם, העניין  בנסיבות המחויבים בשינויים, בנקאי  תאגיד של שנתי כספי

 החשבונאות כללי על מבוססות קחהמפ הוראות, הנושאים בעיקר. והנחיותיו  הבנקים על המפקח בהוראות שנקבעו הדיווח וכללי, ביניים לתקופות

 כללי ועל) IFRS( בינלאומיים ספיכ דיווח תקני על מבוססות ההוראות, מהותיים פחות שהם, הנותרים בנושאים. הברית בארצות בבנקים המקובלים

 ). Israeli GAAP( בישראל מקובלים חשבונאות

נדרשות הנהלות הבנק והחברות  ,כאמור  ולהנחיות להוראות ,לכללים בהתאם בעריכת הדוחות הכספיים ביניים. שימוש באומדנים ושיקול דעת .ד 

מים ת ועל הסכו חשבונאיהאומדנים והנחות, אשר משפיעים על יישום המדיניות , המוחזקות להפעיל שיקול דעת, ולעשות שימוש בהערכות 

לה, בעת העת של ההנקול הדשי המדווחים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.

דוחות ו בעריכת הששימש יישום המדיניות החשבונאית וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות באי וודאות, הינם עקביים עם אלו

 .הכספיים השנתיים

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

 , הבנק מיישם תקנים חשבונאיים והוראות המפורטים להלן:2020 בינואר 1החל בתקופה המתחילה ביום 

 להלן); 1(ראו סעיף  חכירות )1(

 להלן). 2(ראו סעיף  פיקוחיים דגשים – הקורונה נגיף אירוע )2(

 הייתה:בדוחות כספיים ביניים אלה ותיאור של אופן והשפעת היישום לראשונה, ככל ש ולהלן תיאור השינויים שננקט

 בנושא ב"בארה המקובלים החשבונאות כללי לפי בישראל א"וחכ בנקאיים תאגידים של דיווח בנושא חוזר פורסם 2018 ביולי 1 ביוםחכירות.  .1

 842 בנושא שנקבעו הגילויו המדידה, ההצגה כללי את, היתר  ובין זה בנושא ב"בארה המקובלים החשבונאות כללי את מאמץ אשר, חכירות 

 .חכירות בדבר בקודיפיקציה

 לראשונה היישום לפיה, יהלקודיפיקצ 2018-11 מספר בתיקון שנקבעה, חכירות  תקן לאימוץ החלופית המעבר שיטת את לאמץ החליט הבנק

 העודפים של הפתיחה ליתרת מצטברת השפעה התאמת תוך, המוצגת  ביותר המוקדמת התקופה מתחילת ולא האימוץ במועד יהיה

  .האימוץ בתקופת

 נכסי ביתרת ח"ש מיליון 759 של בסך לגידול הביא התקן יישום .ואילך  2020 בינואר 1 מיום החל יושם התקןהיישום לראשונה והשפעתו. 

 עצמי הון חסבי  לירידה הביא תקןה אימוץ, כן  כמו. לראשונה היישום למועד ,חכירה בגין ההתחייבויות ביתרת מקביל ולגידול, השימוש זכות

 .0.04% של בשיעור הכולל ההון וביחס 1 רובד

 בהתאם יידחה, ולפיכך  ,2023 נתבש הביניים ולדוחות 2022 שנתי לדוח, ציבוריות  שאינן חברות עבור נדחה ב"בארה התחילה מועד כי יצוין

 ליון דולר).מי 131-בכ נאמדסיכון הבנכסי  גידול(ה מהותית אינה הבת בחברה התקן מיישום הצפויה ההשפעה. יורק ניו בי די באי התקן יישום

 טיפול לגבי פיקוחיים דגשים בדבר מכתב הבנקים על המפקחת פרסמה, 2020 באפריל 21 ביום. פיקוחיים דגשים – הקורונה נגיף אירוע .2

 עמודל שלא עשויים או מדיםעו  אינםש לווים לייצב כדי זהיר באופן לפעול בנקאיים תאגידים לעודד הפיקוח מדיניות במסגרת, בחובות 

 .הקורונה נגיף אירוע השפעת בעקבות שלהם החוזיות התשלום במחויבויות

 :הבאות ההנחיות את המכתב כולל יתרה בין

 בהלוואות בפיגור שאינם לווים בלייצ כדי פועל בנקאי תאגיד כאשר – ההלוואות בתנאי שינויים בשל בעייתי חוב של מדש כארגון סיווג -

 ללככ תחשב לא זו עולהפ, הקורונהנגיף  מאירוע כתוצאה הקצר בטווח תפעוליות או סיותננפי בבעיות שנתקלים, שלהם הקיימות

 פיגורב היה לא הלווה, קורונהה נגיף אירוע בשל בוצע השינוי: הבאים התנאים כל מתקיימים אם ובפרט, בעייתי  חוב של מחדש לארגון

 .קצר  לזמן הוא השינויו ,התנאים לשינוי התוכנית יושמה שבו במועד

 במועד החוזיים לתנאים ביחס ימים 30-מ פחות של בפיגור נמצאים הם אם בפיגור שאינם כלווים נחשבים לווים כי הובהר, זה לעניין

 .השינויים תכנית יישום

 לפרק ריבית או קרן שלומית של דחייה, הפיגור  עומק שיטת לפי מזערית הפרשה לגביהן לחשב שיש לדיור בהלוואות – לדיור הלוואות -

 .מחדש בארגון כחוב חובה של סיווג מחייבת אינה, ככלל , הדחייה מועד לפני בעייתי חוב הייתה שלא כאמור בהלוואה, קצר  זמן
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 (המשך) מדיניות חשבונאית .1

 כחובות אותם לסווג נדרש לא, הקורונהנגיף  אירוע בשל דחייה להם וניתנהלפני כן  בפיגור היו שלא חובות לעניין – הפיגור מצב קביעת -

 למעט, התשלום דחיית קופתת במשך יוקפא המחושב הפיגור מצב, כאמור  דחייהה לפני מתן בפיגור שהיו חובות. בשל הדחייה בפיגור

 .חשבונאית נמחק הוא אם או פגום כחוב סווג החוב אם

 לזמן הסדרים של התקופה במהלך – חשבונאיות ומחיקות, ריבית  הכנסות צוברים שאינם פגומים חובות לרבות, בעייתיים חובות סיווג -

 בנוגע דשח מידע לגביהם צברנ אשר חובות למעט זאת. פגומות שאינן צוברות ריבית כהלוואות ידווחו לא, ככלל , אלה הלוואות, קצר 

 .בונאיותחש  ומחיקות עייתייםב חובות סיווג בנושא לציבור הדיווח להוראות בהתאם יפעל הבנק בגינם אשר, הפירעון  בסיכויי לירידה

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

 המקובלים החשבונאות כללי יישום" בדבר טיוטה הבנקים על הפיקוח פרסם 2019 ביולי 4 ביום .)CECL( צפויים אשראי להפסדי הפרשות .1

 של ונהלראש היישום מועד יתדחי, לציבור  הדיווח בהוראות החדשים הכללים של שילוב כוללת אשר", צפויים אשראי הפסדי בנושא ב"בארה

 הדיווח להוראות עדכון טיוטת מהפורס 2020 ביולי 19 ביום. 2021 בינואר 1 מיום החל במקביל וריצה 2022 בינואר 1 ליום החדשים הכללים

 על הפיקוח, כן  כמו .2021 יוניב 30 מיום יאוחר שלא למועד 2021 בינואר 1 מיום במקביל הריצה מועד נדחה, היתר  בין, במסגרתה לציבור

 ידיםלתאג  לסייע נועדה ראש", צפויים אשראי הפסדי בנושא החדשים הכללים יישום בנושא ותשובות שאלות קובץ" טיוטת פרסם הבנקים

 .החדשים הכללים ליישום ההיערכות בתהליך הבנקאיים

 בבנקים המקובלים חשבונאותה כללי את ליישם, היתר  בין, נדרש במסגרתו 2018 במרס 28 מיום הפיקוח למכתב בהמשך פורסמו אלו טיוטות

  ).ASU 2016-13( אשראי להפסדי הפרשות בנושא ב"בארה

 הבנק החל להערך ליישום ההוראות. בשלב זה אין ביכולתו לאמוד את השפעתן.

 ASU את"), FASB(" חשבונאית לתקינה האמריקאי המוסד פרסם 2018 באוגוסט 28 ביום .הוגן  שווי מדידות של הגילוי בדרישות שינויים .2

 בדבר בקודיפיקציה 820 לנושא עדכון המהווה הוגן שווי תומדיד של הגילוי בדרישות שינויים - הגילוי מסגרות בדבר, ASU 2018-14 -ו 2018-13

 להטבה תכניות - פרישה הטבות - תגמול בדבר בקודיפיקציה 715-20 נושא לתת עדכון המהווה מוגדרת הטבה ותכניות הוגן שווי תומדיד

 בשיפור בעיקר מתמקד אשר, FASB-ה של הגילויים סקירת של המסגרת מפרויקט כחלק פורסמו אלו עדכונים. בהתאמה, מוגדרת 

 התיקונים הוראות. הנדרשים הביאורים בהכנת הכרוכות בעלויות צמצום לרבות, הכספיים לדוחות בביאורים הגילויים של האפקטיביות

 . להערכת הבנק, ליישום ההוראות לא צפויה השפעה מהותית, פרט לשינויים בגילוי.2021 בינואר 1 מיום החל ייושמו
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 . הכנסות והוצאות ריבית 2

 
 בלתי מבוקר

 

 לשלושת החודשים 
 ביוני 30-שהסתיימו ב

 לששת החודשים 
 ביוני 30-שהסתיימו ב

 
2020 2019 2020 2019 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ⁾²⁽א. הכנסות ריבית
 3,518  3,145  1,920  1,544  מאשראי לציבור    

 48  41  27  21  מאשראי לממשלות
 21  21  11  7  מפקדונות בבנק ישראל וממזומנים

 25  15  13  4  מפקדונות בבנקים
 336  300  175  162  ⁾¹⁽מאיגרות חוב

 8  11  4  4  מנכסים אחרים
 3,956  3,533  2,150  1,742  כל הכנסות הריבית-סך

 ⁾²⁽ב. הוצאות ריבית
 )640(  )433(  )365(  )187(  על פקדונות הציבור    

 )1(  )1(  -  -  על פקדונות הממשלה
 )36(  )34(  )15(  )14(  על פקדונות מבנקים

 )10(  )5(  )5(  )2(  שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזרעל ניירות ערך 
 )251(  )141(  )170(  )76(  על איגרות חוב וכתבי התחייבויות נדחים

 )2(  )1(  -  -  על התחייבויות אחרות
 )940( )615( )555( )279( כל הוצאות הריבית-סך
 3,016  2,918  1,595  1,463  הכנסות ריבית, נטו-סך

 ⁾:³⁽ג. פירוט ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים על הכנסות והוצאות ריבית
 )1(  15  )1(  16  הכנסות ריבית
 )4( 6  )4( 4  הוצאות ריבית

 ד. פירוט הכנסות ריבית על בסיס צבירה מאיגרות חוב:
 80  44  44  24  מוחזקות לפדיון
 238  250  123  137  זמינות למכירה

 18  6  8  1  למסחר
 336  300  175  162  הכל כלול בהכנסות ריבית-סך

 

     הערות:
 22  22  11  11  במיליוני דולר -)  MBSהכנסות הריבית מניירות ערך מגובי משכנתא ( )1(
 82  76  40  38  במיליוני ש"ח -) MBSהכנסות הריבית מניירות ערך מגובי משכנתא ( 
 יחסי גידור.כולל השפעת  )2(
 פירוט של השפעת מכשירים נגזרים מגדרים על סעיף משנה א+ב. )3(
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 . הכנסות מימון שאינן מריבית 3

 
 בלתי מבוקר

 

לשלושת החודשים 
 ביוני 30-שהסתיימו ב

 לששת החודשים 
 ביוני 30-שהסתיימו ב

 
2020 2019 2020 2019 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן למטרות מסחרא. הכנסות (הוצאות) 
 מפעילות במכשירים נגזרים

 ⁾⁸)⁽768( )51(  ⁾⁸)⁽264( )643(  ⁾⁴⁽הוצאות בגין מכשירים נגזרים  ׂ    
 )768( )51( )264( )643( הכל מפעילות במכשירים נגזרים-סך

 מהשקעה באיגרות חוב:
 101  277  63  87  ⁾³⁽למכירה רווחים ממכירת איגרות חוב זמינות    

 -  )1(  -  )1(  ⁾³⁽הפסדים ממכירת איגרות חוב זמינות למכירה
 -  )5(  -  )2(  ⁾³⁽הפרשה לירידת ערך של איגרות חוב זמינות למכירה

 101  271  63  84  הכל מהשקעה באיגרות חוב-סך
 787  214  277  691  הפרשי שער, נטו

 מהשקעה במניות:רווחים (הפסדים) 
 48  8  40  3  רווחים ממכירת מניות שאינן למסחר    

 -  )2(  -  )1(  הפסדים ממכירת מניות שאינן למסחר
 )9(  )12(  )5(  )7(  הפרשה לירידת ערך בגין מניות שאינן למסחר

 8  6  7  3  דיבידנד ממניות שאינן למסחר
 18  -  15  8  ⁾⁷⁽רווחים שטרם מומשו

 13  -  13  -  רווח ממכירת מניות ופעילות של חברות מוחזקות
 78  -  70  6  הכל מהשקעה במניות-סך

 7  -  1  -  רווחים, נטו בגין הלוואות שנמכרו
 205  434  147  138  כל הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן למטרות מסחר-סך

 ⁾:⁵⁽מריבית בגין פעילויות למטרת מסחרב. הכנסות (הוצאות) מימון שאינן 
 ⁾⁸⁽212  163  ⁾⁸⁽84  86  הכנסות נטו בגין מכשירים נגזרים למסחר

 )18(  97  )2(  51  ⁾¹⁽רווחים (הפסדים) שמומשו ושטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של איגרות חוב למסחר, נטו
 3  )1(  1  1  ⁾²⁽של מניות למסחר, נטורווחים (הפסדים) שמומשו ושטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן 

 197  259  83  138  ⁾⁶⁽הכל מפעילויות מסחר-סך
 פירוט על הכנסות (הוצאות) מימון שאינן מריבית בגין פעילויות למטרת מסחר, לפי חשיפת סיכון:

 ⁾⁸⁽221  103  ⁾⁸⁽78  124  חשיפת ריבית
 ⁾⁸)⁽27( 158  ⁾⁸⁽4  14  חשיפת מטבע חוץ

 3  )2(  1  -  למניותחשיפה 
 197  259  83  138  הכל לפי חשיפת סיכון-סך
 402  693  230  276  כל הכנסות מימון שאינן מריבית-סך

 

 הערות:
 7  14  )4(  29  מזה, חלק רווחים (הפסדים) הקשורים לאיגרות חוב למסחר שעדין מוחזקות ליום המאזן )1(
 1  )1(  1  )1(  הקשורים למניות למסחר שעדין מוחזקות ליום המאזןמזה, חלק רווחים (הפסדים)  )2(
     :4סווג מרווח כולל אחר מצטבר, ראו ביאור  )3(
 101  271  63  84  מזה, רווחים , נטו מהשקעה באיגרות חוב 
 למעט השפעת יחסי גידור. )4(
 כולל הפרשי שער שנבעו מפעילות מסחר. )5(
 לעיל. 2מהשקעה באיגרות חוב למסחר, ראו ביאור להכנסות ריבית  )6(
 זמין. הן שווי הוגןים לגבילרבות רווחים והפסדים ממדידה לפי שווי הוגן של מניות שמתקיים לגביהן שווי הוגן זמין וכן התאמות מעלה או מטה של מניות שלא מתקי )7(
 מיון הפרשי שער בגין נגזרים. –סווג מחדש  )8(
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 למניה רגילה א. רווח 3

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 

לשלושת החודשים 
 ביוני 30שהסתיימו ביום 

לששת החודשים 
 ביוני 30שהסתיימו ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 בדצמבר 31-ב

 
2020 2019 2020 2019 2019 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 רווח נקי למניה
 1,702  950  453  545  174  סך הכל רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק     

      

 
 באלפים

 רווח נקי למניה:
 ש"ח ערך נקוב: 0.1ממוצע משוקלל של מניות בנות      
 1,164,017  1,164,017  1,164,017  1,164,017  1,164,017  יתרה לתחילת ולסוף תקופה     

רווח הש"ח ערך נקוב, ששימש לחישוב  0.1ממוצע משוקלל של מניות בנות 
 1,164,017  1,164,017  1,164,017  1,164,017  1,164,017  הנקי למניה

 1.46  0.82  0.39  0.47  0.15  ש"ח ערך נקוב (בשקלים חדשים) 0.1רווח נקי למניה בת 
 

 

 

 בתקופות הדיווח לא היו בבנק ניירות ערך עם השפעה מדללת.
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 . רווח (הפסד) כולל אחר מצטבר4

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

 

 ינןשא רווח (הפסד) כולל אחר, לפני ייחוס לבעלי זכויות
 מקנות שליטה

רווח 
(הפסד) 

כולל  אחר 
המיוחס 

לבעלי 
זכויות 
שאינן 

מקנות 
 שליטה

רווח 
(הפסד) 

כולל אחר 
המיוחס 

לבעלי 
מניות 
 הבנק

 

התאמות, 
נטו, בגין 

הצגת 
איגרות 

חוב 
זמינות 

למכירה 
שווי לפי 
 הוגן

התאמות 
 ⁾¹⁽מתרגום

רווחים 
(הפסדים) 

נטו בגין 
גידורי 
תזרים 

 מזומנים

התאמות 
בגין 

הטבות 
 הכל-סך לעובדים

  
 

 במיליוני שקלים חדשים
 (לא מבוקר) 2019-ו 2020ביוני  30א. לתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 )456(  )9(  )465(  )298(  3  )226(  56   2020במרס  31יתרה ליום 
 )97(  )3(  )100(  ⁾²)⁽418(  )1(  )104(  423  שינוי נטו במהלך התקופה

 )553( )12( )565( )716( 2  )330( 479   2020ביוני  30יתרה ליום 
 )450(  )8(  )458(  )378(  -  )174(  94   2019במרס  31יתרה ליום         

 65  )1(  64  )6(  2  )65(  133  שינוי נטו במהלך התקופה
 )385( )9( )394( )384( 2  )239( 227   2019ביוני  30יתרה ליום 

 (לא מבוקר) 2019-ו 2020ביוני  30ב. לתקופות של ששה חודשים שהסתיימו ביום         
 )481(  )11(  )492(  )524(  2  )344(  374  (מבוקר) 2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 )72(  )1(  )73(  ⁾²)⁽192(  -  14  105  במהלך התקופה שינוי נטו
 )553( )12( )565( )716( 2  )330( 479   2020ביוני  30יתרה ליום 

 )561(  )7(  )568(  )349(  )1(  )61(  )157(  (מבוקר) 2018בדצמבר  31יתרה ליום         
 176  )2(  174  )35( 3  )178(  384  שינוי נטו במהלך התקופה

 )385( )9( )394( )384( 2  )239( 227   2019ביוני  30יתרה ליום 

 (מבוקר) 2019ג. לשנת         
 )561(  )7(  )568(  )349(  )1(  )61(  )157(  2018בדצמבר  31יתרה ליום 

 80  )4(  76  )175( 3  )283(  531  שינוי נטו במהלך השנה
 )481( )11( )492( )524( 2  )344( 374  2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 

 הערות:
 דיסקונט בנקורפ אינק., אשר מטבע פעילות שלה שונה ממטבע הפעילות של הבנק. -כולל התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברה מאוחדת  )1(
 ד'. 8, ראו ביאור 2020מיליון ש"ח בגין תוכנית פרישה  166כולל סך של  )2(
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 כולל אחר מצטבר (המשך). רווח (הפסד) 4

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

 
 בלתי מבוקר

 
 ביוני 30-לשלושת החודשים שהסתיימו ב

 
2020 2019 

 

 לפני 
 מס

 השפעת 
 המס

 לאחר
 מס

 לפני 
 מס

 השפעת
 המס 

 לאחר
 מס

 
 במיליוני שקלים חדשים

 רווח כולל אחר לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה:השינויים במרכיבי 
 התאמות בגין הצגת איגרות חוב זמינות למכירה לפי שווי הוגן

 174  )83(  257  479  )234(  713  רווחים נטו שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן
 )41(  22  )63(  )56(  28  )84(  ⁾²⁽והפסדרווחים בגין איגרות חוב זמינות למכירה שסווגו מחדש לדוח רווח 

 133  )61( 194  423  )206( 629  שינוי נטו במהלך התקופה
 התאמות מתרגום

 )65(  -  )65(  )104(  -  )104(  ⁾¹⁽התאמות מתרגום דוחות כספיים
 )65( -  )65( )104( -  )104( שינוי נטו במהלך התקופה

 גידור תזרימי מזומנים
 2  )1(  3  )3(  1  )4(  (הפסדים) נטו בגין גידורי תזרים מזומניםרווחים 

 -  -  -  2  )1(  3  הפסדים נטו בגין גידורי תזרים מזומנים שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד
 2  )1( 3  )1( -  )1( שינוי נטו במהלך התקופה

 הטבות לעובדים
 )18(  10  )28(  ⁾⁴)⁽428(  223  )651(  הפסד אקטוארי נטו

 12  )7(  19  10  )6(  16  ⁾³⁽הפסדים נטו שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד
 )6( 3  )9( )418( 217  )635( שינוי נטו במהלך התקופה

 64  )59( 123  )100( 11  )111( כל השינוי נטו במהלך התקופה-סך
 שליטה:השינויים במרכיבי הפסד כולל אחר המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 )1( -  )1( )3( 1  )4( כל השינוי נטו במהלך התקופה-סך
 השינויים במרכיבי רווח (הפסד) כולל אחר המיוחס לבעלי מניות הבנק:

 65  )59( 124  )97( 10  )107( כל השינוי נטו במהלך התקופה-סך
 הערות לטבלה ראו בעמוד הבא.
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 . רווח (הפסד) כולל אחר מצטבר (המשך)4

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

�
 מבוקר בלתי מבוקר

�
 ביוני 30-לששת החודשים שהסתיימו ב

 31-לשנה שהסתיימה ב
 בדצמבר

�
2020 2019 2019 

�

 לפני 
 מס

השפעת 
 המס

לאחר 
 מס

 לפני 
 מס

השפעת 
 המס

לאחר 
 מס

 לפני 
 מס

השפעת 
 המס

לאחר 
 מס

�
 במיליוני שקלים חדשים

 השינויים במרכיבי רווח כולל אחר לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה:
 התאמות בגין הצגת איגרות חוב זמינות למכירה לפי שווי הוגן

 639  )312( 951  451  )217( 668  285  )134(  419  רווחים נטו שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן
ח איגרות חוב זמינות למכירה שסווגו מחדש לדו  רווחים בגין

 )108(  53  )161(  )67(  34  )101(  )180(  91  )271(  ⁾²⁽רווח והפסד
 531  )259( 790  384  )183( 567  105  )43( 148  שינוי נטו במהלך התקופה

 התאמות מתרגום
 )283(  -  )283(  )178(  -  )178(  14  -  14  ⁾¹⁽התאמות מתרגום דוחות כספיים

 )283( -  )283( )178( -  )178( 14  -  14  שינוי נטו במהלך התקופה
 גידור תזרימי מזומנים

 3  )1(  4  3  )1(  4  )1(  1  )2(  רווחים (הפסדים) נטו בגין גידורי תזרים מזומנים    
ח הפסדים נטו בגין גידורי תזרים מזומנים שסווגו מחדש לדו 

 -  -  -  -  -  -  1  )1(  2  רווח והפסד
 3  )1( 4  3  )1( 4  -  -  -  שינוי נטו במהלך התקופה

 הטבות לעובדים
 )245(  117  )362(  )62(  31  )93(  ⁾⁴)⁽216(  112  )328(  הפסד אקטוארי נטו

 70  )33(  103  27  )14(  41  24  )12(  36  ⁾³⁽הפסדים נטו שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד
 )175( 84  )259( )35( 17  )52( )192( 100  )292( שינוי נטו במהלך התקופה

 76  )176( 252  174  )167( 341  )73( 57  )130( כל השינוי נטו במהלך התקופה-סך
 השינויים במרכיבי הפסד כולל אחר המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה:

 )4( 2  )6( )2( 1  )3( )1( -  )1( שינוי נטו במהלך התקופה
 השינויים במרכיבי רווח (הפסד) כולל אחר המיוחס לבעלי מניות הבנק:

 80  )178( 258  176  )168( 344  )72( 57  )129( כל השינוי נטו במהלך התקופה-סך
         הערות:

 אינק., אשר מטבע פעילות שלה שונה ממטבע הפעילות של הבנק.דיסקונט בנקורפ  -)  כולל התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברה מאוחדת 1(
 .)  הסכום לפני מס מדווח בדוח רווח והפסד בסעיף הכנסות מימון שאינן מריבית. פירוט נוסף ראה בביאור על הכנסות מימון שאינן מריבית2(
 )  הסכום לפני מס סווג להוצאות אחרות.3(
 ד'. 8, ראו ביאור 2020בגין תוכנית פרישה מיליון ש"ח  166)  כולל סך של 4(
  



 

94 
 

   
 

 

 ניירות ערך  .5

 א. הרכב הסעיף

 
 בלתי מבוקר

 
 2020ביוני   30

 
 עלות מופחתת הערך במאזן

רווחים שטרם 
הוכרו מהתאמות 

 לשווי הוגן

הפסדים שטרם 
הוכרו מהתאמות 

 ⁾¹⁽שווי הוגן לשווי הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 המוחזקות לפדיון) איגרות חוב 1(
 איגרות חוב ומלוות:     
 7,590  -  342  7,248  7,248  של ממשלת ישראל     

 MBS(  266  266  8  2  272) או מגובי משכנתאות (ABSמגובי נכסים (
 182  2  7  177  177  ⁾⁶⁽של אחרים זרים

 8,044  4  357  7,691  ⁾²⁽7,691  הכל איגרות חוב מוחזקות לפדיון-סך
 
 

 
 בלתי מבוקר

 
 2020ביוני   30

   
 רווח כולל אחר מצטבר

 
 

 ⁾¹⁽שווי הוגן הפסדים רווחים עלות מופחתת הערך במאזן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ) איגרות חוב זמינות למכירה2(
 איגרות חוב ומלוות:     
 17,662  85  545  17,202  17,662  של ממשלת ישראל     

 693  3  48  648  693  ממשלות זרותשל 
 100  1  1  100  100  של מוסדות פיננסיים בישראל

 1,126  8  19  1,115  1,126  של מוסדות פיננסיים זרים
 MBS(  7,703  7,538  191  26  7,703) או מגובי משכנתאות (ABSמגובי נכסים (

 363  6  8  361  363  של אחרים בישראל
 2,363  27  56  2,334  2,363  ⁾⁶⁽זריםשל אחרים 

 30,010  ⁾³⁽156  ⁾³⁽868  29,298  ⁾²⁽30,010  הכל איגרות חוב הזמינות למכירה-סך

      
 

 בלתי מבוקר

 
 2020ביוני   30

 
 עלות הערך במאזן

רווחים שטרם 
מומשו 

מהתאמות לשווי 
 הוגן

הפסדים שטרם 
מומשו 

מהתאמות לשווי 
 ⁾⁴⁾⁽¹⁽הוגןשווי  הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 1,021  ⁾⁵⁽1  ⁾⁵⁽31  991  1,021  ) השקעה במניות שאינן למסחר3(
 932  -  -  932  932  מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין מזה:

 37,980  38,722  סך כל ניירות הערך שאינם למסחר
  

 39,075 
 הערות לטבלה ראו בעמוד הבא.
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 (המשך)ניירות ערך  .5

 א. הרכב הסעיף (המשך)

 
 בלתי מבוקר

 
 2020ביוני   30

 
 הערך במאזן

עלות מופחתת 
 עלות)-(במניות

רווחים שטרם 
מומשו 

מהתאמות לשווי 
 הוגן

הפסדים שטרם 
מומשו 

מהתאמות לשווי 
 ⁾¹⁽שווי הוגן הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ) ניירות ערך למסחר4(
 ומלוות: איגרות חוב     
 1,174  1  19  1,156  1,174  של ממשלת ישראל     

 16  -  -  16  16  של ממשלות זרות
 1  -  -  1  1  של מוסדות פיננסיים בישראל

 2  -  -  2  2  של מוסדות פיננסיים זרים
 MBS(  54  52  2  -  54) או מגובי משכנתאות (ABSמגובי נכסים (

 57  6  -  63  57  של אחרים בישראל
 10  -  -  10  10  של אחרים זרים

 1,314  7  21  1,300  1,314  הכל איגרות חוב-סך
 1  1  -  2  1  מניות

 1,315  ⁾⁵⁽8  ⁾⁵⁽21  1,302  1,315  הכל ניירות ערך למסחר-סך
 39,282  40,037  הכל ניירות ערך-סך

  
 40,390 

 

 הערות:
 המבוססים על שערי בורסה, אינם משקפים  בהכרח את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים.נתוני שווי הוגן  )1(
) ומהתיק הזמין בשווי שוק מיליון דולר 6-מיליון ש"ח (כ 20כולל ניירות ערך שנמכרו בתנאי רכישה חוזרת בחברה מאוחדת בחו"ל, מהתיק לפידיון בעלות מופחתת של  )2(

 מיליון דולר). 45-מיליון ש"ח (כ 155של 
 כלולים "ברווח כולל אחר מצטבר". )3(
דומות  ילות בהשקעותקאות רג לגבי מניות בטור זה שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין מוצגת עלות בניכוי ירידת ערך, מותאמת , מעלה או מטה , למחירים נצפים בעס )4(

 או זהות של אותו מנפיק.
 ח רווח והפסד.נזקפו לדו  )5(
 איגרות חוב מוניציפליות ואיגרות חוב של מדינות בארה"ב. )6(

 

 
 בלתי מבוקר

 
 2019ביוני  30

 
 עלות מופחתת הערך במאזן

רווחים שטרם 
הוכרו מהתאמות 

 לשווי הוגן

הפסדים שטרם 
הוכרו מהתאמות 

 ⁾¹⁽שווי הוגן לשווי הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 המוחזקות לפדיון) איגרות חוב 1(
 איגרות חוב ומלוות:     
 4,901  -  156  4,745  4,745  של ממשלת ישראל     

 18  -  -  18  18  של ממשלות זרות
 MBS(  388  388  3  5  386) או מגובי משכנתאות (ABSמגובי נכסים (

 197  1  6  192  192  ⁾⁶⁽של אחרים זרים
 5,502  6  165  5,343  ⁾²⁽5,343  לפדיוןהכל איגרות חוב מוחזקות -סך

 הערות לטבלה ראו בעמוד הבא.
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 (המשך)ניירות ערך  .5

 א. הרכב הסעיף (המשך)

 
 בלתי מבוקר

 
 2019ביוני  30

   
 רווח כולל אחר מצטבר

 
 

 ⁾¹⁽שווי הוגן הפסדים רווחים עלות מופחתת הערך במאזן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 זמינות למכירה ) איגרות חוב2(
 איגרות חוב ומלוות:     
 16,170  1  198  15,973  16,170  של ממשלת ישראל     

 765  -  18  747  765  של ממשלות זרות
 50  -  1  49  50  של מוסדות פיננסיים בישראל

 1,088  4  13  1,079  1,088  של מוסדות פיננסיים זרים
 MBS(  7,049  7,045  35  31  7,049משכנתאות ( ) או מגוביABSמגובי נכסים (

 200  1  10  191  200  של אחרים בישראל
 1,969  5  39  1,935  1,969  ⁾⁶⁽של אחרים זרים

 27,291  ⁾³⁽42  ⁾³⁽314  27,019  ⁾²⁽27,291  הכל איגרות חוב הזמינות למכירה-סך
      

 
 בלתי מבוקר

 
 2019ביוני  30

 
 עלות הערך במאזן

רווחים שטרם 
מומשו 

מהתאמות לשווי 
 הוגן

הפסדים שטרם 
מומשו 

מהתאמות לשווי 
 ⁾⁴⁾⁽¹⁽שווי הוגן הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 909  -  ⁾⁵⁽19  890  909  ) השקעה במניות שאינן למסחר3(
 804  -  -  804  804  מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין מזה:

 33,252  33,543  הערך שאינם למסחרסך כל ניירות 
  

 33,702 
 

 
 בלתי מבוקר

 
 2019ביוני  30

 
 הערך במאזן

עלות מופחתת 
 עלות)-(במניות

רווחים שטרם 
מומשו 

מהתאמות לשווי 
 הוגן

הפסדים שטרם 
מומשו 

מהתאמות לשווי 
 ⁾¹⁽שווי הוגן הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ) ניירות ערך למסחר4(
 חוב ומלוות: איגרות     
 1,777  2  9  1,770  1,777  של ממשלת ישראל     

 16  -  -  16  16  של מוסדות פיננסיים בישראל
 MBS(  69  68  1  -  69) או מגובי משכנתאות (ABSמגובי נכסים (

 45  2  1  46  45  של אחרים בישראל
 1,907  4  11  1,900  1,907  הכל איגרות חוב-סך

 20  1  2  19  20  מניות
 1,927  ⁾⁵⁽5  ⁾⁵⁽13  1,919  1,927  הכל ניירות ערך למסחר-סך
 35,171  35,470  הכל ניירות ערך-סך

  
 35,629 

 

 הערות:
 נתוני שווי הוגן המבוססים על שערי בורסה, אינם משקפים  בהכרח את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים. )1(
לר) ומהתיק הזמין בשווי מיליון דו 30-מיליון ש"ח (כ 107כולל ניירות ערך שנמכרו בתנאי רכישה חוזרת בחברה מאוחדת בחו"ל, מהתיק לפידיון בעלות מופחתת של   )2(

 מיליון דולר).   138-מיליון ש"ח (כ 492שוק של 
 כלולים "ברווח כולל אחר מצטבר". )3(
דומות  ילות בהשקעותקאות רג קיים לגביהן שווי הוגן זמין מוצגת עלות בניכוי ירידת ערך, מותאמת , מעלה או מטה , למחירים נצפים בעסלגבי מניות בטור זה שלא מת )4(

 או זהות של אותו מנפיק.
 נזקפו לדוח רווח והפסד. )5(
 איגרות חוב מוניציפליות ואיגרות חוב של מדינות בארה"ב. )6(
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 (המשך)ניירות ערך  .5

 (המשך) הרכב הסעיףא. 

 
 מבוקר

 
 2019בדצמבר  31

 
 עלות מופחתת הערך במאזן

רווחים שטרם 
הוכרו מהתאמות 

 לשווי הוגן

הפסדים שטרם 
הוכרו מהתאמות 

 ⁾¹⁽שווי הוגן לשווי הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ) איגרות חוב המוחזקות לפדיון1(
 איגרות חוב ומלוות:     
 4,495  -  242  4,253  4,253  של ממשלת ישראל     

 MBS(  322  322  3  4  321) או מגובי משכנתאות (ABSמגובי נכסים (
 182  2  6  178  178  ⁾⁶⁽של אחרים זרים

 4,998  6  251  4,753  4,753  הכל איגרות חוב מוחזקות לפדיון-סך
 הערות לטבלה ראו בעמוד הבא.

 

 
 מבוקר

 
 2019בדצמבר  31

   
 רווח כולל אחר מצטבר

 
 

 ⁾¹⁽שווי הוגן הפסדים רווחים עלות מופחתת הערך במאזן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ) איגרות חוב זמינות למכירה2(
 איגרות חוב ומלוות:     
 17,232  1  377  16,856  17,232  של ממשלת ישראל     

 1,667  7  19  1,655  1,667  של ממשלות זרות
 145  -  1  144  145  מוסדות פיננסיים בישראלשל 

 927  1  17  911  927  של מוסדות פיננסיים זרים
 MBS(  7,062  7,060  30  28  7,062) או מגובי משכנתאות (ABSמגובי נכסים (

 322  -  14  308  322  של אחרים בישראל
 2,207  2  52  2,157  2,207  ⁾⁶⁽של אחרים זרים

 29,562  ⁾³⁽39  ⁾³⁽510  29,091  ⁾²⁽29,562  איגרות חוב הזמינות למכירההכל -סך
      

 
 מבוקר

 
 2019בדצמבר  31

 
 עלות הערך במאזן

רווחים שטרם 
מומשו 

מהתאמות לשווי 
 הוגן

הפסדים שטרם 
מומשו 

מהתאמות לשווי 
 ⁾⁴⁾⁽¹⁽שווי הוגן הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 967  ⁾⁵⁽1  ⁾⁵⁽33  935  967  למסחר) השקעה במניות שאינן 3(
 839  -  -  839  839  מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין מזה:

 34,779  35,282  סך כל ניירות הערך שאינם למסחר
  

 35,527 
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 (המשך)ניירות ערך  .5

 (המשך) א. הרכב הסעיף

 
 מבוקר

 
 2019בדצמבר  31

 
 הערך במאזן

עלות מופחתת 
 עלות)-(במניות

רווחים שטרם 
מומשו 

מהתאמות לשווי 
 הוגן

הפסדים שטרם 
מומשו 

מהתאמות לשווי 
 ⁾¹⁽שווי הוגן הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ) ניירות ערך למסחר4(
 איגרות חוב ומלוות:     
 2,299  1  8  2,292  2,299  של ממשלת ישראל     

 16  -  -  16  16  של ממשלות זרות
 17  -  1  16  17  מוסדות פיננסיים בישראל של

 MBS(  60  59  1  -  60) או מגובי משכנתאות (ABSמגובי נכסים (
 58  3  2  59  58  של אחרים בישראל

 2,450  4  12  2,442  2,450  הכל איגרות חוב-סך
 13  1  2  12  13  מניות

 2,463  ⁾⁵⁽5  ⁾⁵⁽14  2,454  2,463  הכל ניירות ערך למסחר-סך
 37,233  37,745  הכל ניירות ערך-סך

  
 37,990 

 

 הערות:
 נתוני שווי הוגן המבוססים על שערי בורסה, אינם משקפים  בהכרח את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים. )1(
 מיליון דולר). 110-מיליון ש"ח (כ 380הזמין בשווי שוק של כולל ניירות ערך שנמכרו בתנאי רכישה חוזרת בחברה מאוחדת בחו"ל, מהתיק  )2(
 כלולים "ברווח כולל אחר מצטבר". )3(
דומות  ילות בהשקעותקאות רג לגבי מניות בטור זה שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין מוצגת עלות בניכוי ירידת ערך, מותאמת , מעלה או מטה , למחירים נצפים בעס )4(

 תו מנפיק.או זהות של או
 נזקפו לדוח רווח והפסד. )5(
 איגרות חוב מוניציפליות ואיגרות חוב של מדינות בארה"ב. )6(
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 (המשך)ניירות ערך  .5

 לפדיון מוחזקות ובח איגרות של, הערך  ירידת ושיעור זמן משך לפי, מומשו  שטרם והפסדים מופחתת עלות. ב
 מאוחד - מומש שטרם הפסד בפוזיציית נמצאות אשר

 
 בלתי מבוקר

 
 2020ביוני  30

 
 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

 מוחזקות לפדיוןאיגרות חוב 
 איגרות חוב ומלוות:        
 MBS(  34  1  -  1  36  1  -  1) או מגובי משכנתאות (ABSמגובי נכסים (        

 2  -  2  35  -  -  -  -  של אחרים זרים
 3  -  3  71  1  -  1  34  הכל איגרות חוב מוחזקות לפדיון-סך

         

 
 בלתי מבוקר

 
 2019ביוני  30

 
 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
 ומלוות:איגרות חוב         
 -  -  ⁾¹⁽-  18  -  -  -  -  של ממשלות זרות        

 MBS(  -  -  -  -  288  5  -  5) או מגובי משכנתאות (ABSמגובי נכסים (
 1  -  1  37  -  -  -  -  של אחרים זרים

 6  -  6  343  -  -  -  -  הכל איגרות חוב מוחזקות לפדיון-סך
         

 
 מבוקר

 
 2019בדצמבר  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
 חוב ומלוות: איגרות        
 MBS(  67  -⁾¹⁽  -  -  145  4  -  4) או מגובי משכנתאות (ABSמגובי נכסים (        

 2  -  2  35  -  -  -  -  של אחרים זרים
 6  -  6  180  -  -  -  67  הכל איגרות חוב מוחזקות לפדיון-סך

 הערה:
 מיליון ש"ח. 1-) סכום נמוך מ1(
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 (המשך)ניירות ערך  .5

 אשר למכירה זמינים ערך ניירות של, הערך  ירידת ושיעור זמן משך לפי, מומשו  שטרם והפסדים הוגן שווי. ג
 מאוחד - מומש שטרם הפסד בפוזיציית נמצאים

 
 בלתי מבוקר

 
 2020ביוני  30

 
 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

 איגרות חוב זמינות למכירה
 איגרות חוב ומלוות:        
 3  -  3  1,107  82  -  82  2,040  של ממשלת ישראל        

 -  -  -  -  3  -  3  100  של ממשלות זרות
 -  -  -  -  1  -  1  28  של מוסדות פיננסיים בישראל

 1  -  1  40  7  -  7  212  של מוסדות פיננסיים זרים
 MBS(  843  16  -  16  312  10  -  10) או מגובי משכנתאות (ABSמגובי נכסים (

 -  -  -  -  6  -  6  54  של אחרים בישראל
 5  -  5  92  22  -  22  1,072  של אחרים זרים

 19  -  19  1,551  137  -  137  4,349  חוב זמינות למכירההכל איגרות -סך
         

 
 בלתי מבוקר

 
 2019ביוני  30

 
 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

 איגרות חוב זמינות למכירה
 איגרות חוב ומלוות:        
 -  -  -  -  1  -  1  2,122  של ממשלת ישראל        

 -  -  ⁾¹⁽-  80  -  -  ⁾¹⁽-  12  של ממשלות זרות
 3  -  3  300  1  -  1  130  של מוסדות פיננסיים זרים

 MBS(  633  2  -  2  2,462  29  -  29) או מגובי משכנתאות (ABSמגובי נכסים (
 -  -  -  -  1  -  1  23  של אחרים בישראל

 -  -  ⁾¹⁽-  75  5  -  5  442  של אחרים זרים
 32  -  32  2,917  10  -  10  3,362  הכל איגרות חוב זמינות למכירה-סך
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 (המשך)ניירות ערך  .5

שר זמינות למכירה א איגרות חוב של, הערך  ירידת ושיעור זמן משך לפי, מומשו  שטרם והפסדים הוגן שווי. ג
 (המשך) מאוחד - מומש שטרם הפסד בפוזיציית נמצאות

 
 מבוקר

 
 2019בדצמבר  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

 איגרות חוב זמינות למכירה
 איגרות חוב ומלוות:        
 -  -  -  -  1  -  1  956  של ממשלת ישראל        

 -  -  ⁾¹⁽-  34  7  -  7  1,062  של ממשלות זרות
 -  -  -  -  -  -  ⁾¹⁽-  24  של מוסדות פיננסיים בישראל

 1  -  1  54  -  -  ⁾¹⁽-  52  פיננסיים זריםשל מוסדות 
 MBS(  2,095  14  -  14  1,271  14  -  14) או מגובי משכנתאות (ABSמגובי נכסים (

 -  -  -  -  -  -  ⁾¹⁽-  45  של אחרים בישראל
 2  -  2  118  -  -  ⁾¹⁽-  73  של אחרים זרים

 17  -  17  1,477  22  -  22  4,307  הכל איגרות חוב זמינות למכירה-סך
 הערה:

 מיליון ש"ח. 1-) סכום נמוך מ1(
 

) אשר מוחזקות בעיקר MBSכולל השקעה בניירות ערך מגובי נכסים, בעיקר איגרות חוב מגובות משכנתא ( 2020 ביוני 30תיק ניירות הערך ליום  .ד 

 REMIC – real estate( למשכנתאות ן"נדל השקעות תיעול", MBSבידי חברה מאוחדת בחו"ל. פרטים בדבר המונחים "נייר ערך המגובה במשכנתא 

mortgage investment conduit( ,MBS מפוצלות )Stripped MBS,(  ניירות ערך מסוג העבר באמצעות- "Mortgage Pass Through"  והתחייבויות משכנתא

  .2019בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  12הובאו בביאור  "Collateralized Mortgage Obligation CMO" -מובטחות 

"דירוג השקעה", והם מיוחסים למספר גורמים, לרבות -נובעים מניירות ערך המדורגים כ 2020 ביוני 30מרבית ההפסדים שטרם מומשו ליום  .ה

שווקים הלא הרך, השפעת עיירות נשינויים בשיעור ריבית השוק לאחר מועד הרכישה, גידול במרווחים שחל בשוק האשראי לגבי סוגים דומים של 

ו/או חברות הבת  גביהם הבנקאלה שלכמייצגים חוב, אין כאלה שעבר זמן פרעונם או פעילים ושינויים בדירוג ניירות הערך. באשר לניירות ערך ה

 ה. ההשקע הרלבנטיות מעריכים כיום שאין סבירות שיצליחו לגבות את כל הסכומים המגיעים להם בהתאם לתנאים של חוזה

 בירידת רואים אינם הרלבנטיות הבת וחברות הבנק, משמו  שלא הפסד בעלי ערך ניירות למכור הרלבנטיות הבת וחברות הבנק בכוונת שאין כיוון

 .זמני  מאשר אחר אופי בעלת ירידה, 2020 ביוני 30 ליום אלה השקעות של הערך

 3239,2 מיליון ש"ח, 31,414 , נכללו ניירות ערך בסך של2019בדצמבר  31-ו 2019 ביוני 03, 2020 ביוני 03 ערך לימיםהביתרת ניירות  הצגה בשווי הוגן. .ו 

 מיליון ש"ח, בהתאמה, שהוצגו בשווי הוגן.  32,153-מיליון ש"ח ו
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 (המשך)ניירות ערך  .5

 נכסים  ותמשכנתאות ומגוב ותמגובאיגרות חוב  . פירוט נוסף על בסיס מאוחד לגביז

 
 בלתי מבוקר

 
 2020ביוני   30

 

עלות 
 מופחתת

רווחים 
שטרם 
מומשו 

מהתאמות 
לשווי 

 ⁾¹⁽הוגן

הפסדים 
שטרם 
מומשו 

מהתאמות 
לשווי 

 שווי הוגן ⁾¹⁽הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ):MBS. איגרות חוב מגובות משכנתאות (1
 איגרות חוב זמינות למכירה    
 Mortgage Pass Through:(  813  22  -  835איגרות חוב מסוג העבר באמצעות (    

 מזה:
 GNMA  554  12  -  566איגרות חוב בערבות     

 FHLMC  259  10  -  269וע"י   FNMAאיגרות חוב שהונפקו ע"י 
 STRIPPED MBS:(  5,604  169  1  5,772-ו REMIC CMOאיגרות חוב מגובות  משכנתאות אחרים (כולל 

 5,772  1  169  5,604  או בערבותם GNMAאו  FHLMC, FNMAמזה איגרות חוב שהונפקו ע"י 
 MBS(  6,417  191  1  6,607זמינות למכירה מגובות משכנתאות (הכל איגרות חוב -סך

 איגרות חוב מוחזקות לפידיון
 Mortgage Pass Through:(  21  2  -  23איגרות חוב מסוג העבר באמצעות (    

 מזה:
 GNMA  16  1  -  17איגרות חוב בערבות     

 FHLMC  5  1  -  6וע"י   FNMAאיגרות חוב שהונפקו ע"י 
 STRIPPED MBS:(  245  6  2  249-ו REMIC CMOאיגרות חוב מגובות משכנתאות אחרים (כולל 

 249  2  6  245  או בערבותם GNMAאו  FHLMC, FNMAמזה איגרות חוב שהונפקו ע"י 
 MBS(  266  8  2  272הכל איגרות חוב מוחזקות לפידיון מגובות משכנתאות (-סך

 למסחראיגרות חוב מוחזקות 
 STRIPPED MBS:(  52  2  -  54-ו REMIC CMOאיגרות חוב מגובות משכנתאות אחרים (כולל     

 54  -  2  52  או בערבותם GNMAאו  FHLMC, FNMAמזה איגרות חוב שהונפקו ע"י 
 MBS(  52  2  -  54הכל איגרות חוב מוחזקות למסחר מגובות  משכנתאות (-סך
 MBS(  6,735  201  3  6,933מגובות  משכנתאות (הכל איגרות חוב -סך

 ABS(  1,121  -  25  1,096הכל  איגרות חוב זמינות למכירה מגובות נכסים (-.סך2
 CLO  1,116  -  25  1,091מזה איגרות חוב מובטחות מסוג 

 ABS  5  -  -  5מזה איגרות חוב מגובות נכסים מסוג 
 8,029  28  201  7,856  משכנתאות ומגובות נכסיםהכל איגרות חוב מגובות -סך

 הערה:
 רווח כולל אחר מצטבר. -) איגרות חוב זמינות למכירה 1(
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 (המשך)ניירות ערך  .5

 שך)(המ . פירוט נוסף על בסיס מאוחד לגבי איגרות חוב מגובות משכנתאות ומגובות נכסיםז

 
 בלתי מבוקר

 
 2019ביוני   30

 

עלות 
 מופחתת

רווחים 
שטרם 
מומשו 

מהתאמות 
לשווי 

 ⁾¹⁽הוגן

הפסדים 
שטרם 
מומשו 

מהתאמות 
לשווי 

 שווי הוגן ⁾¹⁽הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ):MBS. איגרות חוב מגובות משכנתאות (1
 איגרות חוב זמינות למכירה    
 Mortgage Pass Through:(  1,121  7  5  1,123איגרות חוב מסוג העבר באמצעות (    

 מזה:
 GNMA  783  5  4  784איגרות חוב בערבות     

 FHLMC  338  2  1  339וע"י   FNMAאיגרות חוב שהונפקו ע"י 
 STRIPPED MBS:(  5,034  28  23  5,039-ו REMIC CMOאיגרות חוב מגובות משכנתאות אחרים (כולל 

 5,039  23  28  5,034  בערבותםאו  GNMAאו  FHLMC, FNMAמזה איגרות חוב שהונפקו ע"י 
 MBS(  6,155  35  28  6,162הכל איגרות חוב זמינות למכירה מגובות משכנתאות (-סך

 איגרות חוב מוחזקות לפידיון
 Mortgage Pass Through:(  27  2  -  29איגרות חוב מסוג העבר באמצעות (    

 מזה:
 GNMA  19  2  -  21איגרות חוב בערבות     

 FHLMC  8  -  -  8וע"י   FNMAאיגרות חוב שהונפקו ע"י 
 STRIPPED MBS:(  361  1  5  357-ו REMIC CMOאיגרות חוב מגובות משכנתאות אחרים (כולל 

 357  5  1  361  או בערבותם GNMAאו  FHLMC, FNMAמזה איגרות חוב שהונפקו ע"י 
 MBS(  388  3  5  386משכנתאות (הכל איגרות חוב מוחזקות לפידיון מגובות -סך

 איגרות חוב מוחזקות למסחר
 STRIPPED MBS:(  68  1  -  69-ו REMIC CMOאיגרות חוב מגובות משכנתאות אחרים (כולל     

 69  -  1  68  או בערבותם GNMAאו  FHLMC, FNMAמזה איגרות חוב שהונפקו ע"י 
 MBS(  68  1  -  69משכנתאות (הכל איגרות חוב מוחזקות למסחר מגובות -סך
 MBS(  6,611  39  33  6,617הכל איגרות חוב מגובות משכנתאות (-סך

 ABS(  890  -  3  887הכל  איגרות חוב זמינות למכירה מגובות נכסים (-.סך2
 CLO  874  -  3  871מזה איגרות חוב מובטחות מסוג 

 ABS  16  -  -  16מזה איגרות חוב מגובות נכסים מסוג 
 7,504  36  39  7,501  הכל איגרות חוב מגובות משכנתאות ומגובות נכסים-סך

 הערה:
 רווח כולל אחר מצטבר. -) איגרות חוב זמינות למכירה 1(
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 (המשך)ניירות ערך  .5

 שך)(המ . פירוט נוסף על בסיס מאוחד לגבי איגרות חוב מגובות משכנתאות ומגובות נכסיםז

 
 מבוקר

 
 2019בדצמבר  31

 

עלות 
 מופחתת

רווחים 
שטרם 
מומשו 

מהתאמות 
לשווי 

 ⁾¹⁽הוגן

הפסדים 
שטרם 
מומשו 

מהתאמות 
לשווי 

 שווי הוגן ⁾¹⁽הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ):MBS. איגרות חוב מגובי משכנתאות (1
 איגרות חוב זמינות למכירה    
 Mortgage Pass Through:(  945  6  1  950איגרות חוב מסוג העבר באמצעות (    

 מזה:
 GNMA  655  3  1  657איגרות חוב בערבות     

 FHLMC  290  3  -  293וע"י   FNMAאיגרות חוב שהונפקו ע"י 
 STRIPPED MBS:(  5,030  23  18  5,035-ו REMIC CMOאיגרות חוב מגובות משכנתאות אחרים (כולל 

 5,035  18  23  5,030  או בערבותם GNMAאו  FHLMC, FNMAמזה איגרות חוב שהונפקו ע"י 
 MBS(  5,975  29  19  5,985הכל איגרות חוב זמינות למכירה מגובות משכנתאות (-סך

 איגרות חוב מוחזקות לפידיון
 Mortgage Pass Through:(  24  2  -  26איגרות חוב מסוג העבר באמצעות (    

 מזה:
 GNMA  17  2  -  19איגרות חוב בערבות     

 FHLMC  7  -  -  7וע"י   FNMAאיגרות חוב שהונפקו ע"י 
 STRIPPED MBS:(  298  1  4  295-ו REMIC CMOאיגרות חוב מגובות משכנתאות אחרים (כולל 

 295  4  1  298  או בערבותם GNMAאו  FHLMC, FNMAמזה איגרות חוב שהונפקו ע"י 
 MBS(  322  3  4  321לפידיון מגובות משכנתאות ( הכל איגרות חוב מוחזקות-סך

 איגרות חוב מוחזקות למסחר
 STRIPPED MBS:(  59  1  -  60-ו REMIC CMOאיגרות חוב מגובות משכנתאות אחרים (כולל     

 60  -  1  59  או בערבותם GNMAאו  FHLMC, FNMAמזה איגרות חוב שהונפקו ע"י 
 MBS(  59  1  -  60מוחזקות למסחר מגובות משכנתאות (הכל איגרות חוב -סך
 MBS(  6,356  33  23  6,366הכל איגרות חוב מגובות משכנתאות (-סך

 ABS(  1,085  1  9  1,077הכל איגרות חוב זמינות למכירה מגובות נכסים (-.סך2
 CLO  1,070  1  9  1,062מזה איגרות חוב מובטחות מסוג 

 ABS  15  -  -  15מגובות נכסים מסוג מזה איגרות חוב 
 7,443  32  34  7,441  הכל איגרות חוב מגובות משכנתאות ומגובות נכסים-סך

 

 הערה:
 רווח כולל אחר מצטבר. -) איגרות חוב זמינות למכירה 1(
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 (המשך)ניירות ערך  .5

 ומגובי נכסים. פירוט נוסף על בסיס מאוחד לגבי ניירות ערך מגובי משכנתאות ח

 משפירוט נוסף לגבי ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים הנמצאים בפוזיציית הפסד שטרם מו 

 
 בלתי מבוקר

 
 2020ביוני  30

 
 חודשים ומעלה 12 חודשים 12-פחות מ

 
 שווי הוגן

הפסדים 
שטרם 
 שווי הוגן מומשו

הפסדים 
שטרם 
 מומשו

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ):MBSחוב מגובות משכנתאות (.איגרות 1
 איגרות חוב זמינות למכירה    
 ):STRIPPED MBS-ו CMO , REMICאיגרות חוב מגובות משכנתאות אחרים (כולל     
 1  45  ⁾¹⁽-  35  או בערבותם GNMAאו  FHLMCוע"י  FNMAאיגרות חוב שהונפקו ע"י     

 1  45  -  35  הכל איגרות חוב מגובות משכנתאות אחרים-סך
 MBS(  35  -  45  1הכל איגרות חוב זמינות למכירה מגובות משכנתאות (-סך

 איגרות חוב מוחזקות לפידיון
 ):STRIPPED MBS-ו CMO , REMICאיגרות חוב מגובי משכנתאות אחרים (כולל     
 1  35  1  33  או בערבותם GNMAאו  FHLMCוע"י  FNMAאיגרות חוב שהונפקו ע"י     

 1  35  1  33  הכל איגרות חוב מגובות משכנתאות אחרים-סך
 MBS(  33  1  35  1הכל איגרות חוב מוחזקות לפידיון מגובות משכנתאות (-סך
 MBS(  68  1  80  2הכל איגרות חוב מגובות משכנתאות (-סך

 )ABS. איגרות חוב זמינות למכירה מגובות נכסים (2
 CLO  803  16  267  9אגרות חוב מסוג     

 -  -  ⁾ABS  5  -⁾¹אגרות חוב מגובות נכסים מסוג 
 ABS(  808  16  267  9הכל איגרות חוב זמינות למכירה מגובות נכסים (-סך
 11  347  17  876  הכל איגרות חוב מגובות משכנתאות ומגובות נכסים-סך

 הערה:
 מיליון ש"ח. 1-) סכום נמוך מ1(
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 ניירות ערך (המשך) .5
 ך). פירוט נוסף על בסיס מאוחד לגבי ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים (המשח

 שך)מש (המפירוט נוסף לגבי ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים הנמצאים בפוזיציית הפסד שטרם מו 

 
 בלתי מבוקר

 
 2019ביוני  30

 
 חודשים ומעלה 12 חודשים 12-פחות מ

 
 שווי הוגן

הפסדים 
שטרם 
 שווי הוגן מומשו

הפסדים 
שטרם 
 מומשו

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ):MBS.איגרות חוב מגובות משכנתאות (1
 איגרות חוב זמינות למכירה    
 ):Mortgage Pass Throughא. איגרות חוב מסוג העבר באמצעות (    
 GNMA  -  -  376  4איגרות חוב בערבות     

 FHLMC  -  -  112  1וע"י  FNMAאיגרות חוב שהונפקו ע"י 
 5  488  -  -  הכל איגרות חוב מגובות משכנתאות מסוג העבר באמצעות-סך

 ):STRIPPED MBS-ו CMO , REMICב.איגרות חוב  מגובות משכנתאות אחרים (כולל 
 23  1,939  ⁾¹⁽-  177  או בערבותם GNMAאו  FHLMCוע"י  FNMAאיגרות חוב שהונפקו ע"י     

 23  1,939  -  177  הכל איגרות חוב מגובות משכנתאות אחרים-סך
 MBS(  177  -  2,427  28הכל איגרות חוב זמינות למכירה מגובות משכנתאות (-סך

 איגרות חוב מוחזקות לפידיון
 ):STRIPPED MBS-ו CMO , REMICאיגרות חוב מגובי משכנתאות אחרים (כולל     
 5  283  -  -  או בערבותם GNMAאו  FHLMCוע"י  FNMAאיגרות חוב שהונפקו ע"י     

 5  283  -  -  הכל איגרות חוב מגובות משכנתאות אחרים-סך
 MBS(  -  -  283  5הכל איגרות חוב מוחזקות לפידיון מגובות משכנתאות (-סך

 איגרות חוב למסחר
 ):STRIPPED MBS-ו CMO , REMICאחרים (כולל איגרות חוב מגובות משכנתאות     
 ⁾¹⁽-  15  -  -  או בערבותם GNMAאו  FHLMCוע"י  FNMAאיגרות חוב שהונפקו ע"י     

 -  MBS(  -  -  15הכל איגרות חוב למסחר מגובות משכנתאות (-סך
 MBS(  177  -  2,725  33הכל איגרות חוב מגובות משכנתאות (-סך

 )ABSזמינות למכירה מגובות נכסים (. איגרות חוב 2
 CLO  446  2  35  1אגרות חוב מסוג     

 -  -  ⁾ABS   10  -⁾¹אגרות חוב מגובות נכסים מסוג 
 ABS(  456  2  35  1הכל איגרות חוב זמינות למכירה מגובות נכסים (-סך
 34  2,760  2  633  הכל איגרות חוב מגובי משכנתאות ומגובות נכסים-סך

 הערה:
 מיליון ש"ח. 1-) סכום נמוך מ1(
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 (המשך)ניירות ערך  .5

 ך). פירוט נוסף על בסיס מאוחד לגבי ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים (המשח

 שך)מש (המפירוט נוסף לגבי ניירות ערך מגובי משכנתאות ומגובי נכסים הנמצאים בפוזיציית הפסד שטרם מו 

 
 מבוקר

 
 2019בדצמבר  31

 
 חודשים ומעלה 12 חודשים 12 -פחות מ

 
 שווי הוגן

הפסדים 
שטרם 
 שווי הוגן מומשו

הפסדים 
שטרם 
 מומשו

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ):MBS.איגרות חוב מגובות משכנתאות (1
 ניירות ערך זמינים למכירה    
 ):Mortgage Pass Throughא. איגרות חוב מסוג העבר באמצעות (    
 GNMA  -  -  307  1איגרות חוב בערבות     

 ⁾FHLMC  -  -  99  -⁾¹וע"י  FNMAאיגרות חוב שהונפקו ע"י 
 1  406  -  -  הכל איגרות חוב מגובות משכנתאות מסוג העבר באמצעות-סך

 ):STRIPPED MBS-ו CMO , REMICב.איגרות חוב מגובות משכנתאות אחרים (כולל 
 10  656  8  1,502  או בערבותם GNMAאו  FHLMCוע"י  FNMAאיגרות חוב שהונפקו ע"י     

 10  656  8  1,502  הכל איגרות חוב מגובות משכנתאות אחרים-סך
 MBS(  1,502  8  1,062  11הכל איגרות חוב זמינות למכירה מגובות משכנתאות (-סך

 איגרות חוב מוחזקות לפידיון
 ):STRIPPED MBS-ו CMO , REMICמגובות משכנתאות אחרים (כולל  איגרות חוב    
 4  141  ⁾¹⁽-  67  או בערבותם GNMAאו  FHLMCוע"י  FNMAאיגרות חוב שהונפקו ע"י     

 4  141  -  67  הכל איגרות חוב מגובות משכנתאות אחרים-סך
 MBS(  67  -  141  4הכל איגרות חוב מוחזקות לפידיון מגובות משכנתאות (-סך

 איגרות חוב למסחר
 ):STRIPPED MBS-ו CMO , REMICאיגרות חוב מגובות משכנתאות אחרים (כולל     
 ⁾¹⁽-  13  -  -  או בערבותם GNMAאו  FHLMCוע"י  FNMAאיגרות חוב שהונפקו ע"י     

 -  MBS(  -  -  13הכל איגרות חוב למסחר מגובות משכנתאות (-סך
 MBS(  1,569  8  1,216  15חוב מגובות משכנתאות (הכל איגרות -סך

 )ABS. איגרות חוב זמינות למכירה מגובות נכסים (2
 CLO  593  6  209  3אגרות חוב מסוג     

 ABS(  593  6  209  3הכל איגרות חוב זמינות למכירה מגובות נכסים (-סך
 18  1,425  14  2,162  הכל איגרות חוב מגובות משכנתאות ומגובות נכסים-סך

 הערה:
 מיליון ש"ח. 1-) סכום נמוך מ1(
 

 . מידע לגבי איגרות חוב פגומותט

 
 2019בדצמבר  31 2019ביוני  30  2020ביוני  30 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 47  85  85  יתרת חוב רשומה של איגרות חוב פגומות שאינן צוברות הכנסות ריבית
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  אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראיסיכון אשראי, . 6

או נרכשו  ערך שנשאלו ניירות, יגרות חוב בביאור זה: אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט א –חובות  .כללי 

 .ונכסים בגין פעילות בשוק המעו"ף במסגרת הסכמי מכר חוזר

 .שלהם והרחבה, זה בביאור הכלולים רטיםהפ מובאים 14 בביאור כי יצוין

 

 מאוחד - אשראי להפסדי ההפרשה ויתרת לציבור אשראי, חובות  .1

 
 בלתי מבוקר

 
 2020ביוני  30

 
 אשראי לציבור

  

 
 מסחרי

אנשים 
 -פרטיים 

הלוואות 
 לדיור

אנשים 
 -פרטיים 

 הכל-סך אחר
בנקים 

 הכל-סך וממשלות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 רשומה של חובות: יתרת חוב
 96,374  7,249  89,125  630  2  88,493  ⁾¹⁽שנבדקו על בסיס פרטני

 שנבדקו על בסיס קבוצתי:
 39,706  -  39,706  -  39,503  ⁾²⁽203  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      

 59,294  1,284  58,010  31,139  201  26,670  קבוצתי אחר
 195,374  8,533  186,841  31,769  39,706  115,366  הכל חובות*-סך

       
 *מזה:

 946  -  946  156  -  790  חובות בארגון מחדש
 1,093  -  1,093  41  2  1,050  חובות פגומים אחרים

 2,039  -  2,039  197  2  1,840  סך הכל חובות פגומים
 518  -  518  45  394  79  ימים או יותר 90חובות בפיגור 

 2,768  -  2,768  295  21  2,452  חובות בעיתיים אחרים
 5,325  -  5,325  537  417  4,371  סך הכל חובות בעיתיים

       
 הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות:

 1,901  -  1,901  87  -  1,814  ⁾¹⁽שנבדקו על בסיס פרטני
 שנבדקו על בסיס קבוצתי:

 291  -  291  -  ⁾³⁽290  ⁾³⁽1  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      
 1,228  15  1,213  750  2  461  קבוצתי אחר

 3,420  15  3,405  837  292  2,276  הכל הפרשה להפסדי אשראי-סך
 378  -  378  70  -  308  מזה: בגין חובות פגומים

 

 הערות:
 סיס קבוצתי.במיליון ש"ח חושבה על  1,523מיליון ש"ח וההפרשה בגינו בסך של  94,335בסיס פרטני ונמצא שאינו פגום בסך של לרבות אשראי שנבדק על  )1(
שהועמדו לקבוצות  מיליון ש"ח, המשולבות במערך העסקאות והבטחונות של עסקי לווים מסחריים או 203יתרת החובות המסחריים כוללת הלוואות לדיור בסך של  )2(

 רכישה, שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה.
 מיליון ש"ח. 211ל שמיליון ש"ח ושחושבה על בסיס קבוצתי, בסך  3כולל 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, . 6

 (המשך) מאוחד - אשראי להפסדי ההפרשה ויתרת לציבור אשראי, חובות  .1

 
 בלתי מבוקר

 
 2019ביוני  30

 
 אשראי לציבור

  

 
 מסחרי

אנשים 
 -פרטיים 

הלוואות 
 לדיור

אנשים 
 -פרטיים 

 הכל-סך אחר
בנקים 

 הכל-סך וממשלות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 יתרת חוב רשומה של חובות:
 87,288  6,158  81,130  712  -  80,418  ⁾¹⁽שנבדקו על בסיס פרטני

 שנבדקו על בסיס קבוצתי:
 35,024  -  35,024  -  34,800  ⁾²⁽224  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      

 58,535  136  58,399  31,157  161  ⁾²⁽27,081  קבוצתי אחר
 180,847  6,294  174,553  31,869  34,961  107,723  הכל חובות*-סך

       
 *מזה:

 1,156  -  1,156  147  -  1,009  חובות בארגון מחדש
 545  -  545  24  -  521  חובות פגומים אחרים

 1,701  -  1,701  171  -  1,530  סך הכל חובות פגומים
 453  -  453  60  335  58  ימים או יותר 90חובות בפיגור 

 1,776  -  1,776  305  18  1,453  חובות בעיתיים אחרים
 3,930  -  3,930  536  353  3,041  סך הכל חובות בעיתיים

       
 הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות:

 1,202  -  1,202  74  -  1,128  ⁾¹⁽שנבדקו על בסיס פרטני
 שנבדקו על בסיס קבוצתי:

 197  -  197  -  ⁾³⁽196  ⁾³⁽1  לפי עומק פיגורשההפרשה בגינם חושבה       
 920  1  919  546  1  372  קבוצתי אחר

 2,319  1  2,318  620  197  1,501  הכל הפרשה להפסדי אשראי-סך
 233  -  233  60  -  173  מזה: בגין חובות פגומים

 

 הערות:
 יס קבוצתי.מיליון ש"ח חושבה על בס 969מיליון ש"ח וההפרשה בגינו בסך של  85,587בסך של לרבות אשראי שנבדק על בסיס פרטני ונמצא שאינו פגום  )1(
שהועמדו לקבוצות  מיליון ש"ח, המשולבות במערך העסקאות והבטחונות של עסקי לווים מסחריים או 228יתרת החובות המסחריים כוללת הלוואות לדיור בסך של  )2(

 מצויים בהליכי בניה.רכישה, שהפרוייקטים שהן בונות 
 מיליון ש"ח. 124מיליון ש"ח ושחושבה על בסיס קבוצתי בסך של  4כולל 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, . 6

 מאוחד (המשך) - אשראי להפסדי ההפרשה ויתרת לציבור אשראי, חובות  .1

 
 מבוקר

 
 2019בדצמבר  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:
 91,800  5,980  85,820  761  -  85,059  ⁾¹⁽שנבדקו על בסיס פרטני      

 שנבדקו על בסיס קבוצתי:
 37,207  -  37,207  -  36,974  ⁾²⁽233  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      

 60,207  243  59,964  33,020  185  26,759  קבוצתי אחר
 189,214  6,223  182,991  33,781  37,159  112,051  הכל חובות*-סך

       
 *מזה:

 1,043  -  1,043  158  -  885  חובות בארגון מחדש      
 771  -  771  31  -  740  חובות פגומים אחרים

 1,814  -  1,814  189  -  1,625  סך הכל חובות פגומים
 478  -  478  57  359  62  ימים או יותר 90חובות בפיגור 

 2,400  -  2,400  314  19  2,067  חובות בעיתיים אחרים
 4,692  -  4,692  560  378  3,754  סך הכל חובות בעיתיים

       
 הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות:

 1,367  -  1,367  82  -  1,285  ⁾¹⁽שנבדקו על בסיס פרטני      
 שנבדקו על בסיס קבוצתי:

 207  -  207  -  ⁾³⁽206  ⁾³⁽1  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      
 951  1  950  582  1  367  קבוצתי אחר

 2,525  1  2,524  664  207  1,653  הכל הפרשה להפסדי אשראי-סך
 307  -  307  66  -  241  מזה: בגין חובות פגומים

 

 הערות:
 סיס קבוצתי.במיליון ש"ח חושבה על  1,060וההפרשה בגינו בסך של מיליון ש"ח  89,986לרבות אשראי שנבדק על בסיס פרטני ונמצא שאינו פגום בסך של  )1(
שהועמדו לקבוצות  מיליון ש"ח, המשולבות במערך העסקאות והבטחונות של עסקי לווים מסחריים או 233יתרת החובות המסחריים כוללת הלוואות לדיור בסך של  )2(

 רכישה, שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה.
 מיליון ש"ח. 130ל שמיליון ש"ח ושחושבה על בסיס קבוצתי, בסך  4כולל 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, . 6

 מאוחד – אשראי להפסדי ההפרשה ביתרת תנועה .2

 
 מבוקרבלתי 

 
 אשראי לציבור

  

 
 מסחרי

אנשים 
 -פרטיים 

הלוואות 
 לדיור

אנשים 
 -פרטיים 

 הכל-סך אחר
בנקים 

 הכל-סך וממשלות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 2020ביוני  30לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 

 3,276  1  3,275  839  237  2,199  2020במרס  31יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 
 532  14  518  144  61  313  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 )219(  -  )219(  )120(  )6(  )93(  מחיקות חשבונאיות
 129  -  129  55  -  74  גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 )90(  -  )90(  )65(  )6(  )19(  מחיקות חשבונאיות, נטו
 )9(  -  )9(  -  -  )9(  התאמות מתרגום דוחות כספיים

 3,709  15  3,694  918  292  2,484  2020ביוני  30יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 
 289  -  289  81  -  208  מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים

       
 

 2019ביוני  30לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 
 2,490  1  2,489  670  194  1,625  2019במרס  31יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

 136  -  136  68  9  59  הוצאות בגין הפסדי אשראי
 )230(  -  )230(  )127(  )6(  )97(  מחיקות חשבונאיות

 110  -  110  61  -  49  גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות
 )120(  -  )120(  )66(  )6(  )48(  מחיקות חשבונאיות, נטו

 )5(  -  )5(  -  -  )5(  התאמות מתרגום דוחות כספיים
 2,501  1  2,500  672  197  1,631  2019ביוני  30יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

 182  -  182  52  -  130  מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים

       
 

 2020ביוני  30לששת החודשים שהסתיימו ביום 
 2,748  1  2,747  717  207  1,823  (מבוקר) 2019בדצמבר  31הפרשה להפסדי אשראי ליום יתרת 

 1,188  14  1,174  329  91  754  הוצאות בגין הפסדי אשראי
 )492(  -  )492(  )255(  )6(  )231(  מחיקות חשבונאיות

 264  -  264  127  -  137  גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות
 )228(  -  )228(  )128(  )6(  )94(  מחיקות חשבונאיות, נטו

 1  -  1  -  -  1  התאמות מתרגום דוחות כספיים
 3,709  15  3,694  918  292  2,484  2020ביוני  30יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

 289  -  289  81  -  208  מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים

       
 

 2019ביוני  30לששת החודשים שהסתיימו ביום 
 2,451  1  2,450  657  187  1,606  (מבוקר) 2018בדצמבר  31יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

 277  -  277  140  16  121  הוצאות בגין הפסדי אשראי
 )443(  -  )443(  )244(  )6(  )193(  מחיקות חשבונאיות

 229  -  229  119  -  110  חשבונאית בשנים קודמות גביית חובות שנמחקו
 )214(  -  )214(  )125(  )6(  )83(  מחיקות חשבונאיות, נטו

 )13(  -  )13(  -  -  )13(  התאמות מתרגום דוחות כספיים
 2,501  1  2,500  672  197  1,631  2019ביוני  30יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

 182  -  182  52  -  130  מכשירי אשראי חוץ מאזנייםמזה: בגין 
 

  



 

112 
 

   
 

 

 פקדונות הציבור .7

 המפקיד סוג ולפי הגיוס מקום לפי פקדונות סוגי. א

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 בדצמבר 31 ביוני 30

 
2020 2019 2019 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 בישראל
 לפי דרישה:   
 38,364  33,496  43,846  אינם נושאים ריבית   

 43,493  40,087  53,920  נושאים ריבית
 81,857  73,583  97,766  הכל לפי דרישה-סך

 92,816  91,876  95,675  לזמן קצוב
 174,673  165,459  193,441  הכל פקדונות בישראל*-סך

 * מזה:    
 91,680  91,412  102,931  פקדונות של אנשים פרטיים   

 18,076  14,175  17,047  של גופים מוסדיים פקדונות
 64,917  59,872  73,463  פקדונות של תאגידים ואחרים

 מחוץ לישראל    
 לפי דרישה:   
 4,391  3,823  5,684  אינם נושאים ריבית   

 13,569  13,160  16,396  נושאים ריבית
 17,960  16,983  22,080  הכל לפי דרישה-סך

 8,817  10,372  6,527  קצובלזמן 
 26,777  27,355  28,607  הכל פקדונות מחוץ לישראל-סך
 201,450  192,814  222,048  הכל פקדונות הציבור-סך

 

 מאוחד בסיס על גודל לפי הציבור פקדונות. ב

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 בדצמבר 31 ביוני 30

 
2020 2019 2019 

 יתרה תקרת הפקדון
 במיליוני שקלים חדשים שקלים חדשיםבמיליוני 

 74,205  73,419  81,994  1עד 
 53,834  52,628  61,539  10עד  1מעל 
 31,404  27,864  35,248  100עד  10מעל 
 19,208  17,435  22,949  500עד  100מעל 
 22,799  21,468  20,318  500מעל 

 201,450  192,814  222,048  הכל-סך
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 לעובדים הטבות. 8

 . פירוט ההטבותא

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 בדצמבר 31 ביוני 30

 
2020 2019 2019 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פיצויי פיטורין, פרישה ותשלומי קצבה:
 3,213  3,168  3,453  סכום ההתחייבות   

 1,625  1,825  1,513  השווי ההוגן של נכסי התוכנית
 1,588  1,343  1,940  נכסי התוכנית עודף ההתחייבויות על

 1,588  1,365  1,940  עודף ההתחייבויות שנכלל בסעיף התחייבויות אחרות
 -  22  -  עודף נכסי התוכנית שנכלל בסעיף נכסים אחרים

 סכומים שנכללו בסעיף התחייבויות אחרות:
 338  287  289  מענקי יובלות   

 673  618  653  הטבות לגימלאים לאחר פרישה
 130  149  170  חופשה
 8  7  8  מחלה

 2,737  2,426  3,060  כל עודף ההתחייבויות שנכלל בסעיף התחייבויות אחרות-סך
 28  29  27  בגין הטבות לעובדים בחו"ל -מזה 

 -  22  -  כל עודף נכסי התוכנית שנכלל בסעיף נכסים אחרים-סך
 -  22  -  בחו"לבגין הטבות לעובדים  -מזה 

 

 . תוכניות להטבה מוגדרתב

 . מחויבות ומצב המימון1

 שינוי במחויבות בגין הטבה חזויה 1.1

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 

 לשלושת החודשים 
 ביוני 30-שהסתיימו ב

 לששת החודשים 
 ביוני 30-שהסתיימו ב

 לשנה שהסתיימה
 בדצמבר 31-ב 

 
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2019 

 

פיצויי פיטורין, פרישה 
 ותשלומי קצבה

הטבות לגימלאים 
 לאחר פרישה

פיצויי פיטורין, פרישה 
 ותשלומי קצבה

הטבות לגימלאים 
 לאחר פרישה

פיצויי 
פיטורין, 
פרישה 

ותשלומי 
 קצבה

הטבות 
לגימלאים 

לאחר 
 פרישה

 
 במיליוני שקלים חדשים

מחויבות בגין הטבה חזויה 
 577  3,093  577  673  3,093  3,213  612  539  3,139  2,843  בתחילת התקופה

 4  78  2  3  39  45  1  2  20  23  עלות שירות
 22  92  11  8  50  42  5  4  23  24  עלות ריבית

 109  384  46  )13(  132  ⁾³⁽228  10  119  38  ⁾³⁽595  הפסד (רווח) אקטוארי
של שינויים בשערי החליפין 

 )2(  )14(  )1(  -  )9(  )1(  -  )1(  )4(  -  מטבע חוץ
 )36(  )244(  )17(  )18(  )137(  )74(  )10(  )10(  )48(  )32(  הטבות ששולמו

 ⁾²)⁽2( ⁾²)⁽200( -  -  -  -  -  -  -  -  סילוקים
תוספת כתוצאה ממיזוג בנק 

 1  24  -  -  -  -  -  -  -  -  מוניציפל
בגין הטבה חזויה מחויבות 

 673  3,213  618  653  3,168  3,453  618  653  3,168  3,453  בסוף התקופה
מחויבות בגין הטבה מצטברת 

 673  2,806  618  653  2,841  3,041  618  653  2,841  3,041  ⁾¹⁽בסוף התקופה
 הערות:

 חזויה בכך שהיא אינה כוללת הנחות כלשהן בדבר רמות התגמול העתידיות.) המחויבות בגין הטבה מצטברת שונה מהמחויבות בגין הטבה 1(
 31) לדוחות הכספיים ליום 15סעיף א ( 23הקטנת ההתחייבות להטבה מוגדרת כנגד הקטנת נכסי התוכנית , כמפורט בביאור  –סולקה באופן סופי ההתחייבות  2019) בשנת 2(

 .2019בדצמבר 
 .2020ש"ח בגין תוכנית פרישה מיליון  257) כולל סך של 3(
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 (המשך) לעובדים הטבות. 8

 ב. תוכניות להטבה מוגדרת (המשך)

 . מחויבות ומצב המימון (המשך)1

 שינוי בשווי הוגן של נכסי התוכנית ומצב המימון של התוכנית 1.2

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 

 לשלושת החודשים 
 ביוני 30-שהסתיימו ב

 לששת החודשים 
 ביוני 30-בשהסתיימו 

לשנה 
שהסתיימה 

 31-ב
 בדצמבר

 
2020 2019 2020 2019 2019 

 
 פיצויי פיטורין, פרישה ותשלומי קצבה

 
 במיליוני שקלים חדשים

 1,815  1,815  1,625  1,823  1,440  שווי הוגן של נכסי התוכנית לתחילת התקופה
 178  110  )84(  34  73  תשואה בפועל על נכסי התוכנית

 )16(  )10(  -  )4(  -  שינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ
 35  12  12  6  5  הפקדות לתוכנית

 )194(  )102(  )40(  )34(  )5(  הטבות ששולמו
 )200(  -  -  -  -  סילוקים

 7  -  -  -  -  תוספת כתוצאה ממיזוג בנק מוניציפל
 1,625  1,825  1,513  1,825  1,513  שווי הוגן של נכסי התוכנית לסוף התקופה

 )1,588( )1,343( )1,940( )1,343( )1,940( התחייבות נטו שהוכרה בסוף התקופה -מצב המימון 

 במאזן המאוחדסכומים שהוכרו  1.3

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 בדצמבר 31 ביוני 30

 
2020 2019 2020 2019 2019 

 

פיצויי פיטורין, פרישה 
 ותשלומי קצבה

הטבות לגימלאים לאחר 
 פרישה

פיצויי פיטורין, 
פרישה 

ותשלומי 
 קצבה

הטבות 
לגימלאים 

 לאחר פרישה

 
 במיליוני שקלים חדשים

 -  -  -  -  22  -  סכומים שהוכרו בסעיף נכסים אחרים
 )673( )1,588( )618(  )653(  )1,365(  )1,940(  סכומים שהוכרו בסעיף התחייבויות אחרות

 )673( )1,588( )618( )653( )1,343( )1,940( נטו שהוכרה בסוף התקופההתחייבות 

 כולל אחר מצטבר לפני השפעת המס(הפסד) סכומים שהוכרו ברווח  1.4

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 בדצמבר 31 ביוני 30

 
2020 2019 2020 2019 2019 

 

פיצויי פיטורין, פרישה 
 ותשלומי קצבה

הטבות לגימלאים לאחר 
 פרישה

פיצויי פיטורין, 
פרישה 

ותשלומי 
 קצבה

הטבות 
לגימלאים 

 לאחר פרישה

 
 במיליוני שקלים חדשים

 )54( )734( 10  )43(  )586(  )1,037(  רווח (הפסד) אקטוארי נטו
 3  -  3  3  -  -  עלות נטו בגין שירות קודם

 )51( )734( 13  )40( )586( )1,037( יתרת סגירה ברווח כולל אחר מצטבר
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 (המשך) לעובדים הטבות. 8

 ב. תוכניות להטבה מוגדרת (המשך)

 . מחויבות ומצב המימון (המשך)1

 תוכניות שבהן המחויבות בגין הטבה מצטברת עולה על נכסי התוכנית 1.5

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 בדצמבר 31 ביוני 30

 
2020 2019 2019 

 

פיצויי פיטורין, פרישה ותשלומי 
 קצבה

 
 שקלים חדשים במיליוני

 3,014  2,815  3,242  מחויבות בגין הטבה חזויה
 2,671  2,543  2,897  מחויבות בגין הטבה מצטברת

 1,457  1,465  1,336  שווי הוגן של נכסי התוכנית

 תוכניות שבהן המחויבות בגין הטבה חזויה עולה על נכסי התוכנית 1.6

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 בדצמבר 31 ביוני 30

 
2020 2019 2019 

 

פיצויי פיטורין, פרישה ותשלומי 
 קצבה

 
 במיליוני שקלים חדשים

 3,213  2,995  3,453  מחויבות בגין הטבה חזויה
 1,625  1,630  1,513  שווי הוגן של נכסי התוכנית
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 (המשך) לעובדים הטבות. 8

 ב. תוכניות להטבה מוגדרת (המשך)

 . הוצאה לתקופה 2

 מוגדרת ולהפקדה מוגדרת להטבה פנסיה תוכניות בגין נטו שהוכרו ברווח והפסדרכיבי עלות ההטבה  2.1

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 

 לשלושת החודשים 
 ביוני 30-שהסתיימו ב

 לששת החודשים
 ביוני 30-שהסתיימו ב 

לשנה 
שהסתיימה 

 בדצמבר 31-ב

 
2020 2019 2020 2019 2019 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פיצויי פיטורין, פרישה ותשלומי קצבה
 78  39  45  20  23  עלות שירות     

 92  50  42  23  24  עלות ריבית
 )53(  )28(  )29(  )14(  )18(  תשואה חזויה על נכסי התכנית

 הפחתה של סכומים שלא הוכרו:
 49  23  23  12  9  הפסד אקטוארי נטו     

 49  23  23  12  9  סכומים שלא הוכרוכל ההפחתות של -סך
 58  22  15  9  9  אחר, לרבות הפסד מצימצום או סילוק

 224  106  96  50  47  כל עלות ההטבה נטו-סך
 201  95  99  48  50  כל ההוצאה בגין תוכניות פנסיה להפקדה מוגדרת-סך
 425  201  195  98  97  הכל ההוצאות בגין פיצויי פיטורין, פרישה ותשלומי קצב-סך

 279  134  144  68  73  מזה: ההוצאות שנכללו במשכורות והוצאות נלוות
 146  67  51  30  24  מזה: ההוצאות שנכללו בהוצאות אחרות

      
 הטבות לגימלאים לאחר פרישה

 4  2  3  1  2  עלות שירות     
 22  11  8  5  4  עלות ריבית
 סכומים שלא הוכרו:הפחתה של 

 )4(  )3(  )2(  )1(  )2(  רווח אקטוארי נטו     
 )1(  )1(  -  )1(  -  זיכוי שירות קודם

 )5( )4( )2( )2( )2( כל ההפחתות של סכומים שלא הוכרו-סך
 21  9  9  4  4  כל עלות ההטבה נטו-סך

 4  2  3  1  2  מזה: ההוצאות שנכללו במשכורות והוצאות נלוות
 17  7  6  3  2  מזה: ההוצאות שנכללו בהוצאות אחרות
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 (המשך) לעובדים הטבות. 8

 . תוכניות להטבה מוגדרת (המשך)ב

 . הוצאה לתקופה (המשך)2

 שינויים בנכסי התוכנית ובמחויבות להטבה שהוכרו ברווח (הפסד) כולל אחר לפני השפעת המס 2.2

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 

 לשלושת החודשים שהסתיימו 
 ביוני 30-ב

 לששת החודשים שהסתיימו 
 ביוני 30-ב

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31-ב

 
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2019 

 

פיצויי פיטורין, 
פרישה 

 ותשלומי קצבה

הטבות 
לגימלאים 

 לאחר פרישה

פיצויי פיטורין, 
פרישה 

 ותשלומי קצבה

הטבות 
לגימלאים 

 לאחר פרישה

פיצויי 
פיטורין, 
פרישה 

ותשלומי 
 קצבה

הטבות 
לגימלאים 

לאחר 
 פרישה

 
 במיליוני שקלים חדשים

 109  259  46  )13(  50  341  10  119  18  540  הפסד (רווח) אקטוארי נטו
 4  )49(  3  2  )23(  )23(  1  2  )12(  )9(  הפחתה של רווח (הפסד) אקטוארי

 1  -  1  -  -  -  1  -  -  -  בגין שירות קודם הפחתה של זיכוי
 -  2  -  -  1  -  -  -  1  -  שינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ

 -  )58(  -  -  )22(  )15(  -  -  )9(  )9(  אחר, לרבות רווח מצימצום או סילוק
 114  154  50  )11( 6  303  12  121  )2( 522  הכל הוכר בהפסד (רווח) כולל אחר-סך

 21  224  9  9  106  96  4  4  50  47  ⁾¹⁽סך עלות ההטבה נטו
 135  378  59  )2( 112  399  16  125  48  569  הכל הוכר בעלות ההטבה נטו וברווח כולל אחר-סך

 הערה:
 לעיל. 2.1) ראו סעיף 1(

וצאה והפסד כה וח רווחאומדן של הסכומים הכלולים ברווח כולל אחר מצטבר שצפוי כי יופחתו מרווח כולל אחר מצטבר לד 2.3

 לפני השפעת המס ,2020במהלך יתרת שנת 

 
 בלתי מבוקר

 
 2020דצמבר  -יולי 

 

פיצויי פיטורין, פרישה 
 ותשלומי קצבה

הטבות לגימלאים 
 לאחר פרישה

 
 שקלים חדשיםבמיליוני 

 -  39  הפסד אקטוארי נטו
 -  ⁾¹⁽210  סילוקים

 -  249  סך הכל צפוי כי יופחת מרווח כולל אחר
 הערה:

סוף י ו את הליך הפרישה לפנ(ראו סעיף ד' להלן) והוא מבוסס בעניין זה על הערכת ההנהלה כי כל הפורשים ישלימ 2020) אומדן הסילוקים מושפע בעיקר מתכנית פרישה 1(
 .2020שנת 

 . 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

 
 מבוקר בלתי מבוקר מבוקר בלתי מבוקר

 
 בדצמבר 31 ביוני 30 בדצמבר 31 ביוני 30

 
2020 2019 2019 2020 2019 2019 

 
 הטבות לגימלאים לאחר פרישה פיצויי פיטורין, פרישה ותשלומי קצבה

 -0.13%-1.15% 0.45%-2.15% 0.41%-1.16% 0.11%-0.93% 0.92%-1.92% 0.36%-0.95% שיעור היוון
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 (המשך) לעובדים הטבות. 8

 ב. תוכניות להטבה מוגדרת (המשך)

 (המשך) . הנחות3

 (המשך) ההנחות על בסיס ממוצע משוקלל המשמשות לקביעת המחויבות בגין ההטבה ולמדידת עלות ההטבה נטו 3.1

 ההנחות העיקריות המשמשות למדידת עלות ההטבה נטו לתקופה 3.1.2

 
 מבוקר בלתי מבוקר מבוקר בלתי מבוקר

 
 בדצמבר 31 ביוני 30 בדצמבר 31 ביוני 30

 
2020 2019 2019 2020 2019 2019 

 
 הטבות לגימלאים לאחר פרישה פיצויי פיטורין, פרישה ותשלומי קצבה

 -0.04%-2.70% 0.47%-2.70% -0.13%-2.51% 0.21%-2.54% 1.09%-2.54% 0.11%-2.34% שיעור היוון

 השפעה על שינוי בנקודת אחוז אחת על המחויבות בגין הטבה חזויה לפני השפעת המס 3.2

 
 מבוקר בלתי מבוקר מבוקר בלתי מבוקר מבוקר מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר

 
 קיטון בנקודת אחוז אחת גידול בנקודת אחוז אחת

 

פיצויי פיטורין, פרישה ותשלומי 
 הטבות לגימלאים לאחר פרישה קצבה

פיצויי פיטורין, פרישה ותשלומי 
 הטבות לגימלאים לאחר פרישה קצבה

 
 ביוני 30

31 
 ביוני 30 בדצמבר

31 
 ביוני 30 בדצמבר

31 
 ביוני 30 בדצמבר

31 
 בדצמבר

 
2020 2019 2019 2020 2019 2019 2020 2019 2019 2020 2019 2019 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 45  34  40  315  246  309  )44( )34( )40( )297( )247( )299( שיעור היוון

 .ויהחז הטבה בגין המחוייבות מסך 94%-כ מהווים אשר, דיסקונט מרכנתיל לבנקו לבנק מתייחס כאמור הרגישות ניתוח

 . תזרימי מזומנים4

 הפקדות 4.1

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 הפקדות בפועל ⁾¹⁽תחזית

  

 לשלושת החודשים
 ביוני 30 -שהסתיימו ב 

 לששת החודשים
 ביוני 30-שהסתיימו ב 

לשנה 
שהסתיימה 

 בדצמבר 31-ב

 
2020 2020 2019 2020 2019 2019 

 
 פיטורין, פרישה ותשלומי קצבה פיצויי

 
 במיליוני שקלים חדשים

 35  12  12  6  6  14  הפקדות
 הערה:

 .2020) אומדן הפקדות שצפוי לשלמן לתוכניות פנסיה להטבה מוגדרת במהלך יתרת שנת 1(
 

 בבנק משרה לנושאי חדשה תגמול מדיניותג. 

 .2022-2020 יםלשנ בבנק משרה לנושאי התגמול מדיניות אושרה, 2020 במרס 18 ביום שהתקיימה, הבנק של מיוחדת כללית באסיפה
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 (המשך) לעובדים הטבות. 8

 2020 פרישה תוכניתד. 

 היעד לאוכלוסיית המשתייכים, קבבנ קבועים עובדים 300-לכ יתאפשר פיה על, התייעלות  תוכנית הבנק דירקטוריון אישר, 2020 באוגוסט 26 ביום

 . מועדפים בתנאים מוקדמת בפרישה לפרוש), 66-50( שהוגדרה

 מתוכנית עודפים ויתרת יןד פי על הפיצויים לעלות מעבר; המס השפעת ללא( ח"ש מיליון 253-ב הבנק בספרי ההתחייבות את הגדילה התוכנית

 ). קודמת

 .אחר  וללכ לרווח ונזקפו אקטוארי כהפסד טופלו, ההתייעלות  תוכנית בגין לעובדים האקטוארית ההתחייבות עדכון עלויות

 תקופת יפנ על, הישר  הקו תבשיט", אקטואריים והפסדים רווחים" מיתרת כחלק התוכנית עלויות והפסד לרווח יופחתו הבאות הדיווח בתקופות

 . העובדים של הנותרת הממוצעת השירות

 מעבר וארייםאקט והפסדים ווחיםר יתרת של הפחתה תתווסף), ב"בארה המקובלים החשבונאות בכללי כהגדרתו" (סילוק" יתקיים בהן דיווח בתקופות

 תיתר מתוך) מוקדמת ישהפר בגין ובין טבעית פרישה בגין בין, בפועל  תשלומים( הבנק נשא בהן הסילוק עלויות בשיעור, האמורה להפחתה

 .לפיצויים ההתחייבות

 רווח והפסד במחצית השניה שלל  שייזקף הסילוק סכום, ובהתאם 2020 שנת סוף לפני הפרישה הליך את ישלימו הפורשים כל, הבנק הנהלת הערכתל

 .ח"ש מיליון 210-לכ יגיע) קודמות פרישה תוכניות בגין לרבות( 2020 שנת

 הבנקים על המפקח הוראות לפי ונזילות מינוף, הון  הלימות .9

 הבנקים על המפקח הוראות לפי הון הלימות. 1

 .2019בדוח שנתי  ,1, סעיף 25פרטים בענין זה הובאו בביאור  .III באזל הוראות ץואימ (א)

 במסגרתו, 329' מס תקין בנקאי ניהול להוראת תיקון הבנקים על המפקח פרסם 2014 בספטמבר 28 ביום .לדיור  הלוואות בגין נוספות הון דרישות (ב)

 את הגדילה כאמור הדרישה .דיור ל ההלוואות מיתרת 1% המבטא בשיעורויעד ההון הכולל  1 רובד עצמי הון יעד את להגדיל הבנקאי התאגיד נדרש

 בגין תחול לא כאמור הדרישה, 2020 באפריל 27 יוםמ שעה להוראת בהתאם כי יצויין .0.19%-בכוההון הכולל  המינימלי העצמי ההון דרישתסך 

 .השעה הוראת תוקף לתום ועד 2020 במרס 19 מיום החל שאושרו לדיור הלוואות

לפני ( ח"ש מיליון 372-כ של כולל בסך עלויות. 2016 פרישה תוכנית בגין הקלות לבנק אישר הבנקים על הפיקוח. 2016 פרישה תוכנית בגין הקלות )ג(

 מרבעון החל, בהדרגה ומופחתות 2016 רבעון שלישי בדוח ההון הלימות בחישובי ונוטרל ;)מס לאחר ח"ש מיליון 245 של סך; מאוחד בסיס עלמס; 

 .ח"ש מיליון 183 של בסך עלויות ופחתוה 2020ביוני  30 ליום עד .שנים חמש של תקופה פני על), לרבעון 5%( ישר בקו רבעוני בסיס על, 2016 רביעי

  .2019ג', בדוח שנתי  1, סעיף 25פרטים נוספים בעניין זה הובאו בביאור 

לפני ( ח"ש מיליון 145-כ של כולל בסך עלויות. 2018 פרישה תוכנית בגין הקלות לבנק אישר הבנקים על הפיקוח. 2018פרישה  תוכנית בגין הקלות (ד)

 בסיס על, 2018לישי ש מרבעון החל ,בהדרגה ומופחתות 2018רבעון שני  בדוח ההון הלימות בחישובי ונוטרל) מס לאחר ח"ש מיליון 95 של סךמס; 

פרטים נוספים בעניין מיליון ש"ח.  38ל הופחתו עלויות בסך ש 2020 ביוני 30עד ליום  .שנים חמש של תקופה פני על), לרבעון 5%( ישר בקו רבעוני

  .2019ד', בדוח שנתי  1, סעיף 25זה הובאו בביאור 

 ח"ש מיליון 257-כ של כולל בסך עלויות. 2020 פרישה תוכנית בגין הקלות לבנק אישר הבנקים על הפיקוח .2020פרישה  תוכנית בגין הקלות )ה(

 על, 2020שלישי  מרבעון החל, הדרגהב ויופחתו 2020רבעון שני  בדוח ההון הלימות בחישובי ונוטרל) מס לאחר ח"ש מיליון 169 של סךלפני מס; (

 '.ד 8 ביאור ראו, פרישהה תוכנית בדבר נוספים לפרטים .שנים חמש של תקופה פני על), לרבעון 5%( ישר בקו רבעוני בסיס

, שעה הוראת הבנקים על המפקחת פרסמה 2020 במרס 31 ביום. הקורונה משבר עם התמודדות לצורך ההון בדרישות להקלה שעה הוראת )ו(

 תהרגולטוריו ההון רישותד  הופחתו, אשראי  להציע להמשיך הבנקים של יכולתם את להבטיח מנת ועל, הקורונה נגיף התפשטות רקע על לפיה

 רעוב 9% לעומת( 8% על יעמוד) ורלדי לאשראי החשיפה בגין הנוספת ההון כרית ללא( המינימלי 1 רובד העצמי ההון שיחס כך, הבנקים על החלות

 ובמידת, חודשים שישה למשך קףבתו תעמוד השעה הוראת). לשינוי עובר 12.5% לעומת( 11.5% על יעמוד המינימלי הכולל ההון ויחס), לשינוי

 .םשנתיי  פני על, שנשחק ההון של מחודשת לצבירה מדורג מתווה להציג הבנקים יידרשו, מכן  לאחר. נוספים חודשים בשישה תוארך הצורך

 לתנאי בהתאם, מלא מוקדם בפדיון ההון שטרי את מנפיקים פדתה 2020 באפריל 20 ביום). 1 סדרה( הנדחים ההון שטרי של מלא מוקדם פדיון )ז(

 .והצמדה ריבית כולל, ח"ש מיליון 1,448-כ של כולל בסכום, הבנקים על המפקחת אישור קבלת ולאחר ההון שטרי
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  (המשך) הבנקים על המפקח הוראות לפי ונזילות מינוף, הון  הלימות .9
 (המשך) הבנקים על המפקח הוראות לפי הון הלימות. 1

 . הון לצורך חישוב יחס הוןח

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 בדצמבר 31 ביוני  30

 
2020 2019 2019 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ⁾¹⁽19,009  ⁾¹⁽18,505  ⁾¹⁽19,391  , לאחר ניכויים1הון עצמי רובד 
 534  534  356  נוסף, לאחר ניכויים 1הון רובד 
 19,543  19,039  19,747  1הון רובד 
 6,021  4,707  5,296  לאחר ניכויים 2הון רובד 

 25,564  23,746  25,043  כל ההון הכולל-סך
 הערה:

 ה' לעיל. -) ראו סעיף ג', ד' ו1(
 

 . יתרות משוקללות של נכסי סיכוןט

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 בדצמבר 31 ביוני  30

 
2020 2019 2019 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 165,883  159,731  171,479  ⁾¹⁽סיכון אשראי
 2,858  3,497  4,127  סיכון שוק

 CVA  2,235  1,629  1,489סיכון 
 14,216  13,595  14,514  סיכון תפעולי

 184,446  178,452  192,355  הכל יתרות משוקללות של נכסי סיכון-סך
 הערה:

מיליון ש"ח) בשל התאמות בגין  10: 2019בדצמבר  31מיליון ש"ח, ליום  12: 2019ביוני  30מיליון ש"ח (ליום  228) מסך היתרות המשוקללות של נכסי סיכון הופחת סך של 1(
 תוכניות ההתייעלות.
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  (המשך) הבנקים על המפקח הוראות לפי ונזילות מינוף, הון  הלימות .9
 (המשך) הבנקים על המפקח הוראות לפי הון הלימות. 1

 סיכון. יחס הון לרכיבי י 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 ביוני  30

31 
 בדצמבר

 
2020 2019 2019 

 
 באחוזים

 (א) במאוחד
 10.31  10.37  10.08  לרכיבי סיכון 1יחס הון עצמי רובד    

 13.86  13.31  13.02  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
 9.20  9.20  8.19  ⁾⁵⁾⁽³⁽המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 1יחס הון עצמי רובד 

 12.70  12.70  11.69  ⁾⁵⁾⁽³⁽יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
 (ב) חברות בת משמעותיות

 . בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ וחברות מאוחדות שלו1   
 11.0  11.5  11.2  לרכיבי סיכון 1יחס הון עצמי רובד    

 13.7  13.9  13.7  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
 9.2  9.2  8.2  ⁾⁵⁾⁽⁴⁽המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 1יחס הון עצמי רובד 

 12.7  12.7  11.7  ⁾⁵⁾⁽⁴⁽יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
 ⁾¹⁽. דיסקונט בנקורפ אינק2

 14.1  14.3  14.8  לרכיבי סיכון 1יחס הון עצמי רובד    
 15.2  15.4  16.1  ההון הכולל לרכיבי סיכוןיחס 

 4.5  4.5  4.5  ⁾²⁽המזערי הנדרש בהתאם לאסדרה המקומית 1יחס הון עצמי רובד 
 8.0  8.0  8.0  ⁾²⁽יחס ההון הכולל המזערי הנדרש בהתאם לאסדרה המקומית

 . כרטיסי אשראי לישראל בע"מ3
 12.9  13.5  13.3  לרכיבי סיכון 1יחס הון עצמי רובד    

 14.0  14.6  14.3  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
 8.0  8.0  8.0  המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 1יחס הון עצמי רובד 

 11.5  11.5  11.5  יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
 

 הערות:
 בארה"ב.הנתונים בסעיף זה חושבו בהתאם לכללים המחייבים  )1(
 1הון עצמי רובד  4.5%הלן: . יחסי ההון  הינם כלFRB-, המבוססים על הכללים הסופיים שפורסמו על ידי הIIIאי די בי ניו יורק כפופה לכללי ההון החדשים של באזל  )2(

)CET1 ;הון כולל לנכסי סיכון. 8%-לנכסי סיכון; ו 1הון רובד  6%) לנכסי סיכון 
 (ב) לעיל.1ף ראו סעי  –) בהתאם לדרישות הון נוספות בגין הלוואות לדיור 0.20%: 2019בדצמבר  31, ליום 0.20%: 2019ביוני  30(ליום  0.19%בתוספת  )3(
 עיל.(ב) ל1ראו סעיף  –, בהתאם לדרישות הון נוספות בגין הלוואות לדיור 2019בדצמבר  31וליום  2019ביוני  30בדומה ליום  0.20%בתוספת  )4(
 ו' לעיל. -לפרטים בדבר הוראת שעה להקלה בדרישות ההון לצורך התמודדות עם משבר הקורונה, ראו סעיף ב' ו )5(
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  (המשך) הבנקים על המפקח הוראות לפי ונזילות מינוף, הון  הלימות .9
 (המשך) הבנקים על המפקח הוראות לפי הון הלימות. 1

 . רכיבי ההון לצורך חישוב יחס הון אי

 
 מבוקר מבוקר בלתי

 
 בדצמבר 31 ביוני  30

 
2020 2019 2019 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 1א. הון עצמי רובד 
 19,193  18,668  19,523  הון עצמי   

 )178( )186(  )226(  1הבדלים בין ההון העצמי לבין הון עצמי רובד 
 19,015  18,482  19,297  לפני התאמות פיקוחויות וניכויים 1סך הון עצמי רובד 

 התאמות פיקוחיות וניכויים
 164  160  207  מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים   

 )6( 3  )14(  התאמות פיקוחיות וניכויים אחרים
 158  163  193  הכל התאמות פיקוחיות וניכויים לפני התאמות בגין תוכנית ההתייעלות-סך
 152  186  287  הכל התאמות בגין תכנית ההתייעלות-סך

 19,009  18,505  19,391  לאחר התאמות פיקוחיות וניכויים 1סך הכל הון עצמי רובד 
 נוסף 1ב. הון רובד 

 534  534  356  נוסף לפני ניכויים 1הון רובד    
 534  534  356  נוסף לאחר ניכויים 1סך הכל הון רובד 

 2ג. הון רובד 
 3,844  2,612  3,040  מכשירים לפני ניכויים   

 2,092  2,017  2,171  הפרשות להפסדי אשראי, לפני ניכויים
 85  78  85  זכויות מיעוט בחברת בת

 6,021  4,707  5,296  לפני ניכויים 2סך הון רובד 
 -  -  -  ניכויים

 6,021  4,707  5,296  2הכל הון רובד -סך

 
 1 רובד עצמי הון יחס על ההתייעלות תכנית בגין התאמות השפעת. בי 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 בדצמבר 31 ביוני  30

 
2020 2019 2019 

 
 באחוזים

 10.22  10.26  9.92  לרכיבי סיכון לפני השפעת התאמות בגין תכנית ההתייעלות 1יחס הון עצמי רובד 
 0.09  0.11  0.16  השפעת ההתאמות בגין תכנית ההתייעלות

 10.31  10.37  10.08  לרכיבי סיכון לאחר השפעת התאמות בגין תכנית ההתייעלות 1יחס הון עצמי רובד 
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  (המשך) הבנקים על המפקח הוראות לפי ונזילות מינוף, הון  הלימות .9
 יחס המינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים .2

  בדבר יחס מינוף. 218מחושב בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 
 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 בדצמבר 31 ביוני  30

 
2020 2019 2019 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 א. בנתוני מאוחד
 19,543  19,039  19,747  ⁾¹⁽1הון רובד    

 284,621  269,827  306,712  סך החשיפות
    

 
 באחוזים

 6.9  7.1  6.4  יחס המינוף
 5.0  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   
 6.5  7.3  6.3  יחס המינוף   

 5.0  5.0  5.0  יחס המינוף המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
 . דיסקונט בנקורפ אינק2

 10.9  10.8  10.4  יחס המינוף   
 4.0  4.0  4.0  הנדרש בהתאם לאסדרה המקומיתיחס המינוף המזערי 

 . כרטיסי אשראי לישראל בע"מ3
 8.0  8.5  8.4  יחס המינוף   

 5.0  5.0  5.0  יחס המינוף המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
 הערה:

 יב'. -יא' ו 1) להשפעת ההתאמות בגין תוכניות ההתייעלות, ראו סעיף 1(
 

 לפי הוראות המפקח על הבנקים יחס כיסוי נזילות .3

 בדבר יחס כיסוי נזילות. 221מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מס' 

 בסיס על תבצעה החישוב הלגבי, כאל -ל פרט( הדוח לתאריך שקדמו הימים 90 בתקופת, יומיות  תצפיות ממוצע בסיס על מתבצע החישוב .כללי 

 .)חודשיות תצפיות ממוצע
 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום

 
 בדצמבר 31 ביוני  30

 
2020 2019 2019 

 
 באחוזים

 א. בנתוני המאוחד
 121.2  133.3  136.9  יחס כיסוי הנזילות   

 100.0  100.0  100.0  יחס כיסוי הנזילות המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
 ב. בנתוני התאגיד הבנקאי

 129.6  148.4  148.5  כיסוי הנזילותיחס    
 100.0  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   
 136.5  164.7  141.5  יחס כיסוי הנזילות   

 100.0  100.0  100.0  ע"י המפקח על הבנקים יחס כיסוי הנזילות המזערי הנדרש
 הערה:

 ורק.) ההוראה אינה חלה על חברות כרטיסי אשראי ולפיכך, לא מובאים נתונים המתייחסים לכאל. כמו כן, ההוראה אינה חלה על אי די בי ניו י1(
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 התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות  .10

 מיוחדות אחרות. התחייבויות תלויות והתקשרויות א

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 ביוני 30

31 
 בדצמבר

 
2020 2019 2019 

 
 במיליוני  שקלים חדשים

 151  143  757  ⁾¹⁽. התקשרויות לרכישת בניינים וציוד1
 488  535  518  . התחייבויות להשקעה בקרנות השקעה פרטיות וקרנות הון סיכון2

 הערה:
 להלן. 6דיסקונט, ראו סעיף ב' ) בעיקר בגין הקמת קמפוס 1(
 

 אחרות מיוחדות והתקשרויות תלויות התחייבויות. ב

 תובענות שונות נגד הבנק וחברות מאוחדות שלו: .4

כלל זה ות ועומדות תובענות שונות, וב , נגד הבנק ונגד חברות מאוחדות שלו תלוי2019בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  12ג'  26כמפורט בביאור 

או על /ות, ודעת משפטי ל חוותתובענות ייצוגיות ובקשות להכיר בתובענות כתובענות ייצוגיות. לדעת הנהלת הבנק, המתבססת, בין היתר, ע

כספיים הלו בדוחות ה, נכלעמדתן של הנהלות החברות המאוחדות שלו, אשר נסמכות על חוות דעת יועציהן המשפטיים, לפי העניין, בהתאמ

 אם נדרשו.  הפרשות נאותות,

 Reasonablyסכום החשיפה בשל תביעות שהוגשו נגד הבנק ונגד החברות המאוחדות שלו, שאפשרות התממשותן, כולן או חלקן, הינה אפשרית (

possible ח. "מיליון ש 864-בכ 2020 ביוני 30) הסתכם ליום 

 ותיים המתנהלים כנגד הבנק וחברות, הובא תיאור של הליכים משפטיים מה2019בדצמבר  31, לדוחות הכספיים ליום 13-12, סעיפים 'ג 26בביאור 

 יך משפטי כמהותי. דרך כלל, הל פורטו אמות המידה שעל פיהן מגדיר הבנק, 2019בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  16 'ד 1הקבוצה. בביאור 

 וחברות מאוחדות שלו:להלן יובאו בתמצית עדכונים מהותיים בנוגע לתובענות מהותיות נגד הבנק 

 אותה לאשר ובקשה, אחרות  אשראי כרטיסי וחברות כאל נגד תובענה תוארה 2019 בדצמבר 31 ליום הכספיים לדוחות 12.1' ג 26 בביאור 4.1

 כובלים הסדרים לשני טענה הינה הבקשה של עניינה. מרכז מחוז המחוזי המשפט לבית 2014 באפריל 28 ביום שהוגשה, ייצוגית  כתובענה

 ").pre paid(" מראש נטענים תשלום וכרטיסי") דביט(" המיידי החיוב כרטיסי בתחום

 . ח"ש מיליארד 7-כ של בסך, הנתבעים לכלל ביחס, הנזק הוערך במסגרתה, חדשה בקשה הוגשה 2016 ביוני 8 ביום

 בעתירה. התחרות על נההממו נגד עתירה, לצדק גבוה דין כבית בשבתו, העליון  המשפט לבית המבקשים הגישו 2018 בדצמבר 23 ביום

 ראוש במסגרתו לתחרות הדין בית של דינו פסק של שינוי או ביטול או הבהרה לשם לפעול התחרות על לממונה יורה המשפט בית כי מבוקש

 יימשכו, לכך  בהתאם. עתירהה דחיית על המשפט בית הורה היום ובאותו 2020 ביולי 16 ביום התקיים בעתירה דיון. הצולבת העמלה הסדר

 .המחוזי  המשפט בבית ההליכים

 בני שניהלו הבנקים בשני לחשבונות הנוגעים ובישראל באוסטרליה שונים הליכים ומתנהלים התנהלו דיסקונט מרכנתיל בנק ונגד הבנק נגד 4.2

 דיי על באוסטרליה גשושהו ) כספיות( אזרחיות בתביעות אלה הליכים של עיקרם. אליהם הקשורות וחברות מסויימת אוסטרלית משפחה

 ותהתביע. האוסטרלית סיםהמי רשות ידי על שנקבעו מתוקנות מס שומות בשל לחברות שנגרמו לנזקים בטענות, הקשורות  החברות מפרקי

 מן לא. באוסטרליה מס מתשלום להתחמק להם שסייעו בנקאות שירותי ללקוחות העמידו הבנקים כי) המוכחשת( הטענה על מבוססות

 לסיום אפשרות בוחן הבנק .)להלן 5.1 בסעיף מובאים נוספים פרטים( תנוספ הקשור החבר בשם עניין באותו נוספת התביע תוגש כי הנמנע

 .המשפט בית לכתלי מחוץ בפשרה ההליכים

 שתי ידי על באוסטרליה פדרלי משפט בבית הוגשה התביעה. 2017 ספטמבר בחודש דיסקונט מרכנתיל ולבנק לבנק שנמסרה תביעה ) א(

 דיי על לחברות הוצאוש מתוקנות שומות על ובהתבסס הבנקים בשני חשבונות שניהלו) שלהן המפרק באמצעות( אוסטרליות חברות

 על עמד המקורי תביעהה סכום .2005-1997 בשנים החברות בחשבונות שונות לפעולות מתייחסת התביעה. באוסטרליה המס רשויות

 . מהבנק אוסטרלי דולר מיליון 9.3-כ של וסך דיסקונט מרכנתיל מבנק אוסטרלי דולר מיליון 11-כ של סך

. העילות אחת לגבי וספיםנ כתובעים המיסים ורשות החברות מפרק צורפו שבמסגרתו מתוקן תביעה כתב הוגש 2019 בספטמבר 2 ביום

 .הבנקים שני נגד אוסטרלי דולר מיליון 16-כ של סך על והועמד, הופחת  התביעה סכום, בנוסף

 .לבנק ותימה אינו הפשרה סכום. נמחקה הבנקים נגד והתביעה הצדדים בין פשרה הסכם נחתם 2020 בינואר 31 ביום
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 . התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות (המשך)10

 התביעה. באוסטרליה הפדרלי המשפט בבית נוספים נתבעים ונגד הבנק נגד הוגשה אשר, 2016 בדצמבר 4 ביום לבנק שנמסרה תביעה )ב(

 בחשבונות שונות תלפעולו מתייחסת התביעה. בבנק חשבונות ניהלו אשר אוסטרליות חברות שלוש של המפרקים ידי על הוגשה

 התובעים לטענת נושא עהנתב הסכום. אוסטרלי  דולר מיליון 100-כ היה הגשתה במועד התביעה סכום. 2009-1992 בשנים האמורים

 לתחום מחוץ המצאה תרהי לביטול בקשות הבנק הגיש 2017בחודש פברואר . 8% של שנתי בשיעור, באוסטרליה לדין בהתאם ריבית

. הבנק של המקדמיות בטענות יוןד התקיים 2019 בנובמבר 12 ביום. נאות לא ופורום סמכות חוסר טענות בשל היתר בין, הליכים ולעיכוב

 באוגוסט 20 ביום .עילותה אחת לגבי כתובעים המיסים ורשות המפרקים צורפו בו מתוקן תביעה כתב הוגש 2019 בנובמבר 14 ביום

 לניהו להמשך מועדים יעתלקב לדיון תאריך לקבוע השופט הורה בנוסף. הבנק של המקדמיות טענותיו את הדוחה החלטה ניתנה 2020

 .ההחלטה על לערער האם בוחן הבנק .ההליכים

 שניהלו נוספות חברות ארבע ושל לעיל) ב( ק"בס שהוזכר בהליך התובעות החברות שלוש של המפרקים הגישו 2019 באוקטובר 3 יוםב )ג( 

 לאש( נוספות חברות לוש אלה חברות של באוסטרליה הפירוק בהליך בישראל להכיר בקשות"), הנוספות החברות(" בבנק חשבונות

-ח"תשע, כלכלי  ושיקום ןפרעו חדלות חוק מכח הנטען לפי, אביב -בתל המחוזי המשפט לבית הוגשו הבקשות). בבנק חשבונות ניהלו

 המפרקים הגישו 2019 ובמברבנ 14 ביום. לבקשות נענה המשפט בית, 2019 באוקטובר 3 ביום. ההכרה לבקשות צד היה לא הבנק. 2018

 מנוהלים או שנוהלו ותהחשבונ כלל עם בקשר הבנק בידי המצויים ומידע מסמכים לידיהם למסור לבנק להורות בקשה המשפט לבית

 בקשה והגיש, המידעו המסמכים למסירת לבקשה התנגד הבנק. קשורים חשבונות עם בקשר או הבקשות נשוא החברות שם על בבנק

 3 ביום .ההכרה סוגייתב ההחלטה לאחר עד והמידע המסמכים בבקשת ההכרעה את עיכב המשפט בית. האמורים ההכרה הליכי לביטול

 .ההכרה הליכי לביטול הבקשה בהסכמה נדחתה 2020 במרס 10 ביום .בבקשה דיון התקיים 2020 במרס

 .ועומדת תלויה עדיין מסמכים למסירת הבקשה

. אוסטרלי  דולר מיליון 50-כ של סך על הנוספות החברות לארבע בקשר תביעה באוסטרליה המשפט בבית הוגשה 2020 ביולי 29 ביום

 של המצאה בוצעה םטר , וממילא השיפוט לתחום מחוץ התביעה של המצאה אישר טרם האוסטרלי המשפט בית, הבנק ידיעת למיטב

 .לבנק יעהבהת כתב

 בבדיקה. אוסטרלי  דולר ליוןמי 190-לכ להגיע עשוי, להלן  5.1 בסעיף המתואר ההליך עם יחד ,התביעות  של הכולל סכומן, הבנק להערכת

 . כאמור  תביעות מוגשות להיות עשויות בגינם נוספים קשורים חשבונות אותרו לא, בבנקים שנערכה

 .להלן  5.1 סעיף ראו, דומה בעניין המתנהל נוסף הליך בדבר לפרטים

 ביוני 21 ביום והבנק, שהוגשאישורה כתובענה ייצוגית נגד ל, תוארו תובענה ובקשה 2019בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  12.6ג'  26בביאור  4.3

 החוק והוראות 1978-ח"התשל, הכללי  האפוטרופוס חוק הוראות את מפר הבנק, המבקש לטענת. לוד -מרכז המחוזי המשפט בבית 2018

 מאמצים משקיע אינו הבנק יכ נטען". עזוב נכס"ב החזקתו על הכללי לאפוטרופוס מדווח שאינו בכך, 1964-ה"התשכ, מופקד  רכוש להגנת

 באופן אלו כספים משקיע היה לליהכ האפוטרופוס שכן, נזקים הקבוצה לחברי וגורם במועד מדווח אינו", העזוב נכס"ה בעלי באיתור סבירים

 חברי לכלל התביעה םסכו  את העמיד המבקש .הבעלים לאיתור ממשיים בצעדים נוקט והיה העזוב הנכס לאופי והמתאים ביותר הטוב

 .ח"מיליון ש 300 של סך על הקבוצה

 לתיקון לבקשה מתנגד נוה לפיה, הבנק תגובת הוגשה 2020 במרס 17 ביום .לאישור  הבקשה לתיקון בקשה הוגשה 2019 בדצמבר 25 ביום

 תידון לאישור הבקשה תיקוןל הבקשה לפיה המשפט בית החלטת ניתנה 2020 במאי 26 ביום. חזית להרחבת ניסיון המהווה, לאישור  הבקשה

 .2021 בפברואר 3 ליום נקבע משפט קדם דיון. המשפט קדםישיבת ב

 חברות שתי וכנגד כאל כנגד, ייצוגית  כתביעה בה להכיר ובקשה תביעה תוארו 2019 בדצמבר 31 ליום הכספיים לדוחות 12.7' ג 26 בביאור 4.4

 בעיקר( חסר במסמך עסקאות ונהי הבקשה של עניינה. אביב בתל המחוזי המשפט בבית 2018 ביולי 22 ביום שהוגשו, נוספות  אשראי כרטיסי

 לנצל, ר ישי  בשיווק העוסקות מחברות מנעו לא האשראי כרטיסי חברות כי נטען בבקשה. ישיר  בשיווק העוסקות בחברות) טלפוניות עסקאות

 . ח"ש יליוןמ 900-כ סך על ,הקבוצה חברי לכלל תביעתם סכום העמידו המבקשים. כדין  שלא שנעשו עסקאות בגין כספים מקשישים ולגזול

 שהם המסמכים רשימת את, ור קיצ תוך, לערוך  התובעים כוח לבא הורה המשפט בית, הדיון  בתום. 2020 בינואר 7 ביום התקיים משפט קדם

 הגישו 2020 במרס 8 ביום. וקנתמת מסמכים גילוי בקשת המבקשים הגישו 2020 בינואר 26 ביום. השאלון  את וכן, בהם ועיון גילוי מבקשים

  .2020באוגוסט  31 וםלי עד המתוקנת הגילוי לבקשת לתשובה תגובה להגיש התובעת על כי קבע המשפט בית .לבקשה תשובה הנתבעות

בנקים נוספים ובקשה לאשר אותה כתובענה  5תוארה תובענה נגד הבנק ונגד  2019בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  13.2ג'  26בביאור  4.5

 .אביב בתל המחוזי המשפט בבית 2019 ביוני 5 ביוםשה ייצוגית, שהוג

 במורכ, נטען  כך, זו  פיןחלי  בעסקת הכרוך התשלום, ח"מט של המרה מבצעים לקוחות כאשר. ח"מט המרת פעולת הינה הבקשה של עניינה

 לתעמ המבקשים לטענת נהשהי, נוספת  ועמלה) המשיבים בתעריפוני נאות גילוי ניתן כי נטען לגביה אשר( פעולה עמלת: עמלות משתי

 זו עמלה תגביי כי נטען ,משכך . ללקוח המועבר עסקה בתדפיס ולא בתעריפונים לא נאות גילוי לה ניתן לא לטענתם אשר המרה הפרשי

 .ההמרה שירות עלות מה לדעת אפשרות ללקוחות אין, הלקוחות  מעיני הסמוי חיוב וזהו מאחר כי נטען עוד .לדין  בניגוד נעשית
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 פעולה עמלת גובים ולכן רההמ בהפרשי התוספת לאחר זו עמלה מחשבים הם כי, נוספים משיבים 2-ו הבנק כנגד נטען, פעולה עמלת לגבי

 .ביתר 

 .ח"ש מיליון 1,486 של ךס על הקבוצה חברי לכלל הבנק נגד התביעה סכום את העמידו המבקשים

 2020 בינואר 16 ביום .ו תגובת להגשת מועדה להארכת בקשה וכן הבקשה של הסף על לסילוק בקשה הבנק הגיש 2019 באוקטובר 10 ביום

 ביוני 21 ביום .סףה על לסילוק בבקשה הכרעה לאחר עד נדחה האישור לבקשת תגובה להגשת המועד לפיה המשפט בית החלטת ניתנה

 ערעור המבקש הגיש 2020 ביולי 6 ביום .הוצאות בתשלום המבקשים את וחייב הסף על האישור בקשת דחיית על המשפט בית הורה 2020

 נדחו המבקש בקשות .חוזי המ המשפט בית של דינו פסק ביצוע ועיכוב ערבון מהפקדת פטור לקבלת בקשה הגיש וכן האמור הדין פסק על

 .לדחיה הליך ירשם, 2020 טמברבספ 6 ליום עד ח"ש אלף 30 של בסך עירבון יופקד ולא במידה כי המשפט בית קבע 2020 באוגוסט 10 וביום

נגד הבנק ונגד חברות מאוחדות שלו תלויות ועומדות בקשות לאשר תובענות מסויימות כתובענות ייצוגיות ותובענות אחרות, אשר לדעת הבנק,  .5

לפי  עת יועציהן המשפטיים,דשל החברות המאוחדות, אשר נסמכת על חוות או על עמדת ההנהלות /בהתבסס על חוות דעת יועציו המשפטיים, ו

 העניין, בהתאמה, לא ניתן להעריך בשלב זה את סיכוייהן ולפיכך לא נערכה בגינן הפרשה.

 וחברה האוסטרלית המסים רשות בין המתנהל בהליך, באוסטרליה משפט לבית שהוגשה בקשה בעקבות, 2017 ביוני 15 ביום כי נודע לבנק 5.1

 משלושה וראיות עדויות גבותל ישראלי דין לעורך המתיר צו אביב בתל השלום משפט בית נתן, לעיל  4.2 ק"בס המצוינות לחברות הקשורה

 . )דין חיקור הליכי( מדינות בין משפטית לעזרה לבקשה בהתאם וזאת) מעבודתם שפרשו לאחר חלקם( דיסקונט מרכנתיל בנק מעובדי

 לבנק המורה המחוזי טהמשפ בית נוספת של החלט על דיסקונט מרכנתיל בנק שהגיש ערעור רשות בקשת נדחתה 2020 בינואר 30 ביום

 .הסתיימו  הדין חיקור הליכי. המסמכים נמסרו, ובהתאם הישראלי ד"לעו מסמכים למסור דיסקונט מרכנתיל

 .לעיל  4.2 סעיף ראו, דומה בעניין נוספים הליכים בדבר לפרטים

 נגד 2019 בדצמבר 19אשר הוגשו ביום  ,תשלום אגרה לדחייתתוארה תביעה ובקשה  2019בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  13.3ג'  26בביאור  5.2

 .יפו  - אביב בתל המחוזי המשפט לבית נוספים נתבעים 5 ונגד הבנק

 אשר ותרמית מעילה, הונאה מעשי ועניינה, Joint Stock Company Commercial Bank Privat Bank באוקראינה מסחרי בנק ידי על הוגשה התביעה

 .התביעה בכתב נתבעים והינם התובע של השליטה בעלי שהיו מי ידי התובע על לטענת בוצעו

 ההלוואות וכספי, שליטתםב היו אשר לגופים התובע ידי על הלוואות למתן פעלו התובע של השליטה בעלי, התביעה בכתב הנטען פי על

 יממעש כחלק כי, נטען  דעו. השליטה בעלי של האישית לטובתם נגזלו ולבסוף, מקורםאת  להסוות במטרה בנקים חשבונות דרך גולגלו

 מחשבון כספיות העברות באמצעות, ב "ארה דולר מיליארד 1.2-כ של סך לישראל הוברח, השליטה בעלי בהוראת שבוצעו וההונאה המרמה

 בין שבוצעו כספיות תבהעברו מדובר, התביעה בכתב המתואר פי על. בבנק לחשבונה השליטה בעלי שבבעלות חברה של בקפריסין בנק

, התובע לטענת, בנק וזאת ל  ומחוץ אל הכספיות ההעברות ביצוע את שאפשר בכך נזק לו גרם הבנק, התובע לטענת. 2011–ל 2007 השנים

 .בישראל  הון הלבנת איסור חוק מכוח עליו החלות לחובות בניגוד

 .ח"ש מיליארד 2.1 של סך על הועמד הנתבעים כלל כנגד התביעה סכום

 מחוץ התביעה כתב מצאתה היתר על והורה התובע לבקשת המשפט בית נעתר 2020 סבמר 18 ביום .האגרה שולמה 2020 ינוארב 30 ביום

 .לתחום

 מחוץ המתנהלים מקבילים יםהליכ בשל בה ההליכים לעיכוב ולחילופין הסף על התביעה לסילוק בקשה הבנק הגיש 2020 בפברואר 17 ביום

 להגיש הבנק על. נההג כתב להגשת המועד להארכת הבנק בקשת את המקבלת המשפט בית החלטת ניתנה 2020 במאי 17 ביום. לישראל 

 המשפט בית להחלטת בהתאם .הסף על לסילוק בבקשה דיון התקיים 2020 ביולי 29 ביום .הסילוק בבקשת מהכרעה יום 60 בתוך הגנה כתב

 . בכתב סיכומיהם להגיש הצדדים על

הבנק  נגדאשר הוגשו  ייצוגית כתובענות לאישורן ובקשות תביעות ארבע ותואר 2019בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  13.4ג'  26בביאור  5.3

, PayBox התשלומים ייתבאפליקצ שרת בהתקנת תקלה הינה הבקשות של עניינן. אביב בתל המחוזי המשפט בבית 2020 בינואר 30 ביום

 . נזקים להם גרמה, המבקשים לטענת אשר תקלה

, ח"ש מיליון 2.5-ו ח"ש יליוןמ 25, ח"ש מיליון 500, ח"ש מיליון 850 סך על הבקשות בארבע הועמדו הקבוצה חברי לכלל התביעות סכומי

 .בהתאמה

 על ולהורות מכותובס שימוש לעשות המשפט בית התבקש לפיהן, לאישור  הבקשות תיקי בכל בקשות הבנק הגיש 2020 במרס 4 ביום

 מתן לאחר יום 90 תוך תוגש האישור לבקשת הבנק תשובת כי המשפט בית הורה, הבנק לבקשת. האישור  בקשות ארבע מתוך שלוש מחיקת

 .2020 בספטמבר 24 ליום מקדמי לדיון נקבעו זה בנושא האישור בקשות ארבע .מהבקשות שלוש ה למחיקתבבקש החלטה

 בתל המחוזי המשפט בבית, ייצוגית  כתובענה לאישורה ובקשה תביעה כתב נוספים בנקים שני ונגד הבנק נגד הוגשו 2020במאי  11 ביום 5.4

 לוגוג  פייסבוק כגון ייםבינלאומ לתאגידים רגל דריסת נותן שהוא בכך הבנקאית הסודיות חובת את מפר הבנק כי טוען המבקש .אביב

 יםהבינלאומי המידע אגידית עם עסקה ערכו הבנקים כי נטען. לקוחות על פרטי מידע לאסוף להם ומאפשר שלו הדיגיטליות לפלטפורמות

 ורחב רףגו  באופן מנוסחים נקהב של השונים המסמכים המבקש לטענת. הלקוחות בפרטיות לפגיעה בתמורה וזולים יעילים כלים קיבלו ובכך

  .המידע להעברת הסכמה מתן משום אלו הסכמים על הלקוחות בחתימת לראות ואין מעביר שהוא המידע מהות את ללקוחות להבהיר מבלי



 בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו 
 ות כספייםדוח 2020 שנידוח רבעון 
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 .ח"ש 1,000 סך על עמדהו למבקש שנגרם האישי הנזק סכום. הקבוצה לחברי שנגרם הנזק סכום את להעריך ניתן לא כי מציין המבקש

 .2020 בספטמבר 10 ליום עד תוגש לאישור לבקשה הבנק תשובת

 30 ביום הסתכמה בפרויקט ההשקעה. 2019 בדצמבר 31 ליום הכספיים לדוחות 17' ג 26 בביאור הובאו הפרוייקט אודות פרטים. דיסקונט קמפוס .6

  .ח"ש יוןמיל 628-כ של בסך הפרויקט בגין ההתחייבות יתרת הסתכמה זה למועד. ח"ש מיליון 245-כ של בסך 2020 ביוני
 מראש לבנק לאשר הוחלט, 2020 במרס 18 ביום שהתקיימה, הבנק של מיוחדת כללית באסיפה. משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח .7

 הפוליסה תוקף הארכת לש בדרך ובין חדשה פוליסה רכישת של בדרך בין, משרה ונושאי דירקטורים אחריות בגין ביטוח בפוליסת להתקשר

 .האמורה מולהתג בתוכנית שצויינו ובמגבלות בתנאים, אסיפה באותה אושרה אשר התגמול מדיניות של תוקפה במהלך, הקיימת 

 היקף, סיכוני אשראי ומועדי פרעון -פעילות במכשירים נגזרים  .11

 א. היקף פעילות על בסיס מאוחד

 נקוב של מכשירים נגזרים. סכום 1

 
 בלתי מבוקר

 
 מבוקר

 
 2020ביוני  30

 
 2019ביוני  30

 
 2019בדצמבר  31

 

נגזרים 
שאינם 
 למסחר

נגזרים 
 הכל-סך למסחר

 

נגזרים 
שאינם 
 למסחר

נגזרים 
 הכל-סך למסחר

 

נגזרים 
שאינם 
 למסחר

נגזרים 
 הכל-סך למסחר

 
 במיליוני שקלים חדשים

 חוזי ריבית
 Forward  7,128  11,104  18,232 -ו Futuresחוזי            

 
 7,637  10,462  18,099 

 
 6,888  7,283  14,171 

 4,161  3,779  382  אופציות שנכתבו
 

 375  25,042  25,417 
 

 381  5,514  5,895 
 2,049  1,609  440  אופציות שנקנו

 
 400  23,482  23,882 

 
 405  3,124  3,529 

⁾¹⁽Swaps  13,149  106,340  119,489 
 

 10,246  119,027  129,273 
 

 12,111  131,026  143,137 
 143,931  122,832  21,099  ⁾²⁽הכל-סך

 
 18,658  178,013  196,671 

 
 19,785  146,947  166,732 

 5,388  -  5,388  ⁾⁵⁽מזה: נגזרים מגדרים
 

 3,465  -  3,465 
 

 3,838  -  3,838 
 חוזי מטבע חוץ

 Forward⁽³⁽  3,555  30,736  34,291 -ו Futuresחוזי            
 

 756  20,689  21,445 
 

 1,529  19,731  21,260 
 14,458  14,458  -  אופציות שנכתבו

 
 -  18,058  18,058 

 
 -  13,067  13,067 

 13,590  13,590  -  אופציות שנקנו
 

 -  16,203  16,203 
 

 -  12,235  12,235 
Swaps  25,628  66,828  92,456 

 
 33,757  36,913  70,670 

 
 33,634  37,708  71,342 

 154,795  125,612  29,183  הכל-סך
 

 34,513  91,863  126,376 
 

 35,163  82,741  117,904 
 חוזים בגין מניות

 -  -  -  Forward -ו Futuresחוזי            
 

 -  46  46 
 

 -  45  45 
 5,798  5,670  128  אופציות שנכתבו

 
 216  8,717  8,933 

 
 163  8,773  8,936 

 5,803  5,670  133  ⁾⁴⁽אופציות שנקנו
 

 227  8,717  8,944 
 

 168  8,773  8,941 
Swaps  -  474  474 

 
 -  1,270  1,270 

 
 -  656  656 

 12,075  11,814  261  הכל-סך
 

 443  18,750  19,193 
 

 331  18,247  18,578 
 חוזי סחורות ואחרים

 Forward  -  1,268  1,268 -ו Futuresחוזי            
 

 -  508  508 
 

 -  849  849 
 25  4  21  אופציות שנכתבו

 
 22  4  26 

 
 21  3  24 

 24  3  21  אופציות שנקנו
 

 22  4  26 
 

 21  3  24 
 1,317  1,275  42  הכל-סך

 
 44  516  560 

 
 42  855  897 

 312,118  261,533  50,585  הכל סכום נקוב-סך
 

 53,658  289,142  342,800 
 

 55,321  248,790  304,111 
 

 הערות:
שהתאגיד הבנקאי משלם  swapsמזה:  )1(           

 שיעור ריבית קבוע
  

 43,110 
   

 40,899 
   

 45,991 
 מדד-חוזי החלפת שקל מזה: )2(

  
 13,101 

   
 13,010 

   
 11,701 

 מזה: חוזי החלפת מטבע חוץ ספוט )3(
  

 3,696 
   

 1,743 
   

 1,778 
 מזה: נסחרים בבורסה )4(

  
 7,234 

   
 9,088 

   
 9,116 

 .IRSהבנק מבצע גידור חשבונאי באמצעות עסקאות  )5(
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 סיכוני אשראי ומועדי פרעון (המשך)היקף,  -פעילות במכשירים נגזרים  .11
 א. היקף פעילות על בסיס מאוחד (המשך)

 . שווי הוגן ברוטו של מכשירים נגזרים2

 
 התחייבויות בגין נגזרים ברוטו נכסים בגין נגזרים ברוטו

 

נגזרים 
שאינם 
 למסחר

נגזרים 
 סה"כ למסחר

נגזרים 
שאינם 
 למסחר

נגזרים 
 סה"כ למסחר

 
 חדשיםבמיליוני שקלים 

 
 בלתי מבוקר

 
 2020ביוני  30

 3,819  3,215  604  3,501  3,225  276  חוזי ריבית
 345  -  345  46  -  46  מגדרים -מזה 

 1,710  1,241  469  1,814  1,347  467  חוזי מטבע חוץ
 519  513  6  519  513  6  חוזים בגין מניות

 30  30  -  32  32  -  חוזי סחורות ואחרים
 6,078  4,999  1,079  5,866  5,117  749  ⁾¹⁽הכל נכסים/התחייבויות בגין נגזרים ברוטו-סך

 -  -  -  -  -  -  סכומים שקוזזו במאזן
 6,078  4,999  1,079  5,866  5,117  749  יתרה מאזנית

 525  503  22  581  581  -  שאינם כפופים להסדר התחשבנות נטו או הסדרים דומים -מזה 
       

 
 בלתי מבוקר

 
 2019ביוני  30

 2,756  2,413  343  2,586  2,442  144  חוזי ריבית
 116  -  116  16  -  16  מגדרים -מזה 

 891  557  334  961  667  294  חוזי מטבע חוץ
 716  703  13  717  704  13  חוזים בגין מניות

 13  12  1  13  12  1  חוזי סחורות ואחרים
 4,376  3,685  691  4,277  3,825  452  ⁾¹⁽הכל נכסים/התחייבויות בגין נגזרים ברוטו-סך

 -  -  -  -  -  -  סכומים שקוזזו במאזן
 4,376  3,685  691  4,277  3,825  452  יתרה מאזנית

 702  663  39  681  681  -  שאינם כפופים להסדר התחשבנות נטו או הסדרים דומים -מזה 
       

 
 מבוקר

 
 2019בדצמבר  31

 3,049  2,728  321  2,920  2,733  187  חוזי ריבית
 99  -  99  34  -  34  מגדרים -מזה 

 1,375  829  546  1,195  852  343  חוזי מטבע חוץ
 388  380  8  388  380  8  חוזים בגין מניות

 54  53  1  55  54  1  חוזי סחורות ואחרים
 4,866  3,990  876  4,558  4,019  539  ⁾¹⁽הכל נכסים/התחייבויות בגין נגזרים ברוטו-סך

 -  -  -  -  -  -  סכומים שקוזזו במאזן
 4,866  3,990  876  4,558  4,019  539  יתרה מאזנית

 400  359  41  358  358  -  שאינם כפופים להסדר התחשבנות נטו או הסדרים דומים -מזה 
 

 הערה:
 י ש"ח);מיליונ 13 - 31.12.2019מיליוני ש"ח,  14 - 30.6.2019מיליוני ש"ח ( 10שווי הוגן ברוטו של נכסים בגין  נגזרים משובצים בסך  -מזה  )1(
 יליוני ש"ח).מ 27 - 31.12.2019מיליוני ש"ח,  31 - 30.6.2019מיליוני ש"ח ( 14שווי הוגן ברוטו  של התחייבויות בגין  נגזרים משובצים בסך  -מזה  
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 היקף, סיכוני אשראי ומועדי פרעון (המשך) -פעילות במכשירים נגזרים  .11
 חשבונאי גידור. ב

 . ההשפעה של גידור חשבונאי1

 
 בלתי מבוקר

 

 לשלושה חודשים 
 ביוני 30-שהסתיימו ב

 לשישה חודשים 
 ביוני 30-שהסתיימו ב

 
2020 2019 2020 2019 

 
 הכנסות (הוצאות) ריבית

 
 במיליוני ש"ח

 רווח (הפסד) מגידורי שווי הוגן
 חוזי ריבית    
 96  254  44  47  פריטים מגודרים    

 )97( )241( )44( )33( נגזרים מגדרים

 
 פריטים מגודרים בגידור שווי הוגן. 2

 
 בלתי מבוקר

 
 2019ביוני  30ליום  2020ביוני  30ליום 

 
 הערך בספרים

התאמות שווי הוגן מצטבר 
שהגדילו(הקטינו) את הערך 

 הערך בספרים בספרים

התאמות שווי הוגן מצטבר 
שהגדילו(הקטינו) את הערך 

 בספרים

  

יחסי גידור 
 קיימים

יחסי גידור 
 שהופסקו

 

יחסי גידור 
 קיימים

יחסי גידור 
 שהופסקו

 
 במיליוני ש"ח

 -  104  2,013  -  347  4,528  ניירות ערך
 -  -  -  -  4  347  ⁾¹⁽אשראי לציבור

 -  )11( 1,045  -  )42( 1,100  פיקדונות הציבור
 הערה:

 מיליון ש"ח. 997-) הסכומים שיועדו לגידור מתוך תיק הלוואות בסך של כ1(
 

 . השפעת נגזרים שלא יועדו כמכשירים מגדרים על דוח רווח והפסד3

 
 בלתי מבוקר

 

 לשלושה חודשים 
 ביוני 30-שהסתיימו ב

 לשישה חודשים 
 ביוני 30-שהסתיימו ב

 
2020 2019 2020 2019 

 

ם רווח (הפסד) שהוכר בהכנסות (הוצאות) מפעילות במכשירי 
 ⁾¹⁽נגזרים

 
 במיליוני ש"ח

 )18(  30  )16(  18  חוזי ריבית
 )539(  82  )164(  )574(  חוזי מטבע חוץ

 1  -  -  )1(  מניותחוזים בגין 
 -  -  -  -  חוזי סחורות ואחרים

 )556( 112  )180( )557( סך הכל
 הערה:

 ) נכלל בסעיף הכנסות (הוצאות) מימון שאינן מריבית.1(

 

  



 

130 
 

   
 

 

 היקף, סיכוני אשראי ומועדי פרעון (המשך) -פעילות במכשירים נגזרים  .11
 נגדי לחוזה על בסיס מאוחד. סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים לפי צד ג

 
 בנקים בורסה

דילרים/ 
 ברוקרים

ממשלות 
ובנקים 

 הכל-סך אחרים מרכזיים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 בלתי מבוקר

 
 2020ביוני  30

 5,866  3,488  96  12  2,194  76  ⁾²⁽יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים
 סכומים ברוטו שלא קוזזו במאזן:

 )3,718(  )1,888(  -  )6(  )1,824(  -  ⁾⁵⁽הפחתת סיכון אשראי בגין מכשירים פיננסיים      
 )324(  )30(  )5(  )3(  )286(  -  הפחתת סיכון אשראי בגין בטחון במזומן שהתקבל

 1,824  1,570  91  3  84  76  סכום נטו של נכסים בגין מכשירים נגזרים
 1,051  633  36  64  157  161  ⁾¹⁽מכשירים נגזריםסיכון אשראי חוץ מאזני בגין 

 6,917  4,121  132  76  2,351  237  ⁾⁴⁽סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים
 6,078  2,711  -  76  2,884  407  ⁾³⁽יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 סכומים ברוטו שלא קוזזו במאזן:
 )3,718(  )1,888(  -  )6(  )1,824(  -  פיננסייםמכשירים       

 )1,304(  )307(  -  -  )997(  -  בטחון במזומן ששועבד
 1,056  516  -  70  63  407  סכום נטו של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

       
 

 בלתי מבוקר

 
 2019ביוני  30

 4,277  3,037  19  28  1,173  20  ⁾²⁽יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים
 סכומים ברוטו שלא קוזזו במאזן:

 )2,719(  )1,687(  -  )12(  )1,020(  -  ⁾⁵⁽הפחתת סיכון אשראי בגין מכשירים פיננסיים      
 )172(  )34(  )2(  )2(  )134(  -  הפחתת סיכון אשראי בגין בטחון במזומן שהתקבל

 1,386  1,316  17  14  19  20  מכשירים נגזריםסכום נטו של נכסים בגין 
 1,246  678  16  95  173  284  ⁾¹⁽סיכון אשראי חוץ מאזני בגין מכשירים נגזרים

 5,523  3,715  35  123  1,346  304  ⁾⁴⁽סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים
 4,376  2,067  -  20  1,662  627  ⁾³⁽יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 סכומים ברוטו שלא קוזזו במאזן:
 )2,719(  )1,687(  -  )12(  )1,020(  -  מכשירים פיננסיים      

 )617(  )81(  -  -  )536(  -  בטחון במזומן ששועבד
 1,040  299  -  8  106  627  סכום נטו של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

       
 

 מבוקר

 
 2019בדצמבר  31

 4,558  3,026  88  27  1,379  38  ⁾²⁽יתרה מאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים
 סכומים ברוטו שלא קוזזו במאזן:

 )3,188( )1,931( -  )16( )1,241( -  ⁾⁵⁽הפחתת סיכון אשראי בגין מכשירים פיננסיים      
 )246( )40( )88( )1( )117( -  שהתקבלהפחתת סיכון אשראי בגין בטחון במזומן 

 1,124  1,055  -  10  21  38  סכום נטו של נכסים בגין מכשירים נגזרים
 991  577  18  44  103  249  ⁾¹⁽סיכון אשראי חוץ מאזני בגין מכשירים נגזרים

 5,549  3,603  106  71  1,482  287  ⁾⁴⁽סך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים
 4,866  2,531  -  18  2,015  302  ⁾³⁽יתרה מאזנית של התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 סכומים ברוטו שלא קוזזו במאזן:
 )3,188( )1,931( -  )16( )1,241( -  מכשירים פיננסיים      

 )800( )110( -  -  )690( -  בטחון במזומן ששועבד
 878  490  -  2  84  302  מכשירים נגזריםסכום נטו של התחייבויות בגין 

 

 הערות:
לווה, לפני  לות על חבות שלצורך מגבלכפי שחושבו  ההפרש, אם הוא חיובי, בין סך כל הסכומים בגין מכשירים נגזרים (לרבות בגין מכשירים נגזרים עם שווי הוגן שלילי) שנכללו בחבות הלווה, )1(

 המאזנית של נכסים בגין מכשירים נגזרים של הלווה.הפחתת סיכון אשראי, לבין היתרה 
 4,263סך של  - 2019ביוני  30 מיליון ש"ח הכלולה בסעיף נכסים בגין מכשירים נגזרים (ליום 5,856מזה: יתרה מאזנית של מכשירים נגזרים העומדים בפני עצמם בסך של  )2(

 ש"ח).מיליון  4,545סך של  - 2019בדצמבר  31מיליון ש"ח, ליום 
ל סך ש - 2019ביוני  30ליום (מיליון ש"ח הכלולה בסעיף התחייבויות בגין מכשירים נגזרים  6,064מזה: יתרה מאזנית של מכשירים נגזרים העומדים בפני עצמם בסך של  )3(

 מיליון ש"ח). 4,839סך של  - 2019בדצמבר  31מיליון ש"ח, ליום  4,345
 לעיל. הסכום אינו כולל את ההפחתות )4(
סך של  - 2019בדצמבר  31"ח, ליום שמיליון  2,698סך של  - 2019ביוני  30מיליון ש"ח (ליום  3,600השווי ההוגן של מכשירים נגזרים הכפופים להסכמי קיזוז הינו בסך של  )5(

 מיליון ש"ח). 3,164
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 היקף, סיכוני אשראי ומועדי פרעון (המשך) -פעילות במכשירים נגזרים  .11
 סכומים נקובים: יתרות לסוף תקופה על בסיס מאוחד -. פירוט מועדי פרעון ד 

 

 3עד 
 חודשים

 3מעל 
חודשים ועד 

 שנה
מעל שנה 

 שנים 5ועד 
 5מעל 

 הכל-סך שנים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 בלתי מבוקר

 
 2020ביוני  30

 חוזי ריבית:
 13,101  3,327  5,577  3,350  847  מדד-שקל       

 130,830  45,924  48,526  26,305  10,075  אחר  
 154,795  5,221  13,885  51,962  83,727  חוזי מטבע חוץ

 12,075  -  427  327  11,321  חוזים בגין מניות
 1,317  -  7  1,161  149  חוזי סחורות ואחרים

 312,118  54,472  68,422  83,105  106,119  הכל-סך

      
 

 בלתי מבוקר

 
 2019ביוני  30

 342,800  58,827  62,792  102,568  118,613  הכל-סך

      
 

 מבוקר

 
 2019בדצמבר  31

 304,111  69,180  61,665  71,686  101,580  הכל-סך

 

  פיקוחיים. מגזרי פעילות 12

עיקרי ההנחות, האומדנים ועקרונות הדיווח אשר . 2019בדצמבר  31א' לדוחות הכספיים ליום  29פרטים בדבר המגזרים הפיקוחיים הובאו בביאור  א.

 .2019בדצמבר  31' לדוחות הכספיים ליום ד 29שימשו בהכנת הנתונים פורטו בביאור 

 .2019בדצמבר  31א' לדוחות הכספיים ליום  30שהבנק זיהה, הובאו בביאור  פרטים בדבר מגזרים ניהוליים,

 על דעמי בעיקר, החדשות  וראותלה בהתאם פיקוחי למגזר סיווג לצורך הנדרש המידע מלוא את, מהלקוחות  חלק בגין, הבנק בידי היה שלא מאחר

 הבנק .ואומדנים הערכות סיסב על החלטות התקבלו, מידע בהעדר, מסוימים במקרים, וכן  המידע להשגת שונות פעולות בוצעו, פעילות  מחזור

 .הבאות חהדיוו  בתקופות המגזרים בין לקוחות סיווג יצריך כאמור והטיוב יכול, ובהתאמה הנתונים טיוב להשלמת פועל

 של הנתונים בהכנת המשמש ההוצאות הקצאת במודל שינויים יושמו 2020 ראשון רבעוןהחל מ. ההוצאות הקצאת מודל עידכון - מחדש סווג .ב

 .בהתאם מחדש סווגו ההשוואה מספרי. המודל  ותיקוף לעידכון מהלך השלמת לאחר, הפעילות  מגזרי
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 . מגזרי פעילות פיקוחיים (המשך)12

 מאוחד, פיקוחיים פעילות מגזרי. מידע על ג

 
 בלתי מבוקר

 
 

 2020ביוני  30לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 
 

 
 פעילות ישראל

 

 
 משקי בית

בנקאות 
 פרטית

עסקים קטנים 
 וזעירים

 

 
 הכל-סך

 מזה:
הלוואות 

 לדיור

 מזה:
כרטיסי 
 אשראי

   
 

 במיליוני שקלים חדשים
 389  2  138  231  573  הכנסות ריבית מחיצוניים 

 22  20  -  -  40  הוצאות ריבית לחיצוניים 
 367  )18(  138  231  533  הכנסות ריבית, נטו מחיצוניים 
 )5(  36  )5(  )123(  )41(  הכנסות ריבית, נטו בינמגזרי 
 362  18  133  108  492  סך הכנסות ריבית, נטו 
 312  205  233  3  516  הכנסות שאינן מריבית מחיצוניים 
 )182(  )184(  -  -  )168(  הכנסות שאינן מריבית בינמגזרי 
 130  21  233  3  348  מריביתסך הכנסות שאינן  
 492  39  366  111  840  סך הכנסות 
 181  1  58  61  204  הוצאות (ביטול הוצאות) בגין הפסדי אשראי 
 325  25  274  43  744  הוצאות תפעוליות ואחרות  
 )14( 13  34  7  )108( רווח (הפסד) לפני מסים 
 )3(  5  4  )1(  )42(  הרווחהפרשה (הקטנת הפרשה) למסים על  
 )11( 8  30  8  )66( רווח (הפסד) לאחר מסים 
 -  -  -  -  -  חלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת המס 
 )11(  8  30  8  )66(  רווח (הפסד) נקי לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 )2(  -  )6(  -  )6(  זכויות שאינן מקנות שליטהרווח (הפסד) נקי המיוחס לבעלי  
 )13( 8  24  8  )72( רווח (הפסד) נקי  המיוחס לבעלי המניות של הבנק 
        

 36,603  385  15,417  38,521  69,716  יתרה ממוצעת של נכסים
 -  -  -  -  -  מזה: השקעות בחברות כלולות 
 36,162  329  15,141  38,621  68,915  ⁾³⁽לציבורמזה: יתרה ממוצעת של אשראי  
 37,029  355  15,432  39,279  69,622  ⁾ ³⁽יתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח 
 560  -  66  2  199  יתרת חובות פגומים 
 64  -  -  394  439  יום או יותר 90יתרת חובות שאינם פגומים בפיגור של  
 45,379  17,598  2,312  81  88,224  התחייבויותיתרה ממוצעת של  
 40,223  17,488  15  -  84,620  מזה: יתרה ממוצעת של פיקדונות הציבור 
 40,814  17,938  15  -  84,993  יתרת פיקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח 
 34,995  513  13,350  21,884  51,644  ⁾¹⁽יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 
 34,879  520  13,249  22,248  51,769  ⁾¹⁽יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח  
 23,386  17,826  -  365  26,402  ⁾²⁽יתרה ממוצעת של נכסים בניהול 
        

 הכנסות ריבית, נטו:
 331  1  133  108  420  מרווח מפעילות מתן אשראי לציבור      

 31  17  -  -  72  פיקדונות הציבורמרווח מפעילות קבלת  
 -  -  -  -  -  אחר 
 362  18  133  108  492  סך הכנסות ריבית, נטו 
 הערות : 

 כפי שחושבו לצורך הלימות הון.  -) נכסי סיכון 1(
 לרבות נכסי גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות וניירות ערך של לקוחות.  -) נכסים בניהול 2(
 מוצגת יתרה רשומה. -יתרת האשראי לציבור ) 3(
 

 

  



 בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו 
 ות כספייםדוח 2020 שנידוח רבעון 

133 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
   
      

 פעילות חו"ל
 

 

עסקים 
 בינוניים

עסקים 
 גדולים

גופים 
 ניהול פיננסי  מוסדיים

הכל פעילות -סך
 ישראל

הכל -סך
 הכל-סך פעילות חו"ל

        
   

 
 108  263  6  117  1,458  284  1,742 

 
 6  30  15  81  214  65  279 

 
 102  233  )9(  36  1,244  219  1,463 

 
 )9(  )40(  18  41  -  -  - 

 
 93  193  9  77  1,244  219  1,463 

 
 81  88  123  )425(  900  34  934 

 
 )50(  )5(  )121(  710  -  -  - 

 
 31  83  2  285  900  34  934 

 
 124  276  11  362  2,144  253  2,397 

 
 65  60  )2(  14  523  9  532 

 
 71  148  19  92  1,424  159  1,583 

 
)12(  68 )6(  256  197  85  282 

 
 )4(  26  )2(  96  76  29  105 

 
)8(  42 )4(  160  121  56  177 

 
 -  -  -  4  4  -  4 

 
 )8(  42  )4(  164  125  56  181 

 
 -  )2(  -  4  )7(  -  )7( 

 
)8(  40 )4(  167  118  56  174 

        

 
 14,202  39,322  867  83,567  244,662  36,470  281,132 

 
 -  -  -  144  144  -  144 

 
 14,189  39,228  713  -  159,536  24,408  183,944 

 
 13,539  42,180  638  -  163,363  23,478  186,841 

 
 211  672  276  -  1,918  121  2,039 

 
 -  -  -  1,029  1,532  15  1,547 

 
 9,460  27,513  16,430  24,587  229,191  32,681  261,872 

 
 8,408  23,985  16,377  -  191,101  27,904  219,005 

 
 8,009  24,640  17,047  -  193,441  28,607  222,048 

 
 13,513  44,188  1,308  16,321  162,482  28,545  191,027 

 
 13,679  44,815  1,303  17,097  164,062  28,293  192,355 

 
 9,938  30,063  63,141  1,892  172,648  13,495  186,143 

        

        
 

 88  187  6  -  1,033  162  1,195 

 
 5  6  3  -  134  31  165 

 
 -  -  -  77  77  26  103 

 
 93  193  9  77  1,244  219  1,463 
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 . מגזרי פעילות פיקוחיים (המשך)12

 (המשך) מאוחד, פיקוחיים פעילות מגזרי. מידע על ג

 
 בלתי מבוקר

 
 

 2019ביוני  30לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 
 

 
 פעילות ישראל

 

 
 משקי בית

בנקאות 
 פרטית

עסקים קטנים 
 וזעירים

 

 
 הכל-סך

 מזה:
הלוואות 

 לדיור

 מזה:
כרטיסי 
 אשראי

   
 

 במיליוני שקלים חדשים
 420  1  135  377  730  הכנסות ריבית מחיצוניים 

 39  36  -  -  78  הוצאות ריבית לחיצוניים 
 381  )35(  135  377  652  הכנסות ריבית, נטו מחיצוניים 
 11  54  1  )284(  )153( הכנסות ריבית, נטו בינמגזרי 
 392  19  136  93  499  סך הכנסות ריבית, נטו 
 258  123  268  4  532  הכנסות שאינן מריבית מחיצוניים 
 )111(  )108(  -  -  )131(  הכנסות שאינן מריבית בינמגזרי 
 147  15  268  4  401  סך הכנסות שאינן מריבית 
 539  34  404  97  900  סך הכנסות 
 50  -  28  9  78  (ביטול הוצאות) בגין הפסדי אשראיהוצאות  
 ⁾⁴⁽335  ⁾⁴⁽25  ⁾⁴⁽273  ⁾⁴⁽41  ⁾⁴⁽749  הוצאות תפעוליות ואחרות 
 154  9  103  47  73  רווח (הפסד) לפני מסים 
 ⁾⁴⁽49  ⁾⁴⁽3  ⁾⁴⁽35  ⁾⁴⁽16  ⁾⁴⁽22  הפרשה (הקטנת הפרשה) למסים על הרווח 
 105  6  68  31  51  רווח (הפסד) לאחר מסים 
 -  -  -  -  -  חלקו של הבנק בהפסדים של חברות כלולות לאחר השפעת המס 
 105  6  68  31  51  רווח (הפסד) נקי לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 )2(  -  )13(  -  )13(  רווח (הפסד) נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 103  6  55  31  38  (הפסד) נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנקרווח  
        

 34,744  275  15,267  34,333  66,181  יתרה ממוצעת של נכסים
 -  -  -  -  -  מזה: השקעות בחברות כלולות 
 34,050  204  15,035  34,394  65,197  ⁾³⁽מזה: יתרה ממוצעת של אשראי לציבור 
 35,079  220  14,893  34,698  65,252  ⁾³⁽האשראי לציבור לסוף תקופת הדיווחיתרת  
 585  -  47  -  171  יתרת חובות פגומים 
 53  -  -  335  395  יום או יותר 90יתרת חובות שאינם פגומים בפיגור של  
 40,036  15,504  2,750  45  79,551  יתרה ממוצעת של התחייבויות 
 34,978  15,368  21  -  75,382  יתרה ממוצעת של פיקדונות הציבורמזה:  
 34,537  16,341  21  -  75,071  יתרת פיקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח 
 34,053  459  12,504  19,758  48,962  ⁾¹⁽יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 
 33,813  430  12,680  19,647  48,904  ⁾¹⁽יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח  
 25,661  20,196  -  385  33,981  ⁾²⁽יתרה ממוצעת של נכסים בניהול 
        

 הכנסות ריבית, נטו:
 351  1  136  93  415  מרווח מפעילות מתן אשראי לציבור      

 41  18  -  -  84  מרווח מפעילות קבלת פיקדונות הציבור 
 -  -  -  -  -  אחר 
 392  19  136  93  499  סך הכנסות ריבית, נטו 
 הערות : 

 כפי שחושבו לצורך הלימות הון. -) נכסי סיכון 1(
 לרבות נכסי גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות וניירות ערך של לקוחות. -) נכסים בניהול 2(
 מוצגת יתרה רשומה. -) יתרת האשראי לציבור 3(
 ראו ב' לעיל. -) סווג מחדש 4(
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 פעילות חו"ל
 

 

עסקים 
 בינוניים

עסקים 
 גדולים

גופים 
 ניהול פיננסי  מוסדיים

הכל פעילות -סך
 ישראל

הכל -סך
 הכל-סך פעילות חו"ל

        
   

 
 101  332  4  193  1,781  369  2,150 

 
 15  21  34  200  423  132  555 

 
 86  311  )30(  )7(  1,358  237  1,595 

 
 )5( )120(  38  175  -  -  - 

 
 81  191  8  168  1,358  237  1,595 

 
 56  52  34  )144(  911  49  960 

 
 )24(  15  )33(  392  -  -  - 

 
 32  67  1  248  911  49  960 

 
 113  258  9  416  2,269  286  2,555 

 
 20 )18(  -  -  130  6  136 

 
 58⁾⁴⁽  142⁾⁴⁽  14  90⁾⁴⁽  1,413  157  1,570 

 
 35  134 )5(  326  726  123  849 

 
 12⁾⁴⁽  44⁾⁴⁽  -  130⁾⁴⁽  260  40  300 

 
 23  90 )5(  196  466  83  549 

 
 -  -  -  12  12  -  12 

 
 23  90  )5(  208  478  83  561 

 
 -  )1(  -  -  )16(  -  )16( 

 
 23  89 )5(  208  462  83  545 

        

 
 10,401  37,981  832  58,771  209,185  33,230  242,415 

 
 -  -  -  190  190  -  190 

 
 10,261  37,827  682  -  148,221  23,810  172,031 

 
 10,330  39,668  656  -  151,205  23,348  174,553 

 
 216  288  295  -  1,555  146  1,701 

 
 5  -  -  -  453  -  453 

 
 7,855  22,121  14,500  15,068  194,635  29,598  224,233 

 
 6,769  18,963  14,461  -  165,921  26,758  192,679 

 
 7,156  18,179  14,175  -  165,459  27,355  192,814 

 
 12,571  42,454  1,231  13,829  153,559  27,154  180,713 

 
 12,618  41,040  1,406  13,568  151,779  26,673  178,452 

 
 10,050  40,813  73,807  2,350  206,858  13,781  220,639 

        

        
 

 71  181  4  -  1,023  153  1,176 

 
 10  10  4  -  167  69  236 

 
 -  -  -  168  168  15  183 

 
 81  191  8  168  1,358  237  1,595 
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 . מגזרי פעילות פיקוחיים (המשך)12

 (המשך) מאוחד, פיקוחיים פעילות מגזרי. מידע על ג

 
 בלתי מבוקר

 
 

 2020ביוני  30לששת החודשים שהסתיימו ביום 
 

 
 פעילות ישראל

 

 
 משקי בית

בנקאות 
 פרטית

עסקים קטנים 
 וזעירים

 

 
 הכל-סך

 מזה:
הלוואות 

 לדיור

 מזה:
כרטיסי 
 אשראי

   
 

 במיליוני שקלים חדשים
 798  3  277  441  1,142  הכנסות ריבית מחיצוניים 

 52  48  -  -  77  הוצאות ריבית לחיצוניים 
 746  )45(  277  441  1,065  הכנסות ריבית, נטו מחיצוניים 
 3  85  )12(  )226(  )54(  הכנסות ריבית, נטו בינמגזרי 
 749  40  265  215  1,011  סך הכנסות ריבית, נטו 
 281  48  501  7  742  הכנסות שאינן מריבית מחיצוניים 
 )6(  )8(  -  -  4  הכנסות שאינן מריבית בינמגזרי 
 275  40  501  7  746  סך הכנסות שאינן מריבית 
 1,024  80  766  222  1,757  סך הכנסות 
 371  2  159  90  414  הוצאות (ביטול הוצאות) בגין הפסדי אשראי 
 637  48  570  88  1,487  הוצאות תפעוליות ואחרות 
 16  30  37  44  )144( רווח (הפסד) לפני מסים 
 9  11  4  16  )57(  הפרשה (הקטנת הפרשה) למסים על הרווח 
 7  19  33  28  )87( רווח (הפסד) לאחר מסים 
 -  -  -  -  -  חלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת המס 
 7  19  33  28  )87(  רווח (הפסד) נקי לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 )2(  -  )4(  -  )4(  רווח (הפסד) נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 5  19  29  28  )91( לבעלי המניות של הבנקרווח (הפסד) נקי המיוחס  
 36,477  380  16,127  37,865  70,243  יתרה ממוצעת של נכסים        
 -  -  -  -  -  מזה: השקעות בחברות כלולות 
 36,004  320  15,868  37,955  69,378  ⁾³⁽מזה: יתרה ממוצעת של אשראי לציבור 
 37,029  355  15,432  39,279  69,622  ⁾³⁽תקופת הדיווחיתרת האשראי לציבור לסוף  
 560  -  66  2  199  יתרת חובות פגומים 
 64  -  -  394  439  יום או יותר 90יתרת חובות שאינם פגומים בפיגור של  
 44,633  16,950  2,524  90  84,810  יתרה ממוצעת של התחייבויות 
 39,171  16,840  16  -  80,945  פיקדונות הציבורמזה: יתרה ממוצעת של  
 40,814  17,938  15  -  84,993  יתרת פיקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח 
 35,110  504  13,452  21,520  51,523  ⁾¹⁽יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 
 34,879  520  13,249  22,248  51,769  ⁾¹⁽יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח  
 26,249  19,097  -  367  31,319  ⁾²⁽יתרה ממוצעת של נכסים בניהול 
 הכנסות ריבית, נטו:        

 676  2  265  215  848  מרווח מפעילות מתן אשראי לציבור      
 73  38  -  -  163  מרווח מפעילות קבלת פיקדונות הציבור 
 -  -  -  -  -  אחר 
 749  40  265  215  1,011  ריבית, נטוסך הכנסות  
 הערות : 

 כפי שחושבו לצורך הלימות הון. -) נכסי סיכון 1(
 לרבות נכסי גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות וניירות ערך של לקוחות. -) נכסים בניהול 2(
 מוצגת יתרה רשומה. -) יתרת האשראי לציבור 3(
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 פעילות חו"ל
 

 

עסקים 
 בינוניים

עסקים 
 גדולים

גופים 
 ניהול פיננסי מוסדיים

הכל -סך
 פעילות ישראל

הכל -סך
 הכל-סך פעילות חו"ל

        
     

 
 205  538  12  232  2,930  603  3,533 

 
 15  59  47  148  446  169  615 

 
 190  479  )35(  84  2,484  434  2,918 

 
 )11(  )91(  53  15  -  -  - 

 
 179  388  18  99  2,484  434  2,918 

 
 47  126  22  684  1,950  140  2,090 

 
 13  49  )17(  )35(  -  -  - 

 
 60  175  5  649  1,950  140  2,090 

 
 239  563  23  748  4,434  574  5,008 

 
 117  209  )1(  14  1,126  62  1,188 

 
 132  275  34  182  2,795  319  3,114 

 
)10(  79 )10(  552  513  193  706 

 
 )3(  29  )3(  205  191  65  256 

 
)7(  50 )7(  347  322  128  450 

 
 -  -  -  8  8  -  8 

 
 )7(  50  )7(  355  330  128  458 

 
 -  )2(  -  3  )5(  -  )5( 

 
)7(  48 )7(  358  325  128  453 

        

 
 13,145  39,521  846  77,877  238,489  34,898  273,387 

 
 -  -  -  157  157  -  157 

 
 13,109  39,381  711  -  158,903  23,999  182,902 

 
 13,539  42,180  638  -  163,363  23,478  186,841 

 
 211  672  276  -  1,918  121  2,039 

 
 -  -  -  1,029  1,532  15  1,547 

 
 8,808  26,629  17,610  23,716  223,156  31,142  254,298 

 
 7,711  22,926  17,567  -  185,160  27,050  212,210 

 
 8,009  24,640  17,047  -  193,441  28,607  222,048 

 
 13,345  43,566  1,314  15,543  160,905  28,795  189,700 

 
 13,679  44,815  1,303  17,097  164,062  28,293  192,305 

 
 10,462  32,154  69,519  1,887  190,687  12,866  203,553 

        

        
 

 169  372  10  -  2,077  320  2,397 

 
 10  16  8  -  308  72  380 

 
 -  -  -  99  99  42  141 

 
 179  388  18  99  2,484  434  2,918 
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 . מגזרי פעילות פיקוחיים (המשך)12

 (המשך) מאוחד, פיקוחיים פעילות מגזרי. מידע על ג

 
 בלתי מבוקר

 
 

 2019ביוני  30לששת החודשים שהסתיימו ביום 
 

 
 פעילות ישראל

 

 
 משקי בית

בנקאות 
 פרטית

עסקים 
קטנים 
 וזעירים

 

 
 הכל-סך

 מזה:
הלוואות 

 לדיור

 מזה:
כרטיסי 
 אשראי

   
 

 במיליוני שקלים חדשים
 822  2  260  572  1,266  הכנסות ריבית מחיצוניים 

 73  70  1  -  125  הוצאות ריבית לחיצוניים 
 749  )68(  259  572  1,141  הכנסות ריבית, נטו מחיצוניים 
 21  111  )14(  )390(  )177( הכנסות ריבית, נטו בינמגזרי 
 770  43  245  182  964  הכנסות ריבית, נטוסך  
 585  405  524  7  1,203  הכנסות שאינן מריבית מחיצוניים 
 )295(  )372(  -  -  )435(  הכנסות שאינן מריבית בינמגזרי 
 290  33  524  7  768  סך הכנסות שאינן מריבית 
 1,060  76  769  189  1,732  סך הכנסות 
 99  -  62  16  159  (ביטול הוצאות) בגין הפסדי אשראיהוצאות  
 ⁾⁴⁽658  ⁾⁴⁽51  ⁾⁴⁽552  ⁾⁴⁽78  ⁾⁴⁽1,478  הוצאות תפעוליות ואחרות 
 303  25  155  95  95  רווח (הפסד) לפני מסים 
 ⁾⁴⁽102  ⁾⁴⁽8  ⁾⁴⁽52  ⁾⁴⁽33  ⁾⁴⁽27  הפרשה (הקטנת הפרשה) למסים על הרווח 
 201  17  103  62  68  מסיםרווח (הפסד) לאחר  
 -  -  -  -  -  חלקו של הבנק בהפסדים של חברות כלולות לאחר השפעת המס 
 201  17  103  62  68  רווח (הפסד) נקי לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 )4(  -  )22(  -  )22(  רווח (הפסד) נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 197  17  81  62  46  רווח (הפסד) נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק 
 34,561  266  14,732  33,416  64,563  יתרה ממוצעת של נכסים        
 -  -  -  -  -  מזה: השקעות בחברות כלולות 
 33,964  192  14,544  33,513  63,635  ⁾³⁽מזה: יתרה ממוצעת של אשראי לציבור 
 35,079  220  14,893  34,698  65,252  ⁾³⁽יתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח 
 585  -  47  -  171  יתרת חובות פגומים 
 53  -  -  335  395  יום או יותר 90יתרת חובות שאינם פגומים בפיגור של  
 39,357  15,994  2,661  42  78,743  יתרה ממוצעת של התחייבויות 
 34,466  15,871  22  -  74,801  מזה: יתרה ממוצעת של פיקדונות הציבור 
 34,537  16,341  21  -  75,071  יתרת פיקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח 
 33,440  451  12,282  19,304  48,141  ⁾¹⁽יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 
 33,813  430  12,680  19,647  48,904  ⁾¹⁽יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח  
 24,490  19,805  -  385  33,441  ⁾²⁽יתרה ממוצעת של נכסים בניהול 
 הכנסות ריבית, נטו:        

 689  1  245  182  802  מרווח מפעילות מתן אשראי לציבור      
 81  42  -  -  162  מרווח מפעילות קבלת פיקדונות הציבור 
 -  -  -  -  -  אחר 
 770  43  245  182  964  סך הכנסות ריבית, נטו 
 הערות : 

 כפי שחושבו לצורך הלימות הון. -) נכסי סיכון 1(
 לרבות נכסי גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות וניירות ערך של לקוחות. -) נכסים בניהול 2(
 מוצגת יתרה רשומה. -) יתרת האשראי לציבור 3(
 ראו ב' לעיל. -) סווג מחדש 4(
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 פעילות חו"ל
 

 

עסקים 
 בינוניים

עסקים 
 גדולים

גופים 
 ניהול פיננסי מוסדיים

 הכל -סך
 פעילות ישראל

 הכל -סך
 הכל-סך פעילות חו"ל

        
    

 
 189  607  11  326  3,223  733  3,956 

 
 24  49  61  283  685  255  940 

 
 165  558  )50(  43  2,538  478  3,016 

 
)6( )181(  68  164  -  -  - 

 
 159  377  18  207  2,538  478  3,016 

 
 127  104  103  )780(  1,747  103  1,850 

 
 )65(  73  )101(  1,195  -  -  - 

 
 62  177  2  415  1,747  103  1,850 

 
 221  554  20  622  4,285  581  4,866 

 
 34  )31(  )2(  -  259  18  277 

 
 115⁾⁴⁽  274⁾⁴⁽  28⁾⁴⁽  174⁾⁴⁽  2,778  322  3,100 

 
 72  311 )6(  448  1,248  241  1,489 

 
 24⁾⁴⁽  104⁾⁴⁽ )1⁾(⁴⁽  181⁾⁴⁽  445  79  524 

 
 48  207 )5(  267  803  162  965 

 
 -  -  -  11  11  -  11 

 
 48  207  )5(  278  814  162  976 

 
 )1(  )3(  -  4  )26(  -  )26( 

 
 47  204 )5(  282  788  162  950 

        

 
 10,286  37,631  848  59,605  207,760  32,713  240,473 

 
 -  -  -  172  172  -  172 

 
 10,172  37,537  699  -  146,199  23,529  169,728 

 
 10,330  39,668  656  -  151,205  23,348  174,553 

 
 216  288  295  -  1,555  146  1,701 

 
 5  -  -  -  453  -  453 

 
 7,557  22,205  14,027  15,368  193,251  29,138  222,389 

 
 6,510  19,087  13,991  -  164,726  25,972  190,698 

 
 7,156  18,179  14,175  -  165,459  27,355  192,814 

 
 12,314  41,187  1,414  13,377  150,324  26,924  177,248 

 
 12,618  41,040  1,406  13,568  151,779  26,673  178,452 

 
 9,735  40,952  72,083  2,230  202,736  13,766  216,502 

        

        
 

 143  356  8  -  1,999  285  2,284 

 
 16  21  10  -  332  154  486 

 
 -  -  -  207  207  39  246 

 
 159  377  18  207  2,538  478  3,016 
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 . מגזרי פעילות פיקוחיים (המשך)12

 (המשך) מאוחד, פיקוחיים פעילות מגזרי. מידע על ג

 
 מבוקר

 
 

 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
 

 
 פעילות ישראל

 

 
 ביתמשקי 

בנקאות 
 פרטית

עסקים 
קטנים 
 וזעירים

 

 
 הכל-סך

 מזה:
הלוואות 

 לדיור

 מזה:
כרטיסי 
 אשראי

   
 

 במיליוני שקלים חדשים
 1,674  4  525  969  2,374  הכנסות ריבית מחיצוניים 

 141  124  2  -  217  הוצאות ריבית לחיצוניים 
 1,533  )120(  523  969  2,157  הכנסות ריבית, נטו מחיצוניים 
 30  204  )29(  )592(  )198(  הכנסות ריבית, נטו בינמגזרי 
 1,563  84  494  377  1,959  סך הכנסות ריבית, נטו 
 1,083  657  1,108  13  2,321  הכנסות שאינן מריבית מחיצוניים 
 )493(  )589(  -  -  )719(  הכנסות שאינן מריבית בינמגזרי 
 590  68  1,108  13  1,602  שאינן מריביתסך הכנסות  
 2,153  152  1,602  390  3,561  סך הכנסות 
 234  2  139  27  339  הוצאות (ביטול הוצאות) בגין הפסדי אשראי 
 ⁾⁴⁽1,312  ⁾⁴⁽98  ⁾⁴⁽1,154  ⁾⁴⁽161  ⁾⁴⁽3,032  הוצאות תפעוליות ואחרות 
 607  52  309  202  190  רווח (הפסד) לפני מסים 
 ⁾⁴⁽206  ⁾⁴⁽18  ⁾⁴⁽102  ⁾⁴⁽68  ⁾⁴⁽51  הפרשה (הקטנת הפרשה) למסים על הרווח 
 401  34  207  134  139  רווח (הפסד) לאחר מסים 
 -  -  -  -  -  חלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת המס 
 401  34  207  134  139  שליטהרווח (הפסד) נקי לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות  
 )10(  -  )44(  -  )44(  רווח (הפסד) נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 
 391  34  163  134  95  רווח (הפסד) נקי  המיוחס לבעלי המניות של הבנק 
 35,852  277  15,468  34,423  66,660  יתרה ממוצעת של נכסים        
 -  -  -  -  -  השקעות בחברות כלולותמזה:  
 35,274  209  15,253  34,543  65,682  ⁾³⁽מזה: יתרה ממוצעת של אשראי לציבור 
 36,837  326  16,421  36,798  69,211  ⁾³⁽יתרת האשראי לציבור לסוף תקופת הדיווח 
 624  -  55  -  189  יתרת חובות פגומים 
 60  -  -  353  416  יום או יותר 90בפיגור של יתרת חובות שאינם פגומים  
 40,297  15,477  2,738  43  79,656  יתרה ממוצעת של התחייבויות 
 35,131  15,342  20  -  75,463  מזה: יתרה ממוצעת של פיקדונות הציבור 
 37,022  16,368  18  -  75,312  יתרת פיקדונות הציבור לסוף תקופת הדיווח 
 35,170  443  13,311  20,345  50,600  ⁾¹⁽ממוצעת של נכסי סיכוןיתרה  
 35,758  489  13,544  20,781  51,186  ⁾¹⁽יתרת נכסי סיכון לסוף תקופת הדיווח  
 27,430  19,927  -  382  33,401  ⁾²⁽יתרה ממוצעת של נכסים בניהול 
 הכנסות ריבית, נטו:        

 1,401  2  494  377  1,632  אשראי לציבור מרווח מפעילות מתן      
 162  82  -  -  327  מרווח מפעילות קבלת פיקדונות הציבור 
 -  -  -  -  -  אחר 
 1,563  84  494  377  1,959  סך הכנסות ריבית, נטו 
 הערות : 

 כפי שחושבו לצורך הלימות הון. -) נכסי סיכון 1(
 נכסי גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות וניירות ערך של לקוחות.לרבות  -) נכסים בניהול 2(
 מוצגת יתרה רשומה. -) יתרת האשראי לציבור 3(
 ראו ב' לעיל. -) סווג מחדש 4(
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 פעילות חו"ל
 

 

עסקים 
 בינוניים

עסקים 
 גדולים

גופים 
 ניהול פיננסי מוסדיים

 הכל-סך
 פעילות ישראל

 הכל -סך
 הכל-סך פעילות חו"ל

        
    

 
 371  1,139  26  560  6,148  1,419  7,567 

 
 37  100  129  424  1,172  502  1,674 

 
 334  1,039  )103(  136  4,976  917  5,893 

 
 )10(  )295(  145  124  -  -  - 

 
 324  744  42  260  4,976  917  5,893 

 
 221  296  211  )1,245(  3,544  227  3,771 

 
 )94(  74  )205(  2,026  -  -  - 

 
 127  370  6  781  3,544  227  3,771 

 
 451  1,114  48  1,041  8,520  1,144  9,664 

 
 107  )21(  )5(  -  656  34  690 

 
 234⁾⁴⁽  550⁾⁴⁽  58⁾⁴⁽  362⁾⁴⁽  5,646  653  6,299 

 
 110  585 )5(  679  2,218  457  2,675 

 
 36⁾⁴⁽  194⁾⁴⁽ )2⁾(⁴⁽  276⁾⁴⁽  779  153  932 

 
 74  391 )3(  403  1,439  304  1,743 

 
 -  -  -  16  16  -  16 

 
 74  391  )3(  419  1,455  304  1,759 

 
 )2(  )7(  -  6  )57(  -  )57( 

 
 72  384 )3(  425  1,398  304  1,702 

        

 
 10,553  36,867  836  61,393  212,438  33,250  245,688 

 
 -  -  -  172  172  -  172 

 
 10,443  36,759  689  -  149,056  23,524  172,580 

 
 12,628  39,529  676  -  159,207  23,784  182,991 

 
 231  342  295  -  1,681  133  1,814 

 
 1  1  -  -  478  -  478 

 
 7,323  22,789  15,665  16,576  197,783  29,602  227,385 

 
 6,243  19,584  15,610  -  167,373  26,124  193,497 

 
 7,590  20,305  18,076  -  174,673  26,777  201,450 

 
 12,803  39,820  1,420  13,538  153,794  27,482  181,276 

 
 13,608  41,511  1,259  12,813  156,624  27,822  184,446 

 
 9,857  38,146  73,682  2,376  204,819  13,767  218,586 

        

        
 

 295  702  21  -  4,053  581  4,634 

 
 29  42  21  -  663  251  914 

 
 -  -  -  260  260  85  345 

 
 324  744  42  260  4,976  917  5,893 
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 . מגזרי פעילות ניהוליים13

 
 בלתי מבוקר

 

בנקאות 
 קמעונאית

בנקאות 
 מסחרית

בנקאות 
 עסקית

פעילות 
 פיננסית

דיסקונט 
 ⁾¹⁽קפיטל

דיסקונט 
 הכל-סך התאמות אחר ⁾¹⁽כאל ⁾¹⁽בנקורפ

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 2020ביוני  30לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 

 1,463  3  -  134  220  3  83  210  163  647  נטוהכנסות ריבית, 
 934  )35(  13  284  37  4  265  84  32  250  הכנסות שאינן מריבית

 2,397  )32( 13  418  257  7  348  294  195  897  כל הכנסות-סך
 532  -  -  60  9  -  -  70  96  297  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 1,583  )31(  7  327  160  7  83  159  111  760  ואחרות הוצאות תפעוליות
 282  )1(  6  31  88  -  265  65  )12(  )160(  רווח (הפסד) לפני מסים

 105  )1(  2  10  31  1  96  24  )4(  )54(  הפרשה למסים (חיסכון במס) על הרווח
 177  -  4  21  57  )1(  169  41  )8(  )106(  רווח (הפסד) לאחר מסים

חלקו של הבנק ברווחים של חברות 
 4  )1(  -  -  -  4  1  -  -  -  כלולות לאחר השפעת המס

רווח (הפסד) נקי לפני יחוס לבעלי זכויות 
 181  )1(  4  21  57  3  170  41  )8(  )106(  שאינן מקנות שליטה

רווח מיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות 
 )7(  -  -  )7(  -  -  -  -  -  -  שליטה

רווח (הפסד) נקי המיוחס לבעלי 
 174  )1( 4  14  57  3  170  41  )8( )106( המניות של הבנק

 282,100  )28,432(  6,813  17,885  35,818  1,601  86,080  52,643  26,427  83,265  יתרת נכסים לסוף התקופה
 186,841  )8,627(  -  17,292  23,478  39  -  47,980  26,675  80,004  יתרת האשראי לציבור לסוף התקופה

 222,048  )6,874( -  15  28,607  -  6,227  34,383  20,726  138,964  יתרת פקדונות הציבור לסוף התקופה
 

     
 

 2019ביוני  30לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 
 1,595  2  1  130  232  3  174  221  150  682  הכנסות ריבית, נטו

 960  )46(  12  332  49  51  161  96  33  272  הכנסות שאינן מריבית
 2,555  )44( 13  462  281  54  335  317  183  954  כל הכנסות-סך

הוצאות (ביטול הוצאות) בגין הפסדי 
 136  )1(  -  29  6  -  -  )20(  19  103  אשראי 

 1,570  )44(  7  356  157  11  ⁾²⁽77  ⁾²⁽138  ⁾²⁽97  ⁾²⁽771  ואחרותהוצאות תפעוליות 
 849  1  6  77  118  43  258  199  67  80  רווח לפני מסים

 300  -  2  28  41  14  ⁾²⁽105  ⁾²⁽67  ⁾²⁽23  ⁾²⁽20  הפרשה למסים על הרווח
 549  1  4  49  77  29  153  132  44  60  רווח לאחר מסים

חלקו של הבנק ברווחים של חברות 
 12  1  -  -  -  5  6  -  -  -  כלולות לאחר השפעת המס

רווח נקי לפני יחוס לבעלי זכויות שאינן 
 561  2  4  49  77  34  159  132  44  60  מקנות שליטה

רווח מיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות 
 )16(  -  -  )16(  -  -  -  -  -  -  שליטה

רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של 
 545  2  4  33  77  34  159  132  44  60  הבנק

 244,313  )25,936(  4,214  17,356  35,311  1,566  62,043  51,135  20,322  78,302  יתרת נכסים לסוף התקופה
 174,553  )8,940(  -  16,798  23,348  95  -  46,820  20,498  75,934  יתרת האשראי לציבור לסוף התקופה

 192,814  )4,453( -  21  27,356  -  3,664  27,044  15,789  123,393  יתרת פקדונות הציבור לסוף התקופה
 הערות:

 ) תרומה לתוצאות העסקיות של הבנק.1(
 ב'. 12ראו ביאור  -) סווג מחדש 2(
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 . מגזרי פעילות ניהוליים (המשך)13

 
 מבוקרבלתי 

 

בנקאות 
 קמעונאית

בנקאות 
 מסחרית

בנקאות 
 עסקית

פעילות 
 פיננסית

דיסקונט 
 ⁾¹⁽קפיטל

דיסקונט 
 הכל-סך התאמות אחר ⁾¹⁽כאל ⁾¹⁽בנקורפ

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 2020ביוני  30לששת החודשים שהסתיימו ביום 

 2,918  4  1  268  432  6  111  426  332  1,338  הכנסות ריבית, נטו 
 2,090  )73(  26  622  141  8  585  182  67  532  הכנסות שאינן מריבית

 5,008  )69( 27  890  573  14  696  608  399  1,870  כל הכנסות-סך
 1,188  -  -  164  62  -  -  235  177  550  הוצאות בגין הפסדי אשראי
 3,114  )69(  14  707  319  15  162  281  217  1,468  הוצאות תפעוליות ואחרות

 706  -  13  19  192  )1(  534  92  5  )148(  רווח (הפסד) לפני מסים
 256  )1(  5  4  66  2  190  34  3  )47(  הפרשה למסים (חיסכון במס) על הרווח

 450  1  8  15  126  )3(  344  58  2  )101(  רווח (הפסד) לאחר מסים
ברווחים של חברות  חלקו של הבנק

 8  )3(  -  -  -  8  2  -  -  1  כלולות לאחר השפעת המס
 נקי לפני יחוס לבעלי זכויות (הפסד) רווח 

 458  )2(  8  15  126  5  346  58  2  )100(  שאינן מקנות שליטה
רווח מיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 )5(  1  )1(  )5(  -  -  -  -  -  -  שליטה
נקי המיוחס לבעלי  )הפסד( רווח 

 453  )1( 7  10  126  5  346  58  2  )100( המניות של הבנק
 282,100  )28,432(  6,813  17,885  35,818  1,601  86,080  52,643  26,427  83,265  יתרת נכסים לסוף התקופה

 186,841  )8,627(  -  17,292  23,478  39  -  47,980  26,675  80,004  יתרת האשראי לציבור לסוף התקופה
 222,048  )6,874( -  15  28,607  -  6,227  34,383  20,726  138,964  יתרת פקדונות הציבור לסוף התקופה

 

 
 2019ביוני  30לששת החודשים שהסתיימו ביום 

 3,016  3  2  250  467  4  217  433  296  1,344  הכנסות ריבית, נטו 
 1,850  )89(  27  644  104  62  294  200  66  542  הכנסות שאינן מריבית

 4,866  )86( 29  894  571  66  511  633  362  1,886  כל הכנסות-סך
 277  )1(  -  63  18  -  -  )39(  29  207  הוצאות בגין הפסדי אשראי
 3,100  )86(  14  704  324  18  ⁾²⁽152  ⁾²⁽272  ⁾²⁽193  ⁾²⁽1,509  הוצאות תפעוליות ואחרות

 1,489  1  15  127  229  48  359  400  140  170  רווח לפני מסים
 524  -  5  45  79  17  ⁾²⁽143  ⁾²⁽136  ⁾²⁽48  ⁾²⁽51  הפרשה למסים על הרווח

 965  1  10  82  150  31  216  264  92  119  רווח לאחר מסים
ברווחים של חברות חלקו של הבנק 

 11  )1(  -  -  -  4  7  -  -  1  כלולות לאחר השפעת המס
רווח נקי לפני יחוס לבעלי זכויות שאינן 

 976  -  10  82  150  35  223  264  92  120  מקנות שליטה
רווח מיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 )26(  1  )1( )26(  -  -  -  -  -  -  שליטה
המיוחס לבעלי המניות של  רווח נקי

 950  1  9  56  150  35  223  264  92  120  הבנק
 244,313  )25,936(  4,214  17,356  35,311  1,566  62,043  51,135  20,322  78,302  יתרת נכסים לסוף התקופה

 174,553  )8,940(  -  16,798  23,348  95  -  46,820  20,498  75,934  יתרת האשראי לציבור לסוף התקופה
 192,814  )4,453( -  21  27,356  -  3,664  27,044  15,789  123,393  יתרת פקדונות הציבור לסוף התקופה

 הערות:
 ) תרומה לתוצאות העסקיות של הבנק.1(
 ב'. 12ראו ביאור  -) סווג מחדש 2(
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 . מגזרי פעילות ניהוליים (המשך)13

 
 מבוקר

 
 2019בדצמבר  31שהסתיימה ביום לשנה 

 

בנקאות 
 קמעונאית

בנקאות 
 מסחרית

בנקאות 
 עסקית

פעילות 
 פיננסית

דיסקונט 
 ⁾¹⁽קפיטל

דיסקונט 
 הכל-סך התאמות אחר ⁾¹⁽כאל ⁾¹⁽בנקורפ

 
 במיליוני שקלים חדשים

 5,893  5  2  505  900  9  278  869  603  2,722  הכנסות ריבית, נטו
 3,771  )183( 68  1,358  229  107  559  391  136  1,106  מריביתהכנסות שאינן 

 9,664  )178( 70  1,863  1,129  116  837  1,260  739  3,828  כל הכנסות-סך
הוצאות (ביטול הוצאות) בגין הפסדי 

 690  -  -  147  34  )1( -  22  95  393  אשראי
 6,299  )178( 28  1,440  654  42  ⁾²⁽314  ⁾²⁽553  ⁾²⁽398  ⁾²⁽3,048  הוצאות תפעוליות ואחרות

 2,675  -  42  276  441  75  523  685  246  387  רווח לפני מסים
 932  )1( 13  97  153  19  ⁾²⁽219  ⁾²⁽232  ⁾²⁽83  ⁾²⁽117  הפרשה למסים על הרווח

 1,743  1  29  179  288  56  304  453  163  270  רווח לאחר מסים
חלקו של הבנק ברווחים של חברות 

 16  )2( -  -  -  7  10  -  -  1  כלולות לאחר השפעת המס
רווח נקי לפני יחוס לבעלי זכויות שאינן 

 1,759  )1( 29  179  288  63  314  453  163  271  מקנות שליטה
רווח מיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות 

 )57( 1  )2( )56( -  -  -  -  -  -  שליטה
רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של 

 1,702  -  27  123  288  63  314  453  163  271  הבנק
 259,823  )29,832( 7,696  19,158  33,773  1,607  70,249  50,530  25,475  81,167  יתרת נכסים לסוף השנה

 182,991  )9,875( -  18,561  23,784  30  -  46,000  25,814  78,677  יתרת האשראי לציבור לסוף השנה
 201,450  )8,013( -  18  26,776  -  7,027  30,430  20,539  124,673  יתרת פקדונות הציבור לסוף השנה

 הערות:
 ) תרומה לתוצאות העסקיות של הבנק.1(
 ב'. 12ראו ביאור  -) סווג מחדש 2(
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 אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי. מידע נוסף על סיכון 14

ו נרכשו רך שנשאלו אעניירות , איגרות חוב בביאור זה: אשראי לציבור, אשראי לממשלות, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, למעט  –חובות  .כללי 

 .ונכסים בגין פעילות בשוק המעו"ף במסגרת הסכמי מכר חוזר

 

 א. חובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניים

 מאוחד  – אשראי להפסדי ההפרשה ביתרת תנועה. 1

 
 בלתי מבוקר

 
 אשראי לציבור

  

 
 מסחרי

אנשים 
 -פרטיים 

הלוואות 
 לדיור

אנשים 
 -פרטיים 

 הכל-סך אחר
בנקים 

 הכל-סך וממשלות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 2020ביוני  30לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 

 3,276  1  3,275  839  237  2,199  2020במרס  31יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 
 532  14  518  144  61  313  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 )219(  -  )219(  )120(  )6(  )93(  מחיקות חשבונאיות
 129  -  129  55  -  74  גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 )90(  -  )90(  )65(  )6(  )19(  מחיקות חשבונאיות נטו
 )9(  -  )9(  -  -  )9(  התאמות מתרגום דוחות כספיים

 3,709  15  3,694  918  292  2,484  2020ביוני  30יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 
 289  -  289  81  -  208  מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים

       
 

 2019ביוני  30לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 
 2,490  1  2,489  670  194  1,625  2019במרס  31יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

 136  -  136  68  9  59  הוצאות בגין הפסדי אשראי
 )230(  -  )230(  )127(  )6(  )97(  מחיקות חשבונאיות

 110  -  110  61  -  49  גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות
 )120(  -  )120(  )66(  )6(  )48(  מחיקות חשבונאיות נטו

 )5(  -  )5(  -  -  )5(  התאמות מתרגום דוחות כספיים
 2,501  1  2,500  672  197  1,631  2019ביוני  30יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

 182  -  182  52  -  130  מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים

       
 

 2020ביוני  30לששת החודשים שהסתיימו ביום 
 2,748  1  2,747  717  207  1,823  (מבוקר) 2019בדצמבר  31יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

 1,188  14  1,174  329  91  754  הוצאות בגין הפסדי אשראי
 )492(  -  )492(  )255(  )6(  )231(  מחיקות חשבונאיות

 264  -  264  127  -  137  שנמחקו חשבונאית בשנים קודמותגביית חובות 
 )228(  -  )228(  )128(  )6(  )94(  מחיקות חשבונאיות נטו

 1  -  1  -  -  1  התאמות מתרגום דוחות כספיים
 3,709  15  3,694  918  292  2,484  2020ביוני  30יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

 289  -  289  81  -  208  אשראי חוץ מאזנייםמזה: בגין מכשירי 

       
 

 2019ביוני  30לששת החודשים שהסתיימו ביום 
 2,451  1  2,450  657  187  1,606  (מבוקר) 2018בדצמבר  31יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

 277  -  277  140  16  121  הוצאות בגין הפסדי אשראי
 )443(  -  )443(  )244(  )6(  )193(  מחיקות חשבונאיות

 229  -  229  119  -  110  גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות
 )214(  -  )214(  )125(  )6(  )83(  מחיקות חשבונאיות נטו

 )13(  -  )13(  -  -  )13(  התאמות מתרגום דוחות כספיים
 2,501  1  2,500  672  197  1,631  2019ביוני  30יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

 182  -  182  52  -  130  מזה: בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים
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 . מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי (המשך)14

 א. חובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניים (המשך)

 אוחדמ -אשראי בגין חובות ועל החובות בגינם היא חושבה  . מידע נוסף על דרך חישוב ההפרשה להפסדי2

 
 בלתי מבוקר

 
 אשראי לציבור

  

 
 מסחרי

אנשים 
 -פרטיים 

הלוואות 
 לדיור

אנשים 
 -פרטיים 

 הכל-סך אחר
בנקים 

 הכל-סך וממשלות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 2020ביוני  30

 יתרת חוב רשומה של חובות:
 96,374  7,249  89,125  630  2  88,493  ⁾¹⁽שנבדקו על בסיס פרטני

 שנבדקו על בסיס קבוצתי:
 39,706  -  39,706  -  39,503  ⁾²⁽203  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      

 59,294  1,284  58,010  31,139  201  26,670  קבוצתי אחר
 195,374  8,533  186,841  31,769  39,706  115,366  הכל חובות-סך

       
 הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות:

 1,901  -  1,901  87  -  1,814  ⁾¹⁽שנבדקו על בסיס פרטני
 שנבדקו על בסיס קבוצתי:

 291  -  291  -  ⁾³⁽290  ⁾³⁽1  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      
 1,228  15  1,213  750  2  461  קבוצתי אחר

 3,420  15  3,405  837  292  2,276  הפרשה להפסדי אשראיהכל -סך
 
 

 
 2019ביוני  30

 יתרת חוב רשומה של חובות:
 87,288  6,158  81,130  712  -  80,418  ⁾¹⁽שנבדקו על בסיס פרטני

 שנבדקו על בסיס קבוצתי:
 35,024  -  35,024  -  34,800  ⁾²⁽224  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      

 58,535  136  58,399  31,157  161  ⁾²⁽27,081  קבוצתי אחר
 180,847  6,294  174,553  31,869  34,961  107,723  הכל חובות-סך

 הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות:       
 1,202  -  1,202  74  -  1,128  ⁾¹⁽שנבדקו על בסיס פרטני

 שנבדקו על בסיס קבוצתי:
 197  -  197  -  ⁾³⁽196  ⁾³⁽1  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      

 920  1  919  546  1  372  קבוצתי אחר
 2,319  1  2,318  620  197  1,501  הכל הפרשה להפסדי אשראי-סך

 

 הערות:
מיליון ש"ח חושבה  1,523ך של מיליון ש"ח) וההפרשה בגינו בס 85,587 -30.6.2019(מיליון ש"ח  94,335לרבות אשראי שנבדק על בסיס פרטני ונמצא שאינו פגום בסך של  )1(

 מיליון ש"ח). 969 -30.6.2019על בסיס קבוצתי (
לקבוצות שהועמדו  מיליון ש"ח, המשולבות במערך העסקאות והבטחונות של עסקי לווים מסחריים או 203יתרת החובות המסחריים כוללת הלוואות לדיור בסך של  )2(

 מיליון ש"ח). 228 -30.6.2019רכישה, שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה (
שחושבה על בסיס קבוצתי, מיליון ש"ח), ו 4 -30.6.2019מיליון ש"ח ( 3כולל יתרת הפרשה מעבר למתחייב לפי שיטת עומק הפיגור, שחושבה על בסיס פרטני, בסך של  )3(

 מיליון ש"ח). 124 -30.6.2019(מיליון ש"ח  211בסך של 
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 . מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי (המשך)14

 א. חובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניים (המשך)

 המשך)( אוחדמ -. מידע נוסף על דרך חישוב ההפרשה להפסדי אשראי בגין חובות ועל החובות בגינם היא חושבה 2

 
 מבוקר

 
 2019בדצמבר  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:
 91,800  5,980  85,820  761  -  85,059  ⁾¹⁽שנבדקו על בסיס פרטני

 שנבדקו על בסיס קבוצתי:
 37,207  -  37,207  -  36,974  ⁾²⁽233  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      

 60,207  243  59,964  33,020  185  26,759  קבוצתי אחר
 189,214  6,223  182,991  33,781  37,159  112,051  הכל חובות-סך

       
 הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות:

 1,367  -  1,367  82  -  1,285  ⁾¹⁽שנבדקו על בסיס פרטני
 שנבדקו על בסיס קבוצתי:

 207  -  207  -  ⁾³⁽206  ⁾³⁽1  שההפרשה בגינם חושבה לפי עומק פיגור      
 951  1  950  582  1  367  קבוצתי אחר

 2,525  1  2,524  664  207  1,653  הכל הפרשה להפסדי אשראי-סך
 

 הערות:
 סיס קבוצתי.במיליון ש"ח חושבה על  1,060מיליון ש"ח וההפרשה בגינו בסך של  89,986שנבדק על בסיס פרטני ונמצא שאינו פגום בסך של לרבות אשראי  )1(
לקבוצות  שהועמדו מיליון ש"ח, המשולבות במערך העסקאות והבטחונות של עסקי לווים מסחריים או 233יתרת החובות המסחריים כוללת הלוואות לדיור בסך של  )2(

 רכישה, שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה.
 מיליון ש"ח. 130של  מיליון ש"ח, ושחושבה על בסיס קבוצתי, בסך 4כולל יתרת הפרשה מעבר למתחייב לפי שיטת עומק הפיגור, שחושבה על בסיס פרטני, בסך של  )3(
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 להפסדי אשראי (המשך) . מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה14

 ב. חובות

 המאוחד  –ם ופיגורי . איכות אשראי 1

 
 בלתי מבוקר

 
 2020ביוני  30

  
 ⁾¹⁽בעייתיים

 

מידע  -חובות לא פגומים
 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      
 13  7  16,400  117  195  16,088  בינוי -בינוי ונדל"ן       

 2  1  11,030  151  72  10,807  פעילות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 
 -  -  8,179  302  56  7,821  שרותים פיננסיים

 71  56  54,062  985  1,160  51,917  אחר -מסחרי 
 86  64  89,671  1,555  1,483  86,633  הכל מסחרי-סך

 98  388  39,456  2  ⁾⁵⁽406  39,048  אנשים פרטיים הלוואות לדיור
 121  45  30,426  197  340  29,889  אחר -אנשים פרטיים

 305  497  159,553  1,754  2,229  155,570  פעילות בישראל -הכל ציבור-סך
 -  -  667  -  -  667  בישראלבנקים 

 -  -  2,649  -  -  2,649  ממשלת ישראל
 305  497  162,869  1,754  2,229  158,886  הכל פעילות בישראל-סך

 פעילות לווים בחו"ל
 מסחרי-ציבורי      
 66  15  10,492  212  430  9,850  בינוי ונדל"ן      

 2  -  15,203  73  618  14,512  אחר -מסחרי 
 68  15  25,695  285  1,048  24,362  הכל מסחרי-סך

 -  6  1,593  -  9  1,584  אנשים פרטיים
 68  21  27,288  285  1,057  25,946  הכל ציבור פעילות בחו"ל-סך

 -  -  3,633  -  -  3,633  בנקים בחו"ל
 -  1,029  1,584  -  -  1,584  ממשלות בחו"ל

 68  1,050  32,505  285  1,057  31,163  הכל פעילות בחו"ל-סך
 373  518  186,841  2,039  3,286  181,516  הכל ציבור-סך
 -  -  4,300  -  -  4,300  הכל בנקים-סך
 -  1,029  4,233  -  -  4,233  הכל ממשלות-סך
 373  1,547  195,374  2,039  3,286  190,049  הכל-סך

 .150הערות לטבלה ראו בעמוד 
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 . מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי (המשך)14

 (המשך) ב. חובות

 (המשך) המאוחד –ם ופיגורי . איכות אשראי 1

 
 בלתי מבוקר

 
 2019ביוני  30

  
 ⁾¹⁽בעייתיים

 

מידע  -חובות לא פגומים
 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      
 31  9  14,915  104  54  14,757  בינוי -בינוי ונדל"ן       

 10  1  10,317  258  25  10,034  פעילות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 
 1  -  10,635  299  1  10,335  שרותים פיננסיים

 208  48  47,310  678  485  46,147  אחר -מסחרי 
 250  58  83,177  1,339  565  81,273  הכל מסחרי-סך

 107  329  34,743  -  ⁾⁵⁽347  34,396  אנשים פרטיים הלוואות לדיור
 ⁾⁶⁽159  60  30,659  171  365  30,123  אחר -אנשים פרטיים

 516  447  148,579  1,510  1,277  145,792  פעילות בישראל -הכל ציבור-סך
 -  -  174  -  -  174  בנקים ישראל

 -  -  2,191  -  -  2,191  ממשלת ישראל
 516  447  150,944  1,510  1,277  148,157  הכל פעילות בישראל-סך

 פעילות לווים בחו"ל
 מסחרי-ציבורי      
 -  -  8,421  112  178  8,131  בינוי ונדל"ן      

 4  -  16,125  79  768  15,278  אחר -מסחרי  
 4  -  24,546  191  946  23,409  הכל מסחרי-סך

 3  6  1,428  -  6  1,422  אנשים פרטיים
 7  6  25,974  191  952  24,831  הכל ציבור פעילות בחו"ל-סך

 -  -  2,625  -  -  2,625  בנקים בחו"ל
 -  -  1,304  -  -  1,304  ממשלות בחו"ל

 7  6  29,903  191  952  28,760  הכל פעילות בחו"ל-סך
 523  453  174,553  1,701  2,229  170,623  הכל ציבור-סך
 -  -  2,799  -  -  2,799  הכל בנקים-סך
 -  -  3,495  -  -  3,495  הכל ממשלות-סך
 523  453  180,847  1,701  2,229  176,917  הכל-סך

 הערות לטבלה ראו בעמוד הבא.
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 . מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי (המשך)14

 ב. חובות (המשך)

 המאוחד (המשך) –ם ופיגורי . איכות אשראי 1

 
 מבוקר

 
 2019בדצמבר  31

  
 ⁾¹⁽בעייתיים

 

מידע  -חובות לא פגומים
 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      
 72  8  14,539  123  49  14,367  בינוי -בינוי ונדל"ן       

 12  2  10,709  190  39  10,480  פעילות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 
 2  1  8,600  300  59  8,241  שרותים פיננסיים

 203  51  52,941  691  967  51,283  אחר -מסחרי 
 289  62  86,789  1,304  1,114  84,371  הכל מסחרי-סך

 119  353  36,923  -  ⁾⁵⁽372  36,551  אנשים פרטיים הלוואות לדיור
 157  57  32,559  189  371  31,999  אחר -אנשים פרטיים

 565  472  156,271  1,493  1,857  152,921  פעילות בישראל -הכל ציבור-סך
 -  -  743  -  -  743  בנקים בישראל

 -  -  2,063  -  -  2,063  ממשלת ישראל
 565  472  159,077  1,493  1,857  155,727  הכל פעילות בישראל-סך

 פעילות לווים בחו"ל
 מסחרי-ציבורי      
 98  -  9,224  245  212  8,767  בינוי ונדל"ן      

 1  -  16,038  76  803  15,159  אחר -מסחרי 
 99  -  25,262  321  1,015  23,926  הכל מסחרי-סך

 -  6  1,458  -  6  1,452  אנשים פרטיים
 99  6  26,720  321  1,021  25,378  הכל ציבור פעילות בחו"ל-סך

 -  -  1,965  -  -  1,965  בנקים בחו"ל
 -  -  1,452  -  -  1,452  ממשלות בחו"ל

 99  6  30,137  321  1,021  28,795  הכל פעילות בחו"ל-סך
 664  478  182,991  1,814  2,878  178,299  הכל ציבור-סך
 -  -  2,708  -  -  2,708  הכל בנקים-סך
 -  -  3,515  -  -  3,515  הכל ממשלות-סך
 664  478  189,214  1,814  2,878  184,522  הכל-סך

 

 הערות:
ה לפי א קיימת הפרשלשבגינן  ולרבות הלוואות לדיורסיכון אשראי פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת, לרבות בגין הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור  )1(

 יום או יותר. 90עומק הפיגור הנמצאות בפיגור של 
 ..ג. להלן2ככלל, חובות פגומים אינם צוברים הכנסות ריבית. למידע על חובות פגומים שאורגנו מחדש בארגון מחדש של חוב בעייתי ראו ב. )2(
 פגומים. צוברים הכנסות ריבית.מסווגים כחובות בעייתיים שאינם  )3(
 -31.12.2019מיליון ש"ח, ⁾ ⁶⁽135 -30.6.2019מיליון ש"ח סווגו כחובות בעייתיים שאינם פגומים ( 173יום, אשר צוברים הכנסות ריבית, בסך של  89ועד  30חובות בפיגור של  )4(

 מיליון ש"ח). 196
תרת ההלוואה יהסילוקין בגין  פרשה לפי עומק פיגור בהן נחתם הסדר להחזר פיגורים של לווה, כאשר נעשה שינוי בלוחמיליון ש"ח  עם ה 9כולל הלוואות לדיור בסך של  )5(

 מיליון ש"ח). 9 -31.12.2019מיליון ש"ח,  11 -30.6.2019שטרם הגיע מועד פרעונה (
 סווג מחדש בעקבות שינוי בנתוני חברה מאוחדת. )6(
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 אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי (המשך). מידע נוסף על סיכון 14

 ב. חובות (המשך)

 מאוחד –. מידע נוסף על חובות פגומים 2

 א. חובות פגומים והפרשה פרטנית

 
 בלתי מבוקר

 
 2020ביוני  30

 

חובות ⁾¹⁽יתרת
פגומים בגינם קיימת 

 ⁾²⁽הפרשה פרטנית
יתרת הפרשה 

 ⁾²⁽פרטנית

חובות פגומים ⁾ ¹⁽יתרת
לא קיימת בגינם 

 ⁾²⁽הפרשה פרטנית

הכל -סך
חובות ⁾¹⁽יתרת

 פגומים

יתרת קרן 
חוזית של 

חובות 
 ⁾³⁽פגומים

 
 במליוני שקלים חדשים

 פעילות לווים בישראל
 מסחרי-ציבורי     
 1,017  117  40  22  77  בינוי -בינוי ונדל"ן      

 890  151  67  5  84  פעילות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 
 399  302  -  30  302  שרותים פיננסיים

 3,072  985  238  216  747  אחר -מסחרי 
 5,378  1,555  345  273  1,210  הכל מסחרי-סך

 2  2  -  ⁾⁴⁽-  2  אנשים פרטיים הלוואות לדיור
 557  197  46  70  151  אחר -אנשים פרטיים

 5,937  1,754  391  343  1,363  פעילות בישראל -הכל ציבור-סך
 5,937  1,754  391  343  1,363  הכל פעילות בישראל-סך

 פעילות לווים בחו"ל
 מסחרי-ציבורי     
 582  212  78  35  134  בינוי ונדל"ן     

 137  73  73  -  -  מסחרי אחר
 719  285  151  35  134  הכל מסחרי-סך

 -  -  -  -  -  אנשים פרטיים
 719  285  151  35  134  ציבור פעילות בחו"להכל -סך
 719  285  151  35  134  הכל פעילות בחו"ל-סך
 6,656  2,039  542  378  1,497  הכל ציבור-סך
 6,656  2,039  542  378  1,497  הכל-סך

 מזה:
 1,563  223  354  1,340  נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים     

 946  193  161  753  בארגון מחדש של חובות בעייתייםחובות  
   .153הערות לטבלה ראו בעמוד  
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 . מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי (המשך)14

 ב. חובות (המשך)

 (המשך) מאוחד –. מידע נוסף על חובות פגומים 2

 (המשך) א. חובות פגומים והפרשה פרטנית

 
 בלתי מבוקר

 
 2019ביוני  30

 

חובות ⁾¹⁽יתרת
פגומים בגינם קיימת 

 ⁾²⁽הפרשה 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     
 1,136  104  29  20  75  בינוי -בינוי ונדל"ן      

 1,032  258  107  5  151  פעילות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 
 405  299  1  22  298  שרותים פיננסיים

 3,372  678  173  126  505  אחר -מסחרי 
 5,945  1,339  310  173  1,029  הכל מסחרי-סך

 545  171  32  60  139  אחר -פרטייםאנשים 
 6,490  1,510  342  233  1,168  פעילות בישראל -הכל ציבור-סך
 6,490  1,510  342  233  1,168  הכל פעילות בישראל-סך

 פעילות לווים בחו"ל
 מסחרי-ציבורי     
 459  112  112  -  -  בינוי ונדל"ן     

 154  79  79  -  -  מסחרי אחר
 613  191  191  -  -  הכל מסחרי-סך

 -  -  -  -  -  אנשים פרטיים
 613  191  191  -  -  הכל ציבור פעילות בחו"ל-סך
 613  191  191  -  -  הכל פעילות בחו"ל-סך
 7,103  1,701  533  233  1,168  הכל ציבור-סך
 7,103  1,701  533  233  1,168  הכל-סך

 מזה:
 1,005  92  205  913  לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומניםנמדד      

 1,156  330  141  826  חובות בארגון מחדש של חובות בעייתיים 
 הערות לטבלה ראו בעמוד הבא. 
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 . מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי (המשך)14

 ב. חובות (המשך)

 מאוחד (המשך) –. מידע נוסף על חובות פגומים 2

 א. חובות פגומים והפרשה פרטנית (המשך)

 
 מבוקר

 
 2019בדצמבר  31

 

חובות ⁾¹⁽יתרת
פגומים בגינם קיימת 

 ⁾²⁽הפרשה 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     
 1,061  123  26  26  97  בינוי -בינוי ונדל"ן      

 935  190  70  6  120  פעילות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 
 402  300  -  22  300  שרותים פיננסיים

 2,977  691  175  152  516  אחר -מסחרי 
 5,375  1,304  271  206  1,033  הכל מסחרי-סך

 553  189  37  66  152  אחר -אנשים פרטיים
 5,928  1,493  308  272  1,185  פעילות בישראל -הכל ציבור-סך
 5,928  1,493  308  272  1,185  הכל פעילות בישראל-סך

 פעילות לווים בחו"ל
 מסחרי-ציבורי     
 602  245  101  35  144  בינוי ונדל"ן     

 131  76  76  -  -  מסחרי אחר
 733  321  177  35  144  הכל מסחרי-סך

 -  -  -  -  -  אנשים פרטיים
 733  321  177  35  144  הכל ציבור פעילות בחו"ל-סך
 733  321  177  35  144  הכל פעילות בחו"ל-סך
 6,661  1,814  485  307  1,329  ציבור הכל-סך
 6,661  1,814  485  307  1,329  הכל-סך

 מזה:
 1,234  109  285  1,125  נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים     

 1,043  328  137  715  חובות בארגון מחדש של חובות בעייתיים 
 הערות: 

 ) יתרת חוב רשומה.1(
 פרטנית להפסדי אשראי.) הפרשה 2(
 ) יתרת הקרן החוזית כוללת ריבית שנצברה ולא שולמה במועד היישום לראשונה של ההוראה בעניין חובות פגומים, שטרם נמחקה או נגבתה.3(
 מיליון ש"ח. 1-) סכום נמוך מ4(
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 . מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי (המשך)14

 בות (המשך)ב. חו 

 מאוחד (המשך) –. מידע נוסף על חובות פגומים 2

 ב. יתרה ממוצעת והכנסות ריבית

 
 בלתי מבוקר

 
 ביוני 30-לשלושת החודשים שהסתיימו ב

 
2020 2019 

 

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
 מסחרי-ציבורי      
 -  -  112  -  -  122  בינוי -בינוי ונדל"ן       

 1  1  266  2  2  154  פעילות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 
 -  2  300  -  2  362  שרותים פיננסיים

 3  5  707  3  4  1,100  אחר -מסחרי 
 4  8  1,385  5  8  1,738  הכל מסחרי-סך

 -  -  -  -  -  3  אנשים פרטיים הלוואות לדיור
 -  1  186  -  2  205  אחר -אנשים פרטיים

 4  9  1,571  5  10  1,946  פעילות בישראל -הכל ציבור-סך
 4  9  1,571  5  10  1,946  הכל פעילות בישראל-סך

       
 פעילות לווים בחו"ל

 מסחרי-ציבורי      
 -  1  122  -  1  218  בינוי ונדל"ן      

 -  1  59  -  -  89  מסחרי אחר
 -  2  181  -  1  307  הכל מסחרי-סך
 -  2  181  -  1  307  הכל ציבור פעילות בחו"ל-סך
 -  2  181  -  1  307  הכל פעילות בחו"ל-סך
 4  ⁾³⁽11  1,752  5  ⁾³⁽11  2,253  הכל-סך

 הערות לטבלה ראו בעמוד הבא.
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 . מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי (המשך)14

 ב. חובות (המשך)

 מאוחד (המשך) –. מידע נוסף על חובות פגומים 2

 ב. יתרה ממוצעת והכנסות ריבית (המשך)

 
 מבוקרבלתי 

 
 ביוני 30-לששת החודשים שהסתיימו ב

 
2020 2019 

 

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
 מסחרי-ציבורי      
 -  -  118  -  -  129  בינוי -בינוי ונדל"ן       

 2  2  278  2  2  174  פעילות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 
 1  5  299  -  4  370  שרותים פיננסיים

 5  7  754  5  8  1,144  אחר -מסחרי 
 8  14  1,449  7  14  1,817  הכל מסחרי-סך

 -  -  -  -  -  3  הלוואות לדיוראנשים פרטיים 
 1  3  194  1  4  215  אחר -אנשים פרטיים

 9  17  1,643  8  18  2,035  פעילות בישראל -הכל ציבור-סך
 9  17  1,643  8  18  2,035  הכל פעילות בישראל-סך

       
 פעילות לווים בחו"ל

 מסחרי-ציבורי      
 -  3  126  -  2  227  בינוי ונדל"ן      

 -  2  54  -  1  85  מסחרי אחר
 -  5  180  -  3  312  הכל מסחרי-סך
 -  5  180  -  3  312  הכל ציבור פעילות בחו"ל-סך
 -  5  180  -  3  312  הכל פעילות בחו"ל-סך
 9  ⁾³⁽22  1,823  8  ⁾³⁽21  2,347  הכל-סך

 

 הערות:
 חובות פגומים בתקופת הדיווח.יתרת חוב רשומה ממוצעת של  )1(
 הכנסות ריבית שנרשמו בתקופת הדיווח, בגין היתרה הממוצעת של החובות הפגומים, בפרק הזמן בו החובות סווגו כפגומים. )2(
שה ושישה חודשים לתקופות של שלומיליון ש"ח  48-ו 23אילו החובות הפגומים היו צוברים ריבית לפי התנאים המקוריים היו נרשמות הכנסות ריבית בסך של  )3(

 ), בהתאמה.2019ביוני  30מיליון ש"ח לתקופות של שלושה ושישה חודשים שהסתיימו ביום  33-ו 16( 2020ביוני  30שהסתיימו ביום 
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 . מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי (המשך)14

 ב. חובות (המשך)

 מאוחד (המשך) –. מידע נוסף על חובות פגומים 2

 מאוחד  –ג. חובות בעייתיים באירגון מחדש 

 
 בלתי מבוקר

 
 2020ביוני  30

 
 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     
 38  10  -  -  28  בינוי -בינוי ונדל"ן      

 55  20  -  -  35  פעילות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 
 276  276  -  -  -  שרותים פיננסיים

 301  111  -  -  190  אחר -מסחרי 
 670  417  -  -  253  הכל מסחרי-סך

 156  84  1  -  71  אחר -אנשים פרטיים 
 826  501  1  -  324  פעילות בישראל -הכל ציבור-סך
 826  501  1  -  324  הכל פעילות בישראל-סך

      
 פעילות לווים בחו"ל

 מסחרי-ציבור     
 53  53  -  -  -  בינוי ונדל"ן     

 67  39  -  -  28  אחר -מסחרי 
 120  92  -  -  28  מסחרי הכל-סך
 120  92  -  -  28  פעילות בחו"ל -הכל ציבור-סך
 120  92  -  -  28  הכל פעילות בחו"ל-סך
 946  593  1  -  352  הכל-סך

 הערות:
 ) צובר הכנסות ריבית.1(
 ) נכלל בחובות פגומים.2(

 30 יוםל הסתכמו, האשראי  תנאיב שינויים בוצעו במסגרתו, בעייתי  חוב של מחדש ארגון בוצע שלגביהם, לחייבים נוסף אשראי להעמדת התחייבות

  ).ח"ש וןמילי 17 – 2019 בדצמבר 31 ליוםמיליון ש"ח;  13 – 2019 ביוני 03ליום ( ח"ש מיליון 19 של בסך 2020 ביוני
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 . מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי (המשך)14

 חובות (המשך)ב. 

 מאוחד (המשך) –. מידע נוסף על חובות פגומים 2

 מאוחד (המשך) –ג. חובות בעייתיים באירגון מחדש 

 
 בלתי מבוקר

 
 2019ביוני  30

 
 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     
 41  9  1  -  31  בינוי -בינוי ונדל"ן      

 115  41  4  -  70  פעילות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 
 295  295  -  -  -  שרותים פיננסיים

 401  80  1  -  320  אחר -מסחרי 
 852  425  6  -  421  הכל מסחרי-סך

 147  70  1  -  76  אחר -אנשים פרטיים 
 999  495  7  -  497  פעילות בישראל -הכל ציבור-סך
 999  495  7  -  497  הכל פעילות בישראל-סך

      
 פעילות לווים בחו"ל

 מסחרי-ציבור     
 83  74  -  -  9  בינוי ונדל"ן     

 74  74  -  -  -  אחר -מסחרי 
 157  148  -  -  9  הכל מסחרי-סך
 157  148  -  -  9  פעילות בחו"ל -הכל ציבור-סך
 157  148  -  -  9  הכל פעילות בחו"ל-סך
 1,156  643  7  -  506  הכל-סך

 הערות:
 ) צובר הכנסות ריבית.1(
 ) נכלל בחובות פגומים.2(
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 לציבור והפרשה להפסדי אשראי (המשך) . מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי14

 ב. חובות (המשך)

 מאוחד (המשך) –. מידע נוסף על חובות פגומים 2

 מאוחד (המשך) –ג. חובות בעייתיים באירגון מחדש 

 
 מבוקר

 
 2019בדצמבר  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     
 43  11  -  -  32  בינוי -בינוי ונדל"ן      

 76  31  1  -  44  פעילות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 
 296  296  -  -  -  שרותים פיננסיים

 335  117  3  -  215  אחר -מסחרי 
 750  455  4  -  291  הכל מסחרי-סך

 158  80  1  -  77  אחר -אנשים פרטיים 
 908  535  5  -  368  פעילות בישראל -הכל ציבור-סך
 908  535  5  -  368  הכל פעילות בישראל-סך

      
 פעילות לווים בחו"ל

 מסחרי-ציבור     
 73  47  -  -  26  בינוי ונדל"ן     

 62  61  -  -  1  אחר -מסחרי 
 135  108  -  -  27  הכל מסחרי-סך
 135  108  -  -  27  פעילות בחו"ל -הכל ציבור-סך
 135  108  -  -  27  הכל פעילות בחו"ל-סך
 1,043  643  5  -  395  הכל-סך

 הערות:
 ) צובר הכנסות ריבית.1(
 ) נכלל בחובות פגומים.2(
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 . מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי (המשך)14

 ב. חובות (המשך)

 מאוחד (המשך) –. מידע נוסף על חובות פגומים 2

 מאוחד (המשך) –ג. חובות בעייתיים באירגון מחדש 

 
 בלתי מבוקר

 
 ביוני 30-לשלושת החודשים שהסתיימו ב

 
2020 2019 

 
 שבוצעוארגונים מחדש 

 
 מספר חוזים

יתרת חוב 
רשומה לפני 
 ארגון מחדש

יתרת חוב 
רשומה 

לאחר ארגון 
 מספר חוזים מחדש

יתרת חוב 
רשומה לפני 
 ארגון מחדש

יתרת חוב 
רשומה 

לאחר ארגון 
 מחדש

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פעילות לווים בישראל
 מסחרי-ציבור      
 6  6  54  8  8  60  בינוי -בינוי ונדל"ן       

 1  1  6  3  3  11  פעילות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 
 -  -  -  ⁾¹⁽-  ⁾¹⁽-  2  שרותים פיננסיים

 22  24  224  45  45  283  אחר -מסחרי 
 29  31  284  56  56  356  הכל מסחרי-סך

 33  34  1,540  31  31  1,381  אחר -אנשים פרטיים 
 62  65  1,824  87  87  1,737  בישראלפעילות  -הכל ציבור-סך
 62  65  1,824  87  87  1,737  הכל פעילות בישראל-סך

       
 פעילות לווים בחו"ל

 מסחרי-ציבור      
 40  50  1  -  -  -  אחר -מסחרי       

 40  50  1  -  -  -  הכל מסחרי-סך
 ⁾¹⁽-  ⁾¹⁽-  1  ⁾¹⁽-  ⁾¹⁽-  2  אנשים פרטיים

 40  50  2  ⁾¹⁽-  ⁾¹⁽-  2  פעילות בחו"ל -הכל ציבור-סך
 40  50  2  ⁾¹⁽-  ⁾¹⁽-  2  הכל פעילות בחו"ל-סך
 102  115  1,826  87  87  1,739  הכל-סך

 הערה:
 מיליון ש"ח. 1-) סכום נמוך מ1(
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 . מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי (המשך)14

 חובות (המשך)ב. 

 מאוחד (המשך) –. מידע נוסף על חובות פגומים 2

 מאוחד (המשך) –ג. חובות בעייתיים באירגון מחדש 

 
 בלתי מבוקר

 
 ביוני 30-לששת החודשים שהסתיימו ב

 
2020 2019 

 
 ארגונים מחדש שבוצעו

 
 מספר חוזים

יתרת חוב 
רשומה לפני 
 ארגון מחדש

יתרת חוב 
רשומה 

לאחר ארגון 
 מספר חוזים מחדש

יתרת חוב 
רשומה לפני 
 ארגון מחדש

יתרת חוב 
רשומה 

לאחר ארגון 
 מחדש

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פעילות לווים בישראל
 מסחרי-ציבור      
 15  15  120  19  19  118  בינוי -בינוי ונדל"ן       

 5  5  10  3  3  14  פעילות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 
 ⁾¹⁽-  ⁾¹⁽-  3  ⁾¹⁽-  ⁾¹⁽-  2  פיננסייםשרותים 
 65  67  520  101  101  567  אחר -מסחרי 

 85  87  653  123  123  701  הכל מסחרי-סך
 77  79  3,346  60  61  2,828  אחר -אנשים פרטיים 

 162  166  3,999  183  184  3,529  פעילות בישראל -הכל ציבור-סך
 162  166  3,999  183  184  3,529  הכל פעילות בישראל-סך

       
 פעילות לווים בחו"ל

 מסחרי-ציבור      
 40  50  2  65  65  1  אחר -מסחרי       

 40  50  2  65  65  1  הכל מסחרי-סך
 ⁾¹⁽-  ⁾¹⁽-  2  ⁾¹⁽-  ⁾¹⁽-  3  אנשים פרטיים

 40  50  4  65  65  4  פעילות בחו"ל -הכל ציבור-סך
 40  50  4  65  65  4  הכל פעילות בחו"ל-סך
 202  216  4,003  248  249  3,533  הכל-סך

    הערה:
    מיליון ש"ח. 1-) סכום נמוך מ1(
 
 
 

  



 בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו 
 ות כספייםדוח 2020 שנידוח רבעון 

161 
 

 

 

 . מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי (המשך)14

 ב. חובות (המשך)

 מאוחד (המשך) –. מידע נוסף על חובות פגומים 2

 מאוחד (המשך) –ג. חובות בעייתיים באירגון מחדש 

 
 בלתי מבוקר

 
 ביוני 30-לשלושת החודשים שהסתיימו ב

 
2020 2019 

 
 ⁾¹⁽ארגונים מחדש שבוצעו וכשלו

 
 מספר חוזים

יתרת חוב 
 מספר חוזים רשומה

יתרת חוב 
 רשומה

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פעילות לווים בישראל
 מסחרי-ציבור    
 1  23  2  17  בינוי -בינוי ונדל"ן     

 2  2  1  2  פעילות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 
 7  93  3  83  אחר -מסחרי 

 10  118  6  102  הכל מסחרי-סך
 7  998  4  789  אחר -אנשים פרטיים 

 17  1,116  10  891  פעילות בישראל -הכל ציבור-סך
 17  1,116  10  891  בישראלהכל פעילות -סך
 17  1,116  10  891  הכל-סך

     הערות לטבלה ראו בעמוד הבא.
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 . מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי (המשך)14

 ב. חובות (המשך)

 מאוחד (המשך) –. מידע נוסף על חובות פגומים 2

 מאוחד (המשך) –ג. חובות בעייתיים באירגון מחדש 

 
 בלתי מבוקר

 
 ביוני 30-לששת החודשים שהסתיימו ב

 
2020 2019 

 
 ⁾¹⁽ארגונים מחדש שבוצעו וכשלו

 
 מספר חוזים

יתרת חוב 
 מספר חוזים רשומה

יתרת חוב 
 רשומה

 
 במיליוני שקלים חדשים

 פעילות לווים בישראל
 מסחרי-ציבור    
 1  40  4  52  בינוי -בינוי ונדל"ן     

 5  6  1  3  פעילות בנדל"ן -בינוי ונדל"ן 
 12  199  13  229  אחר -מסחרי 

 18  245  18  284  הכל מסחרי-סך
 15  1,980  11  1,781  אחר -אנשים פרטיים 

 33  2,225  29  2,065  פעילות בישראל -הכל ציבור-סך
 33  2,225  29  2,065  הכל פעילות בישראל-סך

 לווים בחו"לפעילות 
 מסחרי-ציבור    
 -  -  57  1  אחר -מסחרי     

 -  -  57  1  הכל מסחרי-סך
 -  -  57  1  פעילות בחו"ל -הכל ציבור-סך
 -  -  57  1  הכל פעילות בחו"ל-סך
 33  2,225  86  2,066  הכל-סך

 

 הערה:
דמו למועד שבו הם הפכו החודשים שק 12או יותר, אשר אורגנו מחדש בארגון מחדש של חוב בעייתי במהלך ימים  30חובות שהפכו בתקופת הדיווח לחובות בפיגור של  )1(

 לחובות בפיגור.
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 . מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי (המשך)14

 ב. חובות (המשך)

 האשראי איכות 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"מחו לתחרות חשיפה -

 לעליה המובילה, הגדולות  הלווים קבוצות ברמת ריכוזיות תופעת קיימת, במשק החברות על והשליטה הבעלות מבנה ריכוזיות לאור -

 ;ההחזקה בחברות רמות במספר אשראי קיים בהם במקרים בפרט, האשראי  בסיכון

, בפרט הישראלי במשק הכלכלית הפעילות ועל בכלל הגלובלית הכלכלה על מהותית השפעה הראשון ברבעון שפרצה הקורונה למגפת -

 עתושפ אשר, מסחרי -עסקיה האשראי בסיכון עליה חלה יוצא כפועל. למוצריהם הביקוש ועל לפעול עסקים של יכולתם עצם על לרבות

 .מהמשבר  ביציאה ההתאוששות ומקצב הכלכלית הפעילות על שיוותרו המגבלות ומאופי הזמן ממשך בפרט

 לדיור הלוואות – פרטיים לאנשים אשראי )2(

 את מגבילה בבנק החיתום מדיניות. ההלוואה ליתרת מתחת הבטוחה בערך ירידה בעת סיכון מוקד מהוות גבוה מימון בשיעור הלוואות -

 .האשראי  מתן בעת המימון שיעור

 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 -

 תנתממ היא ובכך, מוכיםנפנימיים  דירוגים עם ללקוחות אשראי מתן כיום מאפשרת אינה האשראי מדיניות. האשראי  סיכון להגברת

 .אלו  סיכונים

 )ואחר משכנתאות( פרטיים לאנשים האשראי על הקורונה משבר השלכות )4(

 האשראי איכות על להשליך עלולות, הבית  משקי של הפנויה ההכנסה ועל במשק האבטלה על הקורונה משבר של הקשות ההשפעות -

. הלווים של הפרעון יכולת על מכרעת השפעה תהיה האבטלה ולצמצום מהמדינה הסיוע היקפי, המשק התאוששות לקצב. זה במגזר

 בעלי, לקשיים שנקלעו ללקוחות וסיוע המשבר בעקבות התעצמה פגיעותם שמידת ולקוחות ענפים אחר וניטור מעקב מתבצע

 .להתאוששות פוטנציאל

 

  האשראי לאיכות אינדיקציה )ב(

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 2019בדצמבר  31 2020ביוני  30

  
 הלוואות לפרטיים

  
 הלוואות לפרטיים

 
 

 הכל-סך אחר דיור מסחרי הכל-סך אחר דיור מסחרי
 97.4%  98.3%  99.0%  96.6%  97.1%  98.3%  99.0%  96.2%  שיעור יתרת אשראי תקין לציבור מיתרת אשראי לציבור
שיעור יתרת אשראי בעייתי שאינו פגום לציבור מיתרת 

 1.6%  1.1%  1.0%  1.9%  1.8%  1.1%  1.0%  2.2%  אשראי לציבור
 1.0%  0.6%  -  1.5%  1.1%  0.6%  -  1.6%  אשראי פגום לציבור מיתרת אשראי לציבורשיעור יתרת 

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי 
 1.4%  2.0%  0.6%  1.5%  1.8%  2.6%  0.7%  2.0%  לציבור, מיתרת אשראי לציבור

שיעור יתרת  ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי 
סיכון אשראי בעייתי (למעט נגזרים לציבור, מיתרת 

 49.8%  117.3%  54.8%  40.1%  57.8%  152.2%  70.5%  46.2%  ואיגרות חוב)

. יותהחשבונא והמחיקות שראיא להפסדי ההפרשה על משפיע ובהתאם, הבנק חובות סיווגי בקביעת מרכזי גורם הינו החוב של הפיגור ימי מספר

 ומצוי היטב מובטח החוב אם למעט, ותר י או ימים 90 של בפיגור מצויים בגינו הריבית או הקרן כאשר פגום כחוב מסווג, פרטני  בסיס על הנבחן חוב

 . גביה בהליכי

  



 

164 
 

   
 

 

 . מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי (המשך)14

 (המשך) ב. חובות

 לדיור הלוואות על נוסף מידע. 4

 , סוג החזר וסוג ריבית)LTV()1שיעור המימון ( יתרות לסוף שנה לפי

  
 יתרת הלוואות לדיור

��
 הכל-סך

מזה: בולט 
 ובלון

מזה: ריבית 
 משתנה

הכל -סך
סיכון 

אשראי חוץ 
 מאזני

��
 במיליוני שקלים חדשים

��
 בלתי מבוקר

  
 2020ביוני  30

 508  15,332  394  25,659  60%עד  שיעבוד ראשון: שיעור המימון

 
 252  7,902  126  12,970  60%מעל 

 שיעבוד משני או ללא שיעבוד
 

 1,077  131  440  3,879 
 הכל-סך

 
 39,706⁾²⁽  651  23,674  4,639 

      
  

 בלתי מבוקר

  
 2019ביוני  30

 316  13,625  372  22,657  60%עד  שיעבוד ראשון: שיעור המימון

 
 133  6,994  118  11,335  60%מעל 

 שיעבוד משני או ללא שיעבוד
 

 969  86  441  2,913 
 הכל-סך

 
 34,961⁾²⁽  576  21,060  3,362 

      
  

 מבוקר

  
 2019בדצמבר  31

 369  14,440  406  24,096  60%עד  שיעבוד ראשון: שיעור המימון

 
 161  7,392  113  12,046  60%מעל 

 שיעבוד משני או ללא שיעבוד
 

 1,017  141  432  3,514 
 הכל-סך

 
 37,159⁾²⁽  660  22,264  4,044 

 

 הערות:
נוספת של הבנק  מהווה אינדיקציה LTV-היחס בין המסגרת המאושרת בעת העמדת המסגרת לבין שווי הנכס, כפי שאושר על ידי הבנק בעת העמדת המסגרת. יחס ה )1(

 להערכת סיכון הלקוח בעת העמדת המסגרת.
ם מסחריים או מיליון ש"ח, המשולבת במערך העסקאות והבטחונות של עסקי לווי  203יתרת הלוואות לדיור אינה כוללת את יתרת החובות המסחריים בסך של  )2(

 מיליון ש"ח). 233סך של  2019בדצמבר  31מיליון ש"ח, ליום  228סך של  2019ביוני  30שהועמדו לקבוצות רכישה, שהפרויקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה (ליום 
 

 מידע בדבר רכישות ומכירות של חובות. ג

 ינייםב כספיים בדוחות זה נייןבע לגילוי קבע שהבנק המהותיות לרף הגיע שהיקפן, הלוואות  של מכירה או לרכישה עסקאות היו לא הדוח בתקופת

 ).האשראי מיתרת 0.5%(
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 לציבור והפרשה להפסדי אשראי (המשך). מידע נוסף על סיכון אשראי, אשראי 14

 )3(ד. מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

 
 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר

 
 ⁾²⁽הפרשה ⁾¹⁽יתרה ⁾²⁽הפרשה ⁾¹⁽יתרה ⁾²⁽הפרשה ⁾¹⁽יתרה

 
 2019בדצמבר  31 2019ביוני  30 2020ביוני  30

 
 במיליוני שקלים חדשים

 עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי:
 5  904  6  1,149  6  935  אשראי תעודות      

 28  2,426  27  2,270  36  2,403  ערבויות להבטחת אשראי
 3  11,183  3  10,337  4  11,738  ערבויות לרוכשי דירות

 81  9,835  39  9,548  81  9,416  ערבויות והתחייבויות אחרות
 -  1,724  -  1,720  -  2,478  נוצלומסגרות לפעולות במכשירים נגזרים שלא 

 44  31,052  42  30,218  65  32,996  מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו
 24  9,402  24  8,862  44  10,165  מסגרות חח"ד ומסגרות אשראי אחרות בחשבונות לפי דרישה שלא נוצלו

 34  22,619  37  21,589  48  23,045  ⁾³⁽לא ניתןהתחייבויות בלתי חוזרות לתת אשראי שאושר ושעדיין 
 4  6,425  4  6,861  5  6,447  התחייבות להוצאת ערבויות

 

 הערות:
 יתרת החוזים או הסכומים הנקובים שלהם לסוף התקופה, לפני השפעת הפרשה להפסדי אשראי. )1(
 יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף התקופה. )2(
נהלים למתן הלוואות " 451למתן אשראי שניתנה ללקוחות במסגרת "אישור עקרוני ושמירת שיעור הריבית" בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מס' כולל מחויבות  )3(

 לדיור".
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 מאוחד  -נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  .15

 
 בלתי מבוקר

 
 2020ביוני  30

 
 ⁾¹⁽מטבע חוץ מטבע ישראלי

  

 
 לא צמוד

למדד צמוד 
 אירו דולר המחירים

מטבעות 
 אחרים

פריטים 
שאינם 
 הכל-סך כספיים

 
 במיליוני  שקלים חדשים

 נכסים
 39,608  -  443  437  4,207  33  34,488  מזומנים ופקדונות בבנקים       

 40,037  1,022  1  715  16,020  1,112  21,167  ניירות ערך
 832  -  -  -  -  -  832  במסגרת הסכמי מכר חוזרניירות ערך שנשאלו או נרכשו 

 183,436  -  408  1,953  27,647  18,112  135,316  אשראי לציבור, נטו
 4,219  -  -  819  1,521  275  1,604  אשראי לממשלות

 154  154  -  -  -  -  -  השקעות בחברות כלולות
 2,648  2,648  -  -  -  -  -  בניינים וציוד

 164  164  -  -  -  -  -  נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין
 5,856  505  282  195  2,901  63  1,910  נכסים בגין מכשירים נגזרים

 5,146  1,233  558  59  889  31  2,376  נכסים אחרים
 282,100  5,726  1,692  4,178  53,185  19,626  197,693  כל הנכסים-סך

 התחייבויות
 222,048  -  2,223  5,553  59,048  4,394  150,830  פקדונות הציבור       

 7,717  -  -  104  1,860  -  5,753  פקדונות מבנקים
 232  -  -  -  95  8  129  פקדונות הממשלה

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש 
 174  -  -  -  174  -  -  חוזר

 11,377  -  -  30  -  6,122  5,225  איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים
 6,064  507  266  231  2,956  142  1,962  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 14,965  191  249  22  459  825  13,219  התחייבויות אחרות
 262,577  698  2,738  5,940  64,592  11,491  177,118  כל ההתחייבויות-סך

 19,523  5,028  )1,046(  )1,762(  )11,407(  8,135  20,575  הפרש
 השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים:

 -  -  826  2,117  16,871  )4,481(  )15,333(  מכשירים נגזרים (למעט אופציות)       
 -  -  52  )278(  )697(  -  923  אופציות בכסף, נטו (במונחי נכס בסיס)

 -  -  20  )193(  )257(  -  430  אופציות מחוץ לכסף, נטו (במונחי נכס בסיס)
 19,523  5,028  )148( )116( 4,510  3,654  6,595  הכל כללי-סך

 -  -  53  )375(  )395(  -  717  אופציות בכסף, נטו (ערך נקוב מהוון)
 -  -  6  )1,130( )241( -  1,365  אופציות מחוץ לכסף, נטו (ערך נקוב מהוון)

 

 הערה:
 כולל צמודי מטבע חוץ. )1(
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 מאוחד (המשך) -נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  .15

 
 בלתי מבוקר

 
 2019ביוני  30

 
 ⁾¹⁽מטבע חוץ מטבע ישראלי

  

 
 לא צמוד

צמוד למדד 
 אירו דולר המחירים

מטבעות 
 אחרים

פריטים 
שאינם 
 הכל-סך כספיים

 
 במיליוני  שקלים חדשים

 נכסים
 21,245  -  397  381  4,509  34  15,924  מזומנים ופקדונות בבנקים       

 35,470  929  10  636  13,151  1,686  19,058  ניירות ערך
 683  -  -  -  -  -  683  ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

 172,235  -  326  1,384  26,973  17,029  126,523  אשראי לציבור, נטו
 3,495  -  -  980  1,283  309  923  אשראי לממשלות

 173  173  -  -  -  -  -  השקעות בחברות כלולות
 2,467  2,467  -  -  -  -  -  בניינים וציוד

 160  160  -  -  -  -  -  נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין
 4,263  698  127  156  2,152  156  974  מכשירים נגזריםנכסים בגין 

 4,122  674  458  1  1,006  21  1,962  נכסים אחרים
 244,313  5,101  1,318  3,538  49,074  19,235  166,047  כל הנכסים-סך

 התחייבויות
 192,814  -  2,218  5,674  52,109  4,897  127,916  פקדונות הציבור       

 6,416  -  5  85  1,782  2  4,542  פקדונות מבנקים
 190  -  -  -  47  15  128  פקדונות הממשלה

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש 
 536  -  -  -  536  -  -  חוזר

 8,158  -  -  44  -  5,194  2,920  איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים
 4,345  697  107  193  2,046  196  1,106  אחרות בגין מכשירים נגזרים התחייבויות

 13,186  387  115  9  565  164  11,946  התחייבויות אחרות
 225,645  1,084  2,445  6,005  57,085  10,468  148,558  כל ההתחייבויות-סך

 18,668  4,017  )1,127(  )2,467(  )8,011(  8,767  17,489  הפרש
 השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים:

 -  -  1,182  2,838  11,892  )3,649(  )12,263(  מכשירים נגזרים (למעט אופציות)       
 -  -  )27(  )424( )409(  -  860  אופציות בכסף, נטו (במונחי נכס בסיס)

 -  -  )88(  )2(  309  -  )219(  אופציות מחוץ לכסף, נטו (במונחי נכס בסיס)
 18,668  4,017  )60( )55( 3,781  5,118  5,867  הכל כללי-סך

 -  -  )9(  )797(  )1,054(  -  1,860  אופציות בכסף, נטו (ערך נקוב מהוון)
 -  -  )320( )546( 1,003  -  )137( אופציות מחוץ לכסף, נטו (ערך נקוב מהוון)

 

 הערה:
 חוץ.כולל צמודי מטבע  )1(
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 מאוחד (המשך) -נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  .15

 
 מבוקר

 
 2019בדצמבר  31

 
 ⁾¹⁽מטבע חוץ מטבע ישראלי

  

 
 לא צמוד

צמוד למדד 
 אירו דולר המחירים

מטבעות 
 אחרים

פריטים 
שאינם 
 הכל-סך כספיים

 
 במיליוני  שקלים חדשים

 נכסים
 26,044  -  367  310  2,346  29  22,992  בבנקיםמזומנים ופקדונות        

 37,745  980  10  1,408  14,176  685  20,486  ניירות ערך
 531  -  -  -  -  -  531  ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

 180,467  -  470  1,491  27,334  18,348  132,824  אשראי לציבור, נטו
 3,515  -  -  957  1,412  297  849  לממשלותאשראי 

 171  171  -  -  -  -  -  השקעות בחברות כלולות
 2,577  2,577  -  -  -  -  -  בניינים וציוד

 164  164  -  -  -  -  -  נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין
 4,545  373  248  130  2,090  117  1,587  נכסים בגין מכשירים נגזרים

 4,064  407  470  -  968  28  2,191  נכסים אחרים
 259,823  4,672  1,565  4,296  48,326  19,504  181,460  כל הנכסים-סך

 התחייבויות
 201,450  -  2,249  5,853  54,021  4,611  134,716  פקדונות הציבור       

 6,419  -  6  102  2,061  2  4,248  פקדונות מבנקים
 181  -  -  -  44  12  125  פקדונות הממשלה

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש 
 346  -  -  -  346  -  -  חוזר

 13,129  -  -  41  -  7,389  5,699  איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים
 4,839  368  219  171  2,113  199  1,769  התחייבויות אחרות בגין מכשירים נגזרים

 14,266  179  165  10  604  183  13,125  התחייבויות אחרות
 240,630  547  2,639  6,177  59,189  12,396  159,682  כל ההתחייבויות-סך

 19,193  4,125  )1,074( )1,881( )10,863( 7,108  21,778  הפרש
 השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים:

 -  -  931  1,990  15,647  )2,814(  )15,754(  נגזרים (למעט אופציות)מכשירים        
 -  -  48  )299(  )968(  -  1,219  אופציות בכסף, נטו (במונחי נכס בסיס)

 -  -  3  109  )65(  -  )47(  אופציות מחוץ לכסף, נטו (במונחי נכס בסיס)
 19,193  4,125  )92( )81( 3,751  4,294  7,196  הכל כללי-סך

 -  -  66  )336(  )878(  -  1,148  אופציות בכסף, נטו (ערך נקוב מהוון)
 -  -  )93( 520  )119( -  )308( אופציות מחוץ לכסף, נטו (ערך נקוב מהוון)

 

 הערה:
 כולל צמודי מטבע חוץ. )1(
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 . יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים16

 במאוחדא. ההרכב 

 
 בלתי מבוקר

 
 2020ביוני  30

 
 שווי הוגן יתרה

 
 סה"כ ⁾¹⁽3רמה  ⁾¹⁽2רמה  ⁾¹⁽1רמה  במאזן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נכסים פיננסיים
 39,639  23,377  -  16,262  39,608  מזומנים ופקדונות בבנקים     

 40,390  932  16,469  22,989  40,037  ⁾²⁽ניירות ערך
 832  832  -  -  832  ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזרניירות 

 183,412  181,645  -  1,767  183,436  אשראי לציבור, נטו
 4,247  4,247  -  -  4,219  אשראי לממשלות

 5,856  1,404  3,966  486  5,856  נכסים בגין מכשירים נגזרים
 1,744  1,721  10  13  1,744  נכסים פיננסיים אחרים

 276,120  214,158  20,445  41,517  ⁾³⁽275,732  כל הנכסים הפיננסיים-סך
 התחייבויות פיננסיות

 222,614  39,515  159,799  23,300  222,048  פקדונות הציבור     
 7,720  3,018  4,551  151  7,717  פקדונות מבנקים

 234  84  150  -  232  פקדונות הממשלה
 174  174  -  -  174  ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר

 11,516  1,311  69  10,136  11,377  איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים
 6,064  339  5,238  487  6,064  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 10,199  9,528  14  657  10,199  ⁾⁴⁽התחייבויות פיננסיות אחרות 
 258,521  53,969  169,821  34,731  ⁾³⁽257,811  כל ההתחייבויות הפיננסיות-סך

 מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים
 119  119  -  -  119  עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי     

 

 הערות:
מדידות  - 3רים. רמה מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים נצפים משמעותיים אח - 2פעיל. רמה מדידות שווי הוגן המשתמשות במחירים מצוטטים בשוק  - 1רמה  )1(

 שווי הוגן המשתמשות בנתונים לא נצפים משמעותיים.
 .5לפירוט נוסף של היתרה במאזן והשווי ההוגן של ניירות ערך, ראו ביאור  )2(
ן). מוצגים במאזן לפי שווי הוגהמיליון ש"ח, בהתאמה, אשר יתרתם במאזן זהה לשוויים ההוגן (מכשירים  127,966-ש"ח ומיליון  58,370מזה: נכסים והתחייבויות בסך של  )3(

 ג' להלן.-למידע נוסף בדבר מכשירים שנמדדו בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה ועל בסיס שאינו חוזר ונשנה, ראו סעיפים ב' ו
 לא כולל התחייבויות בגין חכירות. )4(
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 . יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים (המשך)16
 א. ההרכב במאוחד (המשך)

 
 בלתי מבוקר

 
 2019ביוני  30

 
 שווי הוגן יתרה

 
 סה"כ ⁾¹⁽3רמה  ⁾¹⁽2רמה  ⁾¹⁽1רמה  במאזן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נכסים פיננסיים
 21,252  9,321  -  11,931  21,245  מזומנים ופקדונות בבנקים     

 35,629  804  13,313  21,512  35,470  ⁾²⁽ניירות ערך
 683  683  -  -  683  ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

 172,497  168,211  -  4,286  172,235  אשראי לציבור, נטו
 3,535  3,535  -  -  3,495  אשראי לממשלות

 4,263  1,246  2,353  664  4,263  נגזריםנכסים בגין מכשירים 
 1,847  1,602  14  231  1,847  נכסים פיננסיים אחרים

 239,706  185,402  15,680  38,624  ⁾³⁽239,238  כל הנכסים הפיננסיים-סך
 התחייבויות פיננסיות

 193,121  41,710  132,155  19,256  192,814  פקדונות הציבור     
 6,429  1,369  5,002  58  6,416  מבנקיםפקדונות 

 194  70  124  -  190  פקדונות הממשלה
 539  539  -  -  536  ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר

 8,810  1,656  178  6,976  8,158  איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים
 4,345  257  3,424  664  4,345  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 9,973  9,128  31  814  9,973  התחייבויות פיננסיות אחרות
 223,411  54,729  140,914  27,768  ⁾³⁽222,432  כל ההתחייבויות הפיננסיות-סך

 מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים
 114  114  -  -  114  עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי     

 

 הערות:
מדידות  - 3רים. רמה מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים נצפים משמעותיים אח - 2מדידות שווי הוגן המשתמשות במחירים מצוטטים בשוק פעיל. רמה  - 1רמה  )1(

 שווי הוגן המשתמשות בנתונים לא נצפים משמעותיים.
 .5ערך, ראו ביאור לפירוט נוסף של היתרה במאזן והשווי ההוגן של ניירות  )2(
גן). מוצגים במאזן לפי שווי הו מיליון ש"ח, בהתאמה, אשר יתרתם במאזן זהה לשוויים ההוגן (מכשירים ה 99,595-מיליון ש"ח ו 52,563מזה: נכסים והתחייבויות בסך של  )3(

 ג' להלן.-שנה, ראו סעיפים ב' ולמידע נוסף בדבר מכשירים שנמדדו בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה ועל בסיס שאינו חוזר ונ
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 . יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים (המשך)16
 א. ההרכב במאוחד (המשך)

 
 מבוקר

 
 2019בדצמבר  31

 
 שווי הוגן יתרה

 
 סה"כ ⁾¹⁽3רמה  ⁾¹⁽2רמה  ⁾¹⁽1רמה  במאזן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נכסים פיננסיים
 26,048  14,470  -  11,578  26,044  ופקדונות בבנקיםמזומנים      

 37,990  839  14,222  22,929  37,745  ⁾²⁽ניירות ערך
 531  531  -  -  531  ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

 181,223  177,772  -  3,451  180,467  אשראי לציבור, נטו
 3,543  3,543  -  -  3,515  אשראי לממשלות

 4,545  843  3,356  346  4,545  נכסים בגין מכשירים נגזרים
 1,840  1,813  13  14  1,840  נכסים פיננסיים אחרים

 255,720  199,811  17,591  38,318  ⁾³⁽254,687  כל הנכסים הפיננסיים-סך
 התחייבויות פיננסיות

 201,902  41,143  140,936  19,823  201,450  פקדונות הציבור     
 6,445  1,141  5,285  19  6,419  פקדונות מבנקים

 184  62  122  -  181  פקדונות הממשלה
 347  347  -  -  346  ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר

 13,671  1,602  166  11,903  13,129  איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים
 4,839  292  4,202  345  4,839  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 10,630  10,134  27  469  10,630  התחייבויות פיננסיות אחרות
 238,018  54,721  150,738  32,559  ⁾³⁽236,994  כל ההתחייבויות הפיננסיות-סך

 מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים
 116  116  -  -  116  סיכון אשראי עסקאות בהן היתרה מייצגת     

 

 הערות:
מדידות  - 3רים. רמה מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים נצפים משמעותיים אח - 2מדידות שווי הוגן המשתמשות במחירים מצוטטים בשוק פעיל. רמה  - 1רמה  )1(

 שווי הוגן המשתמשות בנתונים לא נצפים משמעותיים.
 .5היתרה במאזן והשווי ההוגן של ניירות ערך, ראו ביאור לפירוט נוסף של  )2(
גן). מוצגים במאזן לפי שווי הו המיליון ש"ח, בהתאמה, אשר יתרתם במאזן זהה לשוויים ההוגן (מכשירים  108,470-מיליון ש"ח ו 54,496מזה: נכסים והתחייבויות בסך של  )3(

 ג' להלן.-יס חוזר ונשנה ועל בסיס שאינו חוזר ונשנה, ראו סעיפים ב' ולמידע נוסף בדבר מכשירים שנמדדו בשווי הוגן על בס
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 . יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים (המשך)16
 מאוחד -ב. פריטים הנמדדים בשווי הוגן 

 . פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה1

 
 בלתי מבוקר

 
 2020ביוני  30

�
 -המשתמשות ב מדידות שווי הוגן

��

�

מחירים 
מצוטטים 

בשוק פעיל 
 )1(רמה 

נתונים 
נצפים 

משמעותיים 
אחרים (רמה 

2( 

נתונים לא 
נצפים 

משמעותיים 
 )3(רמה 

השפעת 
הסכמי 

 קיזוז
הכל -סך

 שווי הוגן

�
 במיליוני שקלים חדשים

 נכסים
�����  איגרות חוב זמינות למכירה ומניות שאינן למסחר
�����  17,662  -  -  4,152  13,510  ממשלת ישראלאיגרות חוב של 

 693  -  -  199  494  איגרות חוב של ממשלות זרות
 100  -  -  32  68  איגרות חוב של מוסדות פיננסיים בישראל

 1,126  -  -  1,126  -  איגרות חוב של מוסדות פיננסיים זרים
 MBS(  1  7,702  -  -  7,703() או מגובי משכנתאות ABSאיגרות חוב מגובי נכסים (

 363  -  -  97  266  איגרות חוב של אחרים בישראל
 2,363  -  -  2,363  -  איגרות חוב של אחרים זרים

 89  -  -  12  77  מניות שאינן למסחר
 30,099  -  -  15,683  14,416  הכל איגרות חוב זמינות למכירה ומניות שאינן למסחר-סך

 למסחר ניירות ערך
�����  1,174  -  -  266  908  איגרות חוב של ממשלת ישראל

 16  -  -  -  16  איגרות חוב של ממשלות זרות
 1  -  -  -  1  איגרות חוב של מוסדות פיננסיים בישראל

 2  -  -  2  -  איגרות חוב של מוסדות פיננסיים זרים
 MBS(  -  54  -  -  54משכנתאות () או מגובי ABSאיגרות חוב מגובי נכסים (

 57  -  -  -  57  איגרות חוב של אחרים בישראל
 10  -  -  10  -  איגרות חוב של אחרים זרים

 1  -  -  -  1  מניות למסחר
 1,315  -  -  332  983  הכל ניירות ערך למסחר-סך

 1,767  -  -  -  1,767  אשראי לציבור בגין ניירות ערך שהושאלו
 נכסים בגין מכשירים נגזרים

 277  -  277  -  -  חוזי ריבית שקל מדד     
 3,224  -  320  2,904  -  חוזי ריבית אחרים

 1,804  -  794  995  15  חוזי מטבע חוץ
 519  -  -  49  470  חוזים בגין מניות

 32  -  13  18  1  חוזי סחורות ואחרים
 5,856  -  1,404  3,966  486  נגזרים הכל נכסים בגין מכשירים-סך

 10  -  -  10  -  אחר
 13  -  -  -  13  נכסים בגין פעילות בשוק המעוף

 39,060  -  1,404  19,991  17,665  הכל נכסים-סך
 התחייבויות

�����  1,220  -  -  -  1,220  פקדונות הציבור בגין  ניירות ערך שנשאלו
 CLN  -  -  32  -  32פקדונות 

 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
 185  -  185  -  -  חוזי ריבית שקל מדד     

 3,631  -  -  3,630  1  חוזי ריבית אחרים
 1,709  -  154  1,540  15  חוזי מטבע חוץ

 510  -  -  40  470  חוזים בגין מניות
 29  -  -  28  1  חוזי סחורות ואחרים

 6,064  -  339  5,238  487  התחייבויות בגין מכשירים נגזריםהכל -סך
 14  -  -  14  -  אחר

 13  -  -  -  13  התחייבות בגין פעילות בשוק המעוף
 644  -  -  -  644  מכירות בחסר של ניירות ערך

 7,987  -  371  5,252  2,364  הכל ההתחייבויות-סך
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 של מכשירים פיננסיים (המשך). יתרות ואומדני שווי הוגן 16
 מאוחד (המשך) -ב. פריטים הנמדדים בשווי הוגן 

 . פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה (המשך)1

 
 בלתי מבוקר

 
 2019ביוני  30

�
 -מדידות שווי הוגן המשתמשות ב

��

�

מחירים 
מצוטטים 

בשוק פעיל 
 )1(רמה 

נתונים 
נצפים 

משמעותיים 
אחרים (רמה 

2( 

נתונים לא 
נצפים 

משמעותיים 
 )3(רמה 

השפעת 
הסכמי 

 קיזוז
הכל -סך

 שווי הוגן

�
 במיליוני שקלים חדשים

 נכסים
�����  ניירות ערך זמינים למכירה
�����  16,170  -  -  1,818  14,352  של ממשלת ישראל

 765  -  -  179  586  של ממשלות זרות
 50  -  -  12  38  של מוסדות פיננסיים בישראל

 1,088  -  -  1,088  -  של מוסדות פיננסיים זרים
 MBS(  10  7,039  -  -  7,049) או מגובי משכנתאות (ABSמגובי נכסים (

 200  -  -  102  98  של אחרים בישראל
 1,969  -  -  1,969  -  של אחרים זרים

 105  -  -  10  95  מניות
 27,396  -  -  12,217  15,179  למכירההכל ניירות ערך זמינים -סך

 ניירות ערך למסחר
�����  1,777  -  -  426  1,351  של ממשלת ישראל

 -  -  -  -  -  של ממשלות זרות
 16  -  -  -  16  של מוסדות פיננסיים בישראל

 -  -  -  -  -  של מוסדות פיננסיים זרים
 MBS(  -  69  -  -  69() או מגובי משכנתאות ABSמגובי נכסים (

 45  -  -  -  45  של אחרים בישראל
 -  -  -  -  -  של אחרים זרים

 20  -  -  -  20  מניות
 1,927  -  -  495  1,432  הכל ניירות ערך למסחר-סך

 4,286  -  -  -  4,286  אשראי לציבור בגין ניירות ערך שהושאלו
 נכסים בגין מכשירים נגזרים

 137  -  137  -  -  חוזי ריבית שקל מדד     
 2,449  -  700  1,749  -  חוזי ריבית אחרים

 947  -  406  538  3  חוזי מטבע חוץ
 717  -  -  61  656  חוזים בגין מניות

 13  -  3  5  5  חוזי סחורות ואחרים
 4,263  -  1,246  2,353  664  הכל נכסים בגין מכשירים נגזרים-סך

 14  -  -  14  -  אחר
 231  -  -  -  231  נכסים בגין פעילות בשוק המעוף

 38,117  -  1,246  15,079  21,792  הכל נכסים-סך
 התחייבויות

�����  2,272  -  -  -  2,272  פקדונות הציבור בגין  ניירות ערך שנשאלו
 CLN  -  -  156  -  156פקדונות 

 נגזריםהתחייבויות בגין מכשירים 
 104  -  104  -  -  חוזי ריבית שקל מדד     

 2,643  -  -  2,643  -  חוזי ריבית אחרים
 890  -  153  734  3  חוזי מטבע חוץ

 697  -  -  41  656  חוזים בגין מניות
 11  -  -  6  5  חוזי סחורות ואחרים

 4,345  -  257  3,424  664  הכל התחייבויות בגין מכשירים נגזרים-סך
 31  -  -  31  -  אחר

 231  -  -  -  231  התחייבות בגין פעילות בשוק המעוף
 583  -  -  -  583  מכירות בחסר של ניירות ערך

 7,618  -  413  3,455  3,750  הכל ההתחייבויות-סך
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 . יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים (המשך)16
 מאוחד (המשך) -הנמדדים בשווי הוגן ב. פריטים 

 . פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה (המשך)1

 
 מבוקר

 
 2019בדצמבר  31

�
 -מדידות שווי הוגן המשתמשות ב

��

�

מחירים 
מצוטטים 

בשוק פעיל 
 )1(רמה 

נתונים 
נצפים 

משמעותיים 
אחרים (רמה 

2( 

נתונים לא 
נצפים 

משמעותיים 
 )3(רמה 

השפעת 
הסכמי 

 קיזוז
הכל -סך

 שווי הוגן

�
 במיליוני שקלים חדשים

 נכסים
 ניירות ערך זמינים למכירה     
 17,232  -  -  2,408  14,824  של ממשלת ישראל     

 1,667  -  -  173  1,494  של ממשלות זרות
 145  -  -  42  103  של מוסדות פיננסיים בישראל

 927  -  -  927  -  זריםשל מוסדות פיננסיים 
 MBS(  9  7,053  -  -  7,062) או מגובי משכנתאות (ABSמגובי נכסים (

 322  -  -  166  156  של אחרים בישראל
 2,207  -  -  2,207  -  של אחרים זרים

 128  -  -  12  116  מניות
 29,690  -  -  12,988  16,702  הכל ניירות ערך זמינים למכירה-סך

 ניירות ערך למסחר
�����  2,299  -  -  671  1,628  של ממשלת ישראל

 16  -  -  -  16  של ממשלות זרות
 17  -  -  -  17  של מוסדות פיננסיים בישראל

 -  -  -  -  -  של מוסדות פיננסיים זרים
 MBS(  -  60  -  -  60) או מגובי משכנתאות (ABSמגובי נכסים (

 58  -  -  -  58  בישראלשל אחרים 
 -  -  -  -  -  של אחרים זרים

 13  -  -  -  13  מניות
 2,463  -  -  731  1,732  הכל ניירות ערך למסחר-סך

 3,451  -  -  -  3,451  אשראי לציבור בגין ניירות ערך שהושאלו
 נכסים בגין מכשירים נגזרים

 172  -  172  -  -  חוזי ריבית שקל מדד     
 2,748  -  200  2,548  -  חוזי ריבית אחרים

 1,182  -  448  731  3  חוזי מטבע חוץ
 388  -  -  47  341  חוזים בגין מניות

 55  -  23  30  2  חוזי סחורות ואחרים
 4,545  -  843  3,356  346  הכל נכסים בגין מכשירים נגזרים-סך

 13  -  -  13  -  אחר
 14  -  -  -  14  פעילות בשוק המעוף נכסים בגין

 40,176  -  843  17,088  22,245  הכל נכסים-סך
 התחייבויות

�����  1,863  -  -  -  1,863  פקדונות הציבור בגין  ניירות ערך שנשאלו
 CLN  -  -  144  -  144פקדונות 

 התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
 97  -  97  -  -  חוזי ריבית שקל מדד     

 2,946  -  -  2,946  -  חוזי ריבית אחרים
 1,374  -  195  1,177  2  חוזי מטבע חוץ

 370  -  -  29  341  חוזים בגין מניות
 52  -  -  50  2  חוזי סחורות ואחרים

 4,839  -  292  4,202  345  הכל התחייבויות בגין מכשירים נגזרים-סך
 27  -  -  27  -  אחר

 14  -  -  -  14  התחייבות בגין פעילות בשוק המעוף
 455  -  -  -  455  מכירות בחסר של ניירות ערך

 7,342  -  436  4,229  2,677  הכל ההתחייבויות-סך
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 . יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים (המשך)16
 מאוחד (המשך) -ב. פריטים הנמדדים בשווי הוגן 

 הנמדדים בשווי הוגן על בסיס שאינו חוזר ונשנה . פריטים2

 
 בלתי מבוקר

 
 2020ביוני  30

 
 3רמה  2רמה  1רמה 

סך  הכל שווי 
 הוגן

הפסדים 
לששת 

החודשים 
-שהסתיימו ב

 2020ביוני  30

 
 במיליוני שקלים חדשים

 )44(  476  476  -  -  אשראי פגום שגבייתו מותנית בביטחון
 )12( 54  54  -  -  מניות שאינן למסחר

      

 
 בלתי מבוקר

 
 2019ביוני  30

 
 3רמה  2רמה  1רמה 

סך  הכל שווי 
 הוגן

הפסדים 
לששת 

החודשים 
-שהסתיימו ב

 2019ביוני  30

 
 במיליוני שקלים חדשים

 )26(  696  696  -  -  אשראי פגום שגבייתו מותנית בביטחון
 )9( 39  39  -  -  מניות שאינן למסחר

      

 
 מבוקר

 
 2019בדצמבר  31

 
 3רמה  2רמה  1רמה 

סך  הכל שווי 
 הוגן

הפסדים 
לשנה 

שהסתיימה 
בדצמבר  31-ב

2019 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 )82( 580  580  -  -  אשראי פגום שגבייתו מותנית בביטחון
 )31( 14  14  -  -  מניות שאינן למסחר
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 של מכשירים פיננסיים (המשך). יתרות ואומדני שווי הוגן 16
 דמאוח - 3ג. שינויים בפריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה שנכללו ברמה 

 

שווי הוגן 
לתחילת 
 התקופה

הכל -סך
רווחים 

(הפסדים) 
שמומשו 

ושטרם 
מומשו 

שנכללו 
בדוח רווח 

 סילוקים  רכישות והפסד
העברות 

 3מתוך רמה 
העברות אל 

 3רמה 

שווי הוגן 
לסוף 

 התקופה

רווחים 
(הפסדים) 

שטרם 
מומשו בגין 

מכשירים 
המוחזקים 

לסוף 
 התקופה

 
 בלתי מבוקר

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 2020ביוני  30לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 

 נכסים (התחייבויות) בגין מכשירים נגזרים, נטו
 ⁾¹⁽38  92  -  -  )34(  -  ⁾¹⁽23  103  מדד-חוזי ריבית שקל

 ⁾¹)⁽13( 320  -  )2(  )82(  -  ⁾¹)⁽22( 426  חוזי ריבית אחרים
 ⁾¹)⁽661( 640  24  -  438  )37(  ⁾¹)⁽847( 1,062  חוזי מטבע חוץ

 ⁾¹⁽20  13  -  -  14  -  ⁾¹)⁽16( 15  חוזי סחורות ואחרים
 )616( 1,065  24  )2( 336  )37( )862( 1,606  הכל-סך

 התחייבויות
 ⁾CLN )68( )1⁾(²⁽  -  37  -  - )32( )1⁾(²פקדונות         

         

 
 2019ביוני  30לשלושת החודשים שהסתיימו ביום 

 נכסים (התחייבויות)  בגין מכשירים נגזרים, נטו
 ⁾¹⁽5  33  -  -  2  -  ⁾¹)⁽1( 32  מדד-חוזי ריבית שקל

 ⁾¹⁽349  700  45  )20(  )210(  -  ⁾¹⁽444  441  חוזי ריבית אחרים
 ⁾¹⁽88  253  24  2  )106(  )51(  ⁾¹⁽74  310  חוזי מטבע חוץ

 ⁾¹⁽8  3  -  -  )6(  -  ⁾¹⁽1  8  חוזי סחורות ואחרים
 450  989  69  )18( )320( )51( 518  791  הכל-סך

 התחייבויות
 ⁾CLN )162(  -⁾²⁽  -  6  -  - )156(  -⁾²פקדונות         

         

 
 2020ביוני  30לששת החודשים שהסתיימו ביום 

 נכסים (התחייבויות) בגין מכשירים נגזרים, נטו
 ⁾¹⁽71  92  -  -  )39(  -  ⁾¹⁽56  75  מדד-חוזי ריבית שקל

 ⁾¹⁽187  320  5  )8(  )38(  -  ⁾¹⁽161  200  חוזי ריבית אחרים
 ⁾¹⁽463  640  )6(  3  282  )93(  ⁾¹⁽201  253  חוזי מטבע חוץ

 ⁾¹⁽13  13  -  -  13  -  ⁾¹)⁽23( 23  חוזי סחורות ואחרים
 734  1,065  )1( )5( 218  )93( 395  551  הכל-סך

 התחייבויות
 ⁾CLN )144( )1⁾(²⁽  -  113  -  - )32( )1⁾(²פקדונות         

         

 
 2019ביוני  30לששת החודשים שהסתיימו ביום 

 בגין מכשירים נגזרים, נטו נכסים (התחייבויות)
 ⁾¹⁽12  33  -  -  )8(  -  ⁾¹⁽10  31  מדד-חוזי ריבית שקל

 ⁾¹⁽503  700  53  )22(  )216(  -  ⁾¹⁽592  293  חוזי ריבית אחרים
 ⁾¹⁽69  253  )11(  )3(  177  )145(  ⁾¹⁽11  224  חוזי מטבע חוץ

 ⁾¹⁽3  3  -  -  )9(  -  ⁾¹)⁽1( 13  חוזי סחורות ואחרים
 587  989  42  )25( )56( )145( 612  561  הכל-סך

 התחייבויות
 ⁾CLN )193( )2⁾(²⁽  -  39  -  - )156( )2⁾(²פקדונות         

 

 הערות:
 נכללו בדוח רווח והפסד בסעיף "הכנסות מימון שאינן מריבית". )1(
 נכללו בדוח רווח והפסד בסעיף "הכנסות והוצאות ריבית". )2(
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 . יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים (המשך)16
 ד (המשך)מאוח – 3ג. שינויים בפריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה שנכללו ברמה 

 
 מבוקר

 

 

שווי הוגן 
לתחילת 

 השנה

הכל -סך
רווחים 

(הפסדים) 
שמומשו 

ושטרם 
מומשו 

שנכללו בדוח 
 סילוקים  רכישות רווח והפסד

העברות 
 3מתוך רמה 

העברות אל 
 3רמה 

שווי הוגן 
 לסוף השנה

רווחים 
(הפסדים) 

שטרם מומשו 
בגין מכשירים 

המוחזקים 
 לסוף השנה

 
 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נכסים (התחייבויות) בגין מכשירים נגזרים, נטו
 ⁾¹⁽31  75  -  -  6  -  ⁾¹⁽38  31  מדד-חוזי ריבית שקל

 ⁾¹⁽233  200  45  )113(  )435(  -  ⁾¹⁽410  293  חוזי ריבית אחרים
 ⁾¹⁽131  253  )10(  9  78  )111(  ⁾¹⁽63  224  חוזי מטבע חוץ

 ⁾¹⁽23  23  -  -  )14(  -  ⁾¹⁽24  13  חוזי סחורות ואחרים
 418  551  35  )104( )365( )111( 535  561  הכל-סך

 התחייבויות
  

 
 ⁾CLN )193( )4⁾(²⁽  -  53  -  - )144( )3⁾(²פקדונות      

 

 הערות:
 נכללו בדוח רווח והפסד בסעיף "הכנסות מימון שאינן מריבית". )1(
 נכללו בדוח רווח והפסד בסעיף "הכנסות והוצאות ריבית". )2(
 

 ד. העברות בין רמות בהיררכיות השווי ההוגן 
 בהם נגזרים מכשירים לפיה, םהבנקי  על הפיקוח של הבהרה בשל, ממנה או 3 רמה אל מהותיות לא העברות התבצעו 2020של שנת  הראשונהבמחצית 

  .3 ברמה יכללו נצפים שאינם נתונים בסיס על נקבע אשראיה סיכון
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 . יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים (המשך)16
ריטים גן של פווי הו נתונים לא ניצפים משמעותיים וטכניקות הערכה המשמשים במדידת שה. מידע נוסף בדבר 

 3שסווגו לרמה 

 3מידע כמותי לגבי מדידת שווי הוגן ברמה . 1

 
 בלתי מבוקר

 

שווי הוגן ליום 
 טווח (ממוצע משוקלל) נתונים לא נצפים טכניקות הערכה 30.6.2020

 
 במיליוני ש"ח

  
 באחוזים

 פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס שאינו חוזר ונשנהא. 

 476  אשראי פגום שגבייתו מותנית בביטחון
היוון תזרימי מזומנים, 
 הערכות שווי ושמאות

שיעורי היוון, נתונים משוק 
 הנדל"ן

 שווי החברה הערכת שווי 54  מניות שאינן למסחר     
 בסיס חוזר ונשנהב. פריטים הנמדדים בשווי הוגן על      

 נכסים בגין מכשירים נגזרים, נטו
 )0.62%( 1.81% עד -0.17% -מ ציפיות האינפלציה היוון תזרימי מזומנים 103  מדד-חוזי ריבית שקל

   

סיכון אשראי צדדים נגדיים 
)CVA( 3.60% עד 0.00% -מ )1.07%( 

 היוון תזרימי מזומנים 426  חוזי ריבית אחרים
צדדים נגדיים סיכון אשראי 

)CVA( 6.62% עד 0.00% -מ )0.03%( 
 )0.76%( 1.81% עד -0.17% -מ ציפיות האינפלציה היוון תזרימי מזומנים 1,062  חוזי מטבע חוץ

  

היוון תזרימי מזומנים, 
מודלים לתמחור 

 אופציות
סיכון אשראי צדדים נגדיים 

)CVA( 91.7% עד 0.00% -מ )0.18%( 

 מודל דירוג 15  חוזי סחורות ואחרים
סיכון אשראי צדדים נגדיים 

)CVA( 0.00% עד 0.00% -מ )0.00%( 
 התחייבויות

 סיכון אשראי של נכס הבסיס היוון תזרימי מזומנים CLN  32פקדונות 
              

 
 בלתי מבוקר

 

שווי הוגן ליום 
 טווח (ממוצע משוקלל) נתונים לא נצפים טכניקות הערכה 30.6.2019

 
 במיליוני ש"ח

  
 באחוזים

 א. פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס שאינו חוזר ונשנה

 696  אשראי פגום שגבייתו מותנית בביטחון
היוון תזרימי מזומנים, 
 הערכות שווי ושמאות

שיעורי היוון, נתונים משוק 
 הנדל"ן

 שווי החברה הערכת שווי 39  מניות שאינן למסחר     
 פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנהב.      

 נכסים בגין מכשירים נגזרים, נטו
 )1.02%( 1.58% עד -0.52% -מ ציפיות האינפלציה היוון תזרימי מזומנים 33  מדד-חוזי ריבית שקל

   

סיכון אשראי צדדים נגדיים 
)CVA( 1.27% עד 0.00% -מ )0.30%( 

 תזרימי מזומניםהיוון  700  חוזי ריבית אחרים
סיכון אשראי צדדים נגדיים 

)CVA( 1.66% עד 0.00% -מ )0.02%( 
 )1.42%( 1.58% עד -0.52% -מ ציפיות האינפלציה היוון תזרימי מזומנים 253  חוזי מטבע חוץ

  

היוון תזרימי מזומנים, 
מודלים לתמחור 

 אופציות
סיכון אשראי צדדים נגדיים 

)CVA( 18.58% עד 0.00% -מ )0.34%( 

 מודל דירוג 3  חוזי סחורות ואחרים
סיכון אשראי צדדים נגדיים 

)CVA( 0.20% עד 0.10%  -מ )0.20%( 
 התחייבויות

 סיכון אשראי של נכס הבסיס היוון תזרימי מזומנים CLN  156פקדונות 
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 . יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים (המשך)16
ריטים פוגן של ווי הנתונים לא ניצפים משמעותיים וטכניקות הערכה המשמשים במדידת ש ה. מידע נוסף בדבר

 (המשך) 3שסווגו לרמה 

 (המשך) 3מידע כמותי לגבי מדידת שווי הוגן ברמה . 1

 
 מבוקר

 

שווי הוגן ליום 
 טווח (ממוצע משוקלל) נתונים לא נצפים טכניקות הערכה 31.12.2019

 
 במיליוני ש"ח

  
 באחוזים

 א. פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס שאינו חוזר ונשנה

 580  אשראי פגום שגבייתו מותנית בביטחון
היוון תזרימי מזומנים, 
 הערכות שווי ושמאות

שיעורי היוון, נתונים משוק 
 הנדל"ן

 שווי החברה הערכת שווי 14  מניות שאינן למסחר     
 הוגן על בסיס חוזר ונשנה ב. פריטים הנמדדים בשווי     

 נכסים בגין מכשירים נגזרים, נטו
 )0.92%( 2.16% עד -2.98% -מ ציפיות האינפלציה היוון תזרימי מזומנים 75  מדד-חוזי ריבית שקל

   

סיכון אשראי צדדים נגדיים 
)CVA( 4.14% עד 0.00% -מ )0.41%( 

 היוון תזרימי מזומנים 200  חוזי ריבית אחרים
אשראי צדדים נגדיים  סיכון

)CVA( 4.98% עד 0.00% -מ )0.02%( 
 )1.25%( 2.16% עד -2.98% -מ ציפיות האינפלציה היוון תזרימי מזומנים 253  חוזי מטבע חוץ

  

היוון תזרימי מזומנים, 
 מודלים לתמחור אופציות

סיכון אשראי צדדים נגדיים 
)CVA( 3.26% עד 0.00% -מ )0.25%( 

 מודל דירוג 23  ואחריםחוזי סחורות 
סיכון אשראי צדדים נגדיים 

)CVA( 0.00% עד 0.00% -מ )0.00%( 
 התחייבויות

 סיכון אשראי של נכס הבסיס היוון תזרימי מזומנים CLN  144פקדונות 
      

  3 ברמה הוגן שווי מדידת לגבי איכותי מידע. 2
 בגין אמותוהת, מדד  צמוד במגזר ריבית עקום הם, נגזרים פיננסיים מכשירים של הוגן שווי במדידת שימשו אשר, המשמעותיים נצפים הלא הנתונים

 עקוםש ככל )קטן( גדל ההוגן שוויה, למדד  צמודה הסכום את לשלם מתחייב והבנק) יורד( עולה הריבית שעקום ככל. )CVA( נגדיים צדדים אשראי סיכון

 מבטא) CVA( דינג  צד אשראי סיכון דםמק ).גדל( קטן ההוגן השווי, למדד  צמודה הסכום את לבנק לשלם מחויב לעסקה הנגדי והצד) יורד( עולה הריבית

 .ך ולהפ, העסקה של ההוגן השווי את מקטינה לכשל בהסתברות עליה. לעסקה הנגדי דהצ של אשראי לכשל ההסתברות את

 פעילות בתחום כרטיסי אשראי .17

 האשראי ובינן לבין הבנקיםבין חברות כרטיסי קיימים הסדרים  .א

 . 2019בדצמבר  31' לדוחות הכספיים ליום א 36בביאור  ותואר יםההסדר .1

 חיוב בעסקאות הצולבת העמלה של הפחתה מתווה על ישראל בנק נגידת הודיעה 2018 בפברואר 25 ביום הפחתת שיעור העמלה הצולבת.

  , בחמש פעימות, במהלך השנים הקרובות.0.5%כיום, לשיעור של  0.7%משיעור של  נדחה

 . לעיל  כאמור ותבית הדין לתחר ידי על 2006 בשנת שאושרה המתודולוגיה בסיס על חושב החדש במתווה הצולבת העמלה גובה

 :כלהלן, במדורג  תתבצע, 0.5% של לגובה המנפיק בעמלת ההפחתה

 ;0.6% על יעלה שלא ממוצע שיעור על המנפיק עמלת תעמוד 2019 בדצמבר 31 ליום עד, הנוכחי  ההסדר מועד תום, 2019 בינואר 1 מיום -

 ;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 ,מיידי  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 יעלה שלא ממוצע שיעור על העמלה תעמוד 2023 בינואר 1 מיום -

 לוש חיוב בכרטיסי עסקאות לש צולבת סליקה שירות על פיקוח)(ללקוח שירות( הבנקאות בצו אלו שיעורים עוגנו 2018 בנובמבר 25 ביום

  .2018-ט"התשע), מיידי חיוב עסקאות
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 (המשך) פעילות בתחום כרטיסי אשראי .17

לבנקים  ף התמלוגיםסק, היקהצולבת משפיעה על פרמטרים שונים, בזה: היקף העמלות שנגבות מבתי עיצוין כי ההפחתה בשיעורי העמלה 

 ענף כרטיסיבנויים עימם קשורה החברה בהסכם הנפקה משותפת, עמלות תפעוליות שונות, היקף פעילות הסליקה, השפעות של השי

 רטמצרפית, בפהשפעתם פרמטרים האמורים כשלעצמו ובהערכת ההאשראי בעקבות "חוק שטרום", ועוד. קיים קושי בהערכת כל אחד מה

פעה של ת היקף ההשאהעריך לנוכח העובדה שהשפעתם באה לידי ביטוי על פני זמן באופן הדרגתי. לאור האמור, כאל בדעה כי לא ניתן 

 בתוצאותיה הותיתמפגיעה  ההפחתה בשיעור העמלה הצולבת על תוצאותיה העסקיות. עם זאת, להערכת כאל והבנק, עלולה להיגרם

 העסקיות של כאל כתוצאה מהפחתת שיעור העמלה כאמור.

 התבקש בה עתירה ,לצדק בוהג דין כבית בשבתו ,העליון  המשפט לבית הוגשה 2018 בדצמבר 9 ביום .הצולבת העמלה שיעור בעניין עתירה

-ט"תשעה), מיידי חיוב סקאותע ושל חיוב בכרטיס עסקאות של צולבת סליקה שירות על פיקוח) (ללקוח שירות( הבנקאות צו ביטול של סעד

 את לכסות אמורה אשר לבתהצו מהעמלה רווח להפיק אסור האשראי כרטיסי לחברות כי ולקבוע הצו את לבטל יש, העותרות  לטענת. 2018

 .העתירה דחיית לע המשפט בית הורה 2020 ביולי 27 ביום. 2019 באוגוסט 19 ביום תגובתה הגישה כאל .בלבד  המנפיק עלויות

 במסגרתו,  להסכם הפטור תואר 2019 בדצמבר 31 ליום הכספיים לדוחות 2' א 36 בביאור .ישראכרט כרטיסי לסליקת כובל להסדר פטור .2

 2020 מאי בחודש. 2023 דצמברב 31 ליום עד יהא הפטור של תוקפו, מהותיים שינויים ביצוע ללא ההסכם את יאריכו שהצדדים ככל כי נקבע

 .2023 בדצמבר 31 ליום עד ההסכם הארכת על הצדדים חתמו

 .2019בדצמבר  31ב' לדוחות הכספיים ליום  36ההסדרים תוארו בביאור . שטרום חוק בעקבות הסדרים .ב

 אל עם כאל של להתקשרות עקרונות הסכםתואר  2019בדצמבר  31ג' לדוחות הכספיים ליום  36בביאור . על  אל חברת משותפת עם הפצה הסכם ג.

 . FlyCard מועדון מופעל במסגרתו, ממותגים אשראי כרטיסי של ותפעול הנפקה בענין על

 הראשונות שנתייםב המועדון בהפעלת הקשורות הוצאות בשל כאל ברווחיות פגיעה להיגרם צפויה, ההסכם של ההפעלה לתכנית בהתאם

  .לפעילותו 
 גם בהן, רבות  תעופה בחברות יתכלכל לפגיעה גרמו, ובישראל  העולם ברחבי ממשלות ידי על בגינו שהוטלו נוסעים על ומגבלות, הקורונה משבר

 .על  אל בחברת

 מגובה, הלוואה לקבלת ומתן משא מקיימת היא כי דיווחה היא במסגרתם, 2019 לשנת הכספיים דוחותיה את על אל פרסמה 2020 במאי 14 ביום

 סכםה לכדי יגובש ומתן משאשה וודאות אין וכי הסתיימו טרם המלווים הגופים ועם הממשלה עם המגעים כי, ישראל  מדינת בערבות במרביתה

 יםמשמעותי ספקות קיימים, זה בשלב, המשבר  השלכות עם להתמודד מנת על חיונית הינה האמורה ההלוואה וקבלת היות כי צוין עוד. מחייב

 בנקאית הלוואה קבלת עניינוש במתווה לבחור החליט על אל דירקטוריון כי על אל דיווחה 2020 ביולי 6 ביום .חי  כעסק קיומה המשך בדבר

 אל. יבור הצ ידי על תירכשנה לאש המניות את לרכוש המדינה תתחייב בה, לציבור  מניות הנפקת של ביצוע וכן, המדינה בערבות במרביתה המגובה

, האוצר  משרד לעמדת בהתאם כי לע אל דיווחה 2020 ביולי 23 ביום. בהשלמתם ודאות שאין ותנאים בפעולות מותנה המתווה יישום כי ציינה על

 .2020 באוגוסט 30 מיום ריאוח לא להתבצע אמורה זו הנפקה וכי, לציבור  מניותיה הנפקת השלמת לאחר רק תינתן להלוואה המדינה ערבות

 מסקנה ללכל הגיעה, ממנו  יותהצפו וההכנסות המועדון ביצועי על, היתר  בין, בהתבסס, שביצעה להערכות ובהתאם, אלה תיוהתפתחו בחנה כאל

 הקיים המידע על מבוססת זו מסקנה. ההסכם במסגרת על לאל ששולמו מהותיים סכומים בגין) impairment( הפחתה לבצע מקום אין זה בשלב כי

 . אל כ ידי על שהוערך מכפי שונות תהיינה בפועל ההתפתחויות כי ייתכן. כאמור  כאל הערכת ועל, הדוח למועד בכאל

 השלמת שעם כך), 49%( בדיינרס כחול וריבוע אלון דור של אחזקותיהן מלוא רכשה כאל את 2015בחודש דצמבר  .בדיינרס המיעוט זכויות רכישת .ד 

 בתנאים שהותנתה נוספת הלתמור המוכרים זכאות בדבר מחלוקת נתגלעה הצדדים בין. בדיינרס) 100%( הזכויות במלוא כאל מחזיקה העסקה

 .בהצלחה הסתיים לא הגישור הליך אך, בנושא גישור להליך פנו הצדדים. מתלים

 דורל לשלםכאל  את לחייב המשפט בית מתבקש בגדרה, כאל  נגד כספית תביעה אביב בתל המחוזי המשפט לבית הוגשה 2019 בספטמבר 24 ביום

 כאל הגישה ההגנה כתב הגשת עם בדב בד. התביעה בגין הגנה כתב כאל הגישה 2020 בפברואר 9 ביום .ח"ש ליוןימ 21-כ של סך, כחול  וריבוע אלון

 הגישו התובעות 2020 ביוני 15 ביום .ח"ש מיליון 33-כ של סך לכאל לשלם שכנגד הנתבעות את לחייב המשפט בית מתבקש בגדרה שכנגד תביעה

 .כנגד ש בתביעה החברה טענות את דחו ובו שכנגד הגנה כתב הגישו היום ובאותו, טענותיהן  על חזרו ובו תשובה כתב

 דיבידנדים  .18

מדי  ,הבנק יחלק, 2018הראשון של שנת  מהרבעוןמדיניות דיבידנד לפיה, החל הבנק  דירקטוריון אישר 2017בדצמבר  26 ביום מדיניות דיבידנד. א.

 .לףלרבעון שח המאוחדים הכספיים הדוחות על פי לחלוקה הראוימהרווח הנקי  15% עדבשיעור של  דיבידנד רבעון,

 לחלק הבנק יוכל, 2019 שנת של שיהשלי מהרבעון החל ולפי, הבנק של הדיבידנד במדיניות עדכון הבנק דירקטוריון אישר 2019 בנובמבר 26 ביום

 עד של חלוקה שיעור חלף, שחלף לרבעון המאוחדים הכספיים הדוחות פי על לחלוקה הראוי הנקי מהרווח 30% עד של בשיעור דיבידנד רבעון מדי

15%. 
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 דיבידנדים (המשך) .18

 ,ל פי כל דין ים הנדרשים עלאישור פהכפו  תהיהבפועל  החלוקכל  וכי, דיבידנד  חלוקת לבצע הבנק של התחייבות זו במדיניות לראות איןכי,  מובהר

ד, בין היתר, על וקת דיבידנות על חלעל פי שיקול דעתו, ובכפוף לעמידה בהוראות הדין החל לביצוע החלוקה הדירקטוריוןפרטני של לרבות אישור 

 ,ימייםהפנ ההון עדייוב ישראל נקב שקבע ההוןהלימות  ביעדי לעמידה כפופהעוד יצוין, כי החלוקה בפועל  פי חוק החברות והוראות בנק ישראל.

 בהתחשב ,יט בכל עת , ולהחלדנד הדיבי חלוקתיהיה רשאי לבחון מעת לעת את מדיניות  ריוןהדירקטו  .הבנק דירקטוריון ו ויקבעו על ידיקבענש

כן רשאי להחליט שיחולק, ו  ר הדיבידנדהחלות על הבנק, על שינויים במדיניות הדיבידנד, לרבות שיעו  והרגולציה הדין ובהוראות עסקיים בשיקולים

 שלא לחלק דיבידנד כלל.

  ששולם דיבידנד בדבר פרטים ב.

 דיבידנד למניה שיעור מהרווח סך דיבידנד ששולם מועד תשלום מועד הכרזה

  
 באגורות באחוזים במיליוני ש"ח

 2.75  10  32.0  2018ביוני  6 2018במאי  17
 3.61  10  42.0  2018בספטמבר  2 2018באוגוסט  15
 3.77  10  43.9  2018בדצמבר  4 2018בנובמבר  15
 4.18  15  48.6  2019במרס  28 2019במרס  11
 5.22  15  60.8  2019ביוני  3 2019במאי  16
 7.02  15  81.8  2019בספטמבר  1 2019באוגוסט  14
 5.50  15  64.0  2019בדצמבר  16 2019בנובמבר  27
 4.19  15  48.8  2020באפריל  5 2020במרס  15

 

 זה בשלב יפסיק הבנק כי, לקוחותיו  של האשראי בצרכי לתמוך ובמטרה הקורונה משבר רקע על, הבנק דירקטוריון החליט 2020 באפריל 7 ביום .ג

 והתבהרות) לעיל) 'ו( 1עיף ס 9ביאור  ראו( 2020 במרס 31 ביום הבנקים על המפקחת שפרסמה השעה הוראת תוקף לתום עד דיבידנדים חלוקת

  .התנאים

  עניין בעלי עם עסקאות. 19

 לתנאי העדכון אושר, 2020 במרס 18 ביום שהתקיימה, הבנק של מיוחדת כללית באסיפה. הבנק ל"מנכ ושל הדירקטוריון ר"יו של הכהונה תנאי

 .הבנק ל"מנכ של וההעסקה הכהונה תנאי האמורה באסיפה אושרו כן. הדירקטוריון  ר"יו של הכהונה

 . מיסוי20

 לישראל דיסקונט בנק של לרישומים החברה של) מניות 5,000 מתוך( מניות 2 לפיה, מיסוי  החלטת המסים מרשות התקבלה, 2020 במרס 15 ביום א.

 ג104 לסעיף בהתאם, שבח ממסו  הכנסה ממס בפטור לבנק תועברנה), הבנק של בת חברות שתיהן( מ"בע נאמנות דיסקונט ידי על שהוחזקו, מ"בע

 הבנק, ההסדר  לתנאי םבהתא. לרישומים החברה של המניות הון במלוא יחזיק הבנק כאמור המניות העברת שלאחר כך, נסהכה מס לפקודת

 . הכספיים בדוחותיו כאמור ההסדר על ביאור ליתן התחייב

, בשומות  החיוב סכום. 2016 אוגוסט ועד 2012 מינואר חיוב לתקופות שומות לכאל") המנהל(" מוסף ערך מס מנהל הוציא 2016 בדצמבר 14 ביום ב.

 הגישה, בהתאם. עמדתה מיכתלת טובות טענות לה יש כי וסבורה, המנהל  עמדת על חולקת כאל. ח"ש מיליון 48 על עמד, והצמדה ריבית כולל

 סכום הוגדל וכן, כאמור  ההשגה שהוגשה נדחתה לפיה, מ"מע מנהל החלטת בכאל תקבלהה 2018 במרס 8 ביום. 2017 במרס 9 ביום השגה כאל

 תהסוגיו בגין להתחייב עלולה היא, המשפט בית ידי על תתקבל לא כאל שעמדת ככל). והצמדה ריבית כולל( ח"ש מיליון 75 לכדי בשומה החיוב

 3. ביום מרכז המחוזי שפטהמ לבית האמורה ההחלטה על ערעור כאל הגישה 2019 בינואר 31 ביום. השומה מועד שלאחר בתקופות גם שבשומה

 שפט התקייםכאל. קדם מ בקשה מוסכמת לאיחוד הדיונים בערעור עם ערעוריהן של מתחרותיה שלאישר בית המשפט העליון  2019בנובמבר 

 .2020במרס  5ביום 

 .ח"ש מיליון 148-כ של בסכום, הכספיים בדוחותיה הפרשה נכללה לא בגינו אשר החשיפה סכום את מעריכה כאל 
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 הקורונה נגיף התפרצות. 21

 ושיעור נרחבת תחלואה רימתג תוך בעולם המדינות למרבית במהירות שהתפשט", קורונה" מסוג, חדש נגיף התפרץ 2020 שנת של הראשון ברבעון

 חביר  בכל ממשלות, הנגיף תפרצותה בעקבות ".עולמית מגיפה"כ הקורונה נגיף על העולמי הבריאות ארגון הכריז 2020 מרס בחודש. משמעותי  תמותה

 של וניםש סוגים על הגבלות, גר ס הטלת כדי בידוד אמצעי, מדינות  בין המעבר הגבלת כללו אשר, התגוננות  בצעדי נקטו, בישראל  ובכללם, העולם

 שרידותה ביכולת לפגיעה, האבטלה בשיעורי לעליה, העסקית  בפעילות משמעותית לפגיעה הביאו האמורים הצעדים. ב"וכיוצ ועסקים פעילויות

 בחודש רהניכ, יוני  – מאי שיםבחוד, בישראל  התחלואה בהיקף ניכרת ירידה לאחר .הבית משקי של ובצריכה בהכנסות ולפגיעה עסקים של הכלכלית

 .התחלואה של, היקף רחבת, נוספת  התפרצות יולי

 החשיפה דבמיוח גברה, הבנק להערכת. המנוהלים הסיכון תחומי במרבית בסיכון לעליה הובילו והעולמיות המקומיות והשלכותיו הקורונה משבר

 .התפעולי  ולסיכון האשראי לסיכון

 משמעותית ודאות אי יימתק זה בשלב כי אם, שלהם ההחזר יכולת ועל לווים של מצבם על להשפיע להמשיך עשוי הקורונה משבר, הבנק להערכת

 את לשקף בכדי, הקבוצתית  רשהההפ את הנוכחי ברבעון להגדיל הבנק החליט האמור רקע על. להשפיע צפוי הוא בו הזמן ומשך המשבר עוצמת בדבר

 את זה לבבש מעלה אינו לגביהם המידע אשר לווים היינו( זוהו טרם אולם מהמשבר שנפגעו לווים בגין לתקופה המוערכים האשראי בהפסדי הגידול

 .)אשראי להפסדי פרטנית הפרשה בגינם לערוך הצורך

 לסיוע ובעולם בארץ שיינקטו הצעדים בעוצמת, המגיפה התפשטות לעצירת עד הזמן בטווח תלויות הקורונה משבר של הכלכליות ההשלכות

 ראח לעקוב ממשיכים ותהעיקרי הבת וחברות הבנק. מלאה לפעילות השונים המשק ענפי והחזרת המשקית ההתאוששות ובקצב המשק להתאוששות

 ותהיריד השפעת לרבות( מהמצב מושפעים היותל עשויים אשר, ולקוחות  סקטורים על האפשריות ההשלכות את ובוחנים זה בנושא ההתפתחויות

 אי תקיימ, כאמור , זה בשלב יכ אם, שלהם ההחזר יכולת ועל לווים של מצבם על להשפיע להמשיך עשוי הקורונה משבר, הבנק להערכת). בשווקים

, הקבוצה ברווחיות גיעההפ להמשך חשש קיים הבנק להערכת, בהתאם. להשפיע צפוי הוא בו הזמן ומשך המשבר עוצמת בדבר משמעותית ודאות

 .היקפה את להעריך ניתן לא, זה בשלב אולם

 מדף תשקיף. 22

 על ,)2020 במאי 10 ליום עד הוארך וקפות, 2019במאי  12 ביום אשר, 2017 במאי 11 מיום המדף תשקיף חלף( פרסם הבנק תשקיף מדף 2020ביוני  17ביום 

 .2020במרס  31 ליום הכספיים הדוחות בסיס

 )ז׳ סדרה( הפסדים לספיגת מנגנון עם נדחים התחייבות כתבי הנפקת. 23

. בבורסה למסחר נרשמו אשר'), ז סדרה( נדחים התחייבות כתבי. נ.ע ח"ש מיליון 440.4-כ) מנפיקים חברת באמצעות( הבנק הנפיק 2020 ביוני 22 ביום

, חלקי  או אמל באופן) ז׳ סדרה( הנדחים ההתחייבות כתבי קרן מחיקת ידי על הפסדים לספיגת מנגנון כוללים') ז סדרה( הנדחים ההתחייבות כתבי

 בהון ללתםהכ לצורך 2 רובד וןכה המסווגים, הון  מכשירי מהווים) ז׳ סדרה( הנדחים ההתחייבות כתבי. להלן  כמפורט מסוימות נסיבות בהתקיים

 . III באזל הוראות של הכשירות בתנאי ועומדים הבנק של הפיקוחי

 לפדות בזכותה שימוש לכן קודם פיקיםמנ דיסקונט עשתה כן אם אלא, 2031 ביולי 1 ביום, אחד  בתשלום תיפרע) ז׳ סדרה( הנדחים ההתחייבות כתבי קרן

 .הבנקים על המפקח לאישור בכפוף וזאת, שנים שש לאחר מוקדם בפדיון הנדחים ההתחייבות כתבי את

 .לשנה אחת מתהמשול  2.42% של בשיעור קבועה שנתית ריבית נושאת'), ז סדרה( נדחים התחייבות כתבי של מסולקת הבלתי היתרה

. הנדחים בותההתחיי  כתבי של) קיתחל או מלאה( מחיקה מנפיקים דיסקונט תבצע, 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  -

 שקבע כפי, קיימות -האי לנקודת הבנק יגיע שבלעדיה, ערך  שוות תמיכה או, הציבורי  מהמגזר הון הזרמת לבצע החלטה על לבנק המפקח הודעת  -

 .הפיקוח

 ובטחונות מגבילים תנאים, שיעבודים. 24

 במסגרת דיסקונט מרכנתיל נקולב לבנק ישראל בנק שמעמיד לאשראי בטוחה הפקדת תוארה 2019 בדצמבר 31 ליום הכספיים לדוחות' י 27 בביאור

 .כאמור  אשראי במכרזי  2019-2017 בשנים השתתפו לא דיסקונט מרכנתיל ובנק הבנק כי וצויין אשראי מכרזי

 ובח איגרות ישראל בנק לטובת דשיעב הבנק כך ולשם, ישראל  בנק של אשראי במכרזי להשתתף חזרו דיסקונט מרכנתיל ובנק הבנק 2020 שני ברבעון

 .דולר  מיליון 455 של בסך הסתכם 2020 ביוני 30 ליום ששוויין, Euroclear-ב המופקדות זרות
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 וביקורת תאגידי ממשל •
 הדירקטוריון וההנהלה

 שינויים בדירקטוריון

 3 של תקופהל, 301' מס תקין בנקאי ניהול בהוראת המונח כמשמעות, חיצוניים כדירקטורים למנות הוחלט 2020 באוגוסט 4 מיום כללית באסיפה

), מחדש שנבחרה מכהנת דירקטורית( אבנר איריס, 2020 בדצמבר 11 מיום החל), מחדש שנבחר מכהן דירקטור( קוברינסקי שאול ה"ה את, שנים

 תלמנו הוחלט האמורה באסיפה .2021 במרס 26 מיום החל), מחדש שנבחר מכהן דירקטור( ליפשיץ יעקב ר"וד, 2021 במרס 22 מיום החל

 נבחרש מכהן דירקטור( אברמוביץ אהרן ה"ה את, שנים 3 של לתקופה, 1999-ט"התשכ, החברות בחוק המונח כמשמעות, חיצוניים כדירקטורים

 4מיום  מיידי בדוח כמפורט הכל .2020 בנובמבר 27 מיום החל), מחדש שנבחר מכהן דירקטור( לדרמן וברוך, 2020 באוקטובר 30 מיום החל), מחדש

 .ההפניה דרך על כאן מובא לעיל שצויינו בעניינים וב המפורט שהמידע), 2020-01-083856 אסמכתא' מס( 2020באוגוסט 

 ישיבות הדירקטוריון וועדותיו

 ישיבות של ועדות הדירקטוריון.  43ישיבות. כן התקיימו  15, קיים הדירקטוריון 2020של שנת  מחצית הראשונהב

 הביקורת הפנימית בקבוצה
ולים ת והשיקפרטים בדבר הביקורת הפנימית בקבוצה, ובכלל זה, הסטנדרטים המקצועיים לפיהם פועלת הביקורת הפנימית, תכנית הביקורת השנתי

 ).260-258 '(עמ 2019בקביעתה נכללו בדוח שנתי 
 כלהלן:הוגשו ונדונו דוחות תקופתיים  2020של שנת  השניברבעון  .עידכונים

 בדירקטוריוןו 2020במרס  31, נדון בוועדת הביקורת ביום 2020במרס  15הוגש ביום  2019שנת בעל פעילויות הביקורת הפנימית  השנתיהדוח  -

 ;2020באפריל  19ביום 

במאי  25ביום  הביקורת תבוועדנדון ו 2020במאי  5הוגש ביום  2020 של שנת הראשוןברבעון  הדוח הרבעוני על פעילויות הביקורת הפנימית -

2020. 

 וצדדים קשורים יןיעסקאות עם בעלי ענ
 ןהעדכו אושר, 2020 במרס 18 ביום שהתקיימה, הבנק של מיוחדת כללית באסיפה .הבנק ל"מנכ ושל הדירקטוריון ר"יו של הכהונה תנאי

 .הבנק ל"מנכ של וההעסקה הכהונה תנאי האמורה באסיפה אושרו כן. הדירקטוריון ר"יו של הכהונה לתנאי

 מראש לבנק לאשר הוחלט, 2020 במרס 18 ביום שהתקיימה, הבנק של מיוחדת כללית באסיפה. משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח

, הקיימת יסההפול תוקף הארכת של בדרך ובין חדשה פוליסה רכישת של בדרך בין, משרה ונושאי דירקטורים אחריות בגין ביטוח בפוליסת להתקשר

 .האמורה התגמול מדיניותב שצויינו ובמגבלות בתנאים, אסיפה באותה אושרה אשר התגמול מדיניות של תוקפה במהלך

 2020-01-ו 2020-01-015952, 2020-01-012694 אסמכתא' מס( 2020במרס  18-בפברואר ו 24בפברואר,  11 מהימים מיידיים בדוחות כמפורט הכל

 .ההפניה דרך על כאן מובא לעיל שצויינו בעניינים בהם המפורט שהמידע), בהתאמה, 022936
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 ניהולם ואופן הבנקאי התאגיד לעסקי בנוגע נוספים פרטים
 תרשים מבנה האחזקות של בנק דיסקונט

 

 רכוש קבוע ומתקנים 
 בניינים וציוד

 לתמצית הדוחות הכספיים. 6' ב 10) וביאור 267(עמ'  2019לפרטים, ראו בדוח שנתי  .דיסקונט קמפוס הקמת

 מערכות מידע ומחשוב

 של םקיומ את לאפשר במטרה, והטכנולוגית התפעולית יציבותו את להבטיח שנועדו, שונות בפעולות נקט הבנק. הקורונה משבר בצל פעילות

 .עמיד ואבטחת סייבר, עסקית המשכיות, טכנולוגיה, תומכים תהליכים, ללקוחות שרות כולל, התחומים בכל קריטיים חיוניים תהליכים

 :הבאות הפעולות, היתר בין, ננקטו זו תקופה במהלך

 ליחידות והן) בנקאי שירות מרכז, עסקות חדר, טלבנק כגון( לקוחות המשרתות ליחידות הן, העסקיות לחטיבות מרחוק עבודה יכולות העמדת -

 ;הבנק של החיונית הפיננסית לפעילות מלאה וזמינות" עסקית המשכיות" לאפשר בכדי המטה

 משביתים או חריגים אירועים ללא מלאה וזמינות ביותר קצר SLA בדרישות עמידה תוך, מרחוק בעבודה יכולת ליישום הנחוצות התשתיות אספקת -

 ;החירום מצב עקב, הבנק תשתיות על העומס עם התמודדות ותוך מהותיים

 .החירום מצב עקב נוצר בהם שהצורך, מתוכננים לא פיתוחים שילוב תוך, העסקיות לדרישות במענה פיתוח של פרויקטים ביצוע המשך -

 הקורונה בימי לקהילה ותרומה מעורבות
 הבנק, כן כמו. רץנמ טיפול ועמדות הנשמה מכונות לרכישת חולים בתי 15-ל סייע הבנק, היתר בין. שונות לפניות לסייע נרתם הבנק, המשבר רקע על

 חותומשפ קשישים, שואה לשורדי המסייעות לעמותות תרומות הועברו, במקביל. אמריקה מדרום מטיילים להשבת על-אל חברת עם יחד נרתם

 מקלטים יוצאות חותמשפ לטובת -" ויצו"ל; הפנימיות ילדי לטובת", הישראלית רוח"ל; מזון סלי לרכישת", לחבר עזר יד"-ו" לשובע", "לתת" :נזקקות

 . ועוד כונן תיקי רכישת לטובת", א"מד"ל; בסיכון ונערות
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 .עלות ללא, סביונים עמותת עם בשיתוף, גלגלים לכיסאות המרותקים תנועה ומוגבלי קשישים לשינוע אמבולנס השיקו וכאל הבנק

 –" לתת" גוןולאר" הישראלית רוח"ל הבנק עובדי של ואישית ישירה לתרומה PayBox במסגרת דיסקונט עובדי עבור ייעודי יישום הושק יולי בחודש

 .השנה ראש לקראת נזקקות למשפחות מזון סלי לרכישת עמותות לאותן הבנק הנהלת ידי על שתוכפל תרומה

 טלפונית כהלתמי שהתגייסו הבנק מעובדי ממאה למעלה – בהן הבולטת, שונות התנדבותיות ליוזמות הבנק עובדי התגייסו זו מאתגרת בתקופה גם

 .וקשישים שואה בשורדי

 ההון האנושי
 ההקורונמשבר ניהול המשאב האנושי בתקופת 

ו ם המשיכבעקבות הפעלת הבנק במתכונת שעת חירום בהתאם להנחיות, צומצם כוח האדם שנדרש להגיע פיזית למתקני הבנק, כאשר חלק מהעובדי

 לעבוד במתכונת של עבודה מרחוק.

 :האנושי המשאב ניהול בתחום באיםה המהלכים נקיטת חייבה, האמורה במתכונת ההפעלה

 זה ובכלל, בבנק האנושי המשאב מבחינת ואופרטיבית תכנונית למשמעות, לעת מעת ושונו שעודכנו, חירום שעת ותקנות הממשלה הנחיות תרגום -

 ;כחיוניים הוגדרו שלא עובדים של לחופשה והוצאה מהבית לעבודה מאסיבי מעבר, הבנק לחצרי המגיעים העובדים מספר הפחתת

 ;מרחוק ניהול לתהליכי למנהלים הנחיות לרבות יתירות על ולשמור הידבקות למניעת עבודה לקפסולות מהותיות יחידות פיצול -

 ;סיכונים למזער מנת על אתרים למספר מהותיות יחידות הפרדת -

 עמדות( ולוגיסטית טכנית מבחינה הנדרש ארגון כולל מהבית עבודה, בבנק לעבודה הנדרשים עובדים ורשימת עובדים מצבת של יומי יום תכנון -

 ');וכו היגיינה, ארוחות, הגעה דרכי, עבודה

 ;לפעילות והחזרתן שלמות ויחידות עובדים בידוד לגבי משמעות וגזרת החולים העובדים של הממשקים אחר יומי יום מעקב -

 .הציבורית התחבורה צמצום עם הגעה לקשיי פרטני מענה ומתן הבנק למתחמי להגעה כחיונית שהוגדרה העובדים לאוכלוסיית מיפוי -

 :בהם והתמיכה העובדים עם התקשורת בתחום מהלכים ננקטו במקביל

 ;אנוש משאבי מוקד באמצעות עובדים לפניות מענה -

 ;לצורכיהם ומענה התקופה לאורך שלהם וליווי ובמנהלים בעובדים תמיכה -

 ;המצב בעקבות נפשית למצוקה שנקלעו בעובדים וכן בבידוד לשהות שנדרשו ובעובדים בקורונה שחלו בעובדים תמיכה -

 ;הבנק בהנחיית לחופשה ויצאו חירום בשעת נדרשים שאינם בעובדים תמיכה -

 .הבנק עובדי לכלל והנחיות מסרים העברת, יומי תיקשור, זו בתקופה ההתנהלות לגבי העובדים הנחיית -

 הקורונה משבר בתקופת תגמול

 עם הסכם נחתם, זו במסגרת. הקורונה משבר בתקופת לתגמול המתייחסות העובדים נציגות עם להסכמות הבנק הנהלת הגיעה 2020 במאי 12 ביום

, קורונהה מגפת עקב לעבודה להגיע ולא בביתם לשהות נאלצו אשר העובדים של החופשה מימי מחצית במימון הבנק השתתפות בדבר העובדים ועד

, עתידית ופשהח חשבון על שלילית ליתרה גלישה יאפשר הבנק כי, הוסכם כן. 2020 ביוני 30 ליום עד המאוחר ולכל 2020 במרס 17 מיום החל וזאת

 .םהמוקד לפי, העסקה לסיום אותו ידחה או עוקבות שנים 4 פני על הקיזוז את יפרוש אלא 2020  בשנת זו תקופה בגין שכר יקזז ולא

 . אישיים בחוזים עובדים על גם, הבנק החלטת מכח, וכן ארעי במעמד עובדים על גם הוחל ההסדר

 השכר תתוספ, לפיהם, 2019 בפברואר 21 מיום השכר בהסכם שינויים ערך אשר, העובדים נציגות עם קיבוצי הסכם מועד באותו נחתם, בנוסף

 . 2021 מאי בחודש שתשולם, אחת לפעימה תאוחדנה ,2021 יולי בחודש להשתלם שתוכננה השכר ותוספת, 2020 יולי בחודש להשתלם שתוכננה

 הסכם נחתם ,זו במסגרת. הקורונה משבר בתקופת לתגמול המתייחסות העובדים נציגות עם להסכמות כאל הנהלת הגיעה 2020 ביוני 29 ביום .כאל

. הקורונה תמגפ עקב לעבודה להגיע ולא בביתם לשהות נאלצו אשר העובדים של החופשה מימי מחצית במימון כאל השתתפות בדבר העובדים ועד עם

 .זו תקופה בגין שכר יקזז ולא, עתידית חופשה חשבון על שלילית ליתרה גלישה תאפשר כאל כי, הוסכם כן

 ארגונית תקשורת

. הבנק ילמשרד להגיע רבים מעובדים נמנע במהלכם, הקורונה משבר בימי ארגונית תקשורת קיום של אתגר הציבה חירום שעת במתכונת העבודה

 להעלות וכן וןמגו במידע להתעדכן הבנק לעובדי המאפשר, לנייד מותאמת בגרסה ״פייסבנק״ העובדים אתר- אליך״ עד ״פייסבנק הושקלאור האמור, 

 עידכון ודעותה, יום מידי כמעט, והפיצה המצב בתמונת יםהעובד את לעדכן הקפידה הבנק הנהלת המשבר פרוץ עם מיד. זמן ובכל מקום מכל תכנים

 גם ניתנה תהבמסגר, ומעלה סניף מנהל מדרג, בבנק הניהולית השדרה עם שבועית עידכון שיחת קיים הבנק ל"מנכ. מגוונים קשר באמצעי לעובדים

 .לדיון ונושאים שאלות להציג אפשרות
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 שיפור השירות

 במטרה הערוצים בכלל בנקאיים שירותים והנגשת שירות רצף על לשמירה נערך הבנק .הקורונה משבר בתקופת השירות רצף על שמירה

 הםל לסייע במטרה, הלקוחות של המשתנה הכלכלי למצב מותאמים פתרונות כללה ההיערכות. הסדירה פעילותם את להמשיך ללקוחות לסייע

 .העובדים ובריאות בריאותם על שמירה תוך, העסקית בפעילותם להמשיך

  .הבנק באתר לעיון עומד, 2019 שנת בגין בתלונות טיפול על לציבור השנתי הדוח .בתלונות טיפול

 דירוג התחייבויות הבנק וחברות בת מסוימות
 ברמה נטדיסקו מרכנתיל בנק ודירוג הבנק דירוג אשרור על מעלות הודיעה 2020 במאי 7 ביום. מסוימות בת וחברות הבנק התחייבויות דירוג

 הדירוג קאופ את ועדכנה +BBB של ברמה יורק ניו בי די אי ושל הבנק של הבינלאומי הדירוג את S&P אישררה יום באותו. יציב באופק, AAA של

 בהם לולהכ שהמידע), בהתאמה, 2020-01-044977-ו, 2020-15-045030 אסמכתא' מס( 2020 במאי 7 מיום מיידיים בדוחות כמפורט הכל, ליציב

 .הפניה של בדרך כאן מובא

 2020 ביולי 5 מיום מיידי בדוח כמפורט הכל. חיובי באופק A3 של ברמה הבנק של הבינלאומי הדירוג אשרור על Moody's הודיעה 2020 ביולי 5 ביום

 .הפניה של בדרך כאן מובא בו הכלול שהמידע), 2020-01-062932 אסמכתא' מס(

, A+ של ברמה ישראל מדינת של האשראי דירוג את FITCH הדירוג חברת אשררה 2020 באפריל 23 ביום .ישראל מדינת של האשראי דירוג

 עצמו הדירוג את והותירה", יציבה"-ל" חיובית"-מ ישראלמדינת  של האשראי דירוג תחזית את Moody's הורידה 2020 באפריל 24 ביום .יציב באופק

 .A1 על

 ).279(עמ'  2019, ראו בדוח שנתי דירוג שונות לבנק ולחלק מחברות הבת פרטים בדבר הדירוג שקבעו סוכנויותל

 נוספים פרטים - פיקוחייםפעילות הקבוצה לפי מגזרי פעילות 
 נוספים פרטים - (פעילות בישראל) משקי ביתמגזר 

 במגזר התפתחויות

 :נתייםש הרב היעדים להשגת מהלכים ביישום המשיך הבנק, )הקורונה משבר פרץ בו מועד, מרס חודש אמצע עד( 2020 שנת של הראשון ברבעון

 ;מעמיק לקוחות מחקר ממצאי לאור שנבנתה לקוח חווית תפיסת הטמעת לרבות והדיגיטליים האנושיים בערוצים הלקוח חווית שיפור המשך -

 הלקוחות וחניכת) ועוד באפליקציה חשבון פתיחת לרבות( הדיגיטליות בפלטפורמות 24/7 בזמינות, מתקדמת בחוויה רחב שירותים מגוון הנגשת -

 ;המתקדמים השירותים לאימוץ

 ;ויועצים קופה שירותי, בנקאי עם פגישה הזמנת בשירות השימוש הרחבת -

 ;הבנקאית בחטיבה ובקרה שליטה מרכז ידי על, והדיגיטלי הטלפוני, הפרונטלי: הקשר ערוצי בכל בסניפים העומסים ויסות המשך -

 ;הטלפוני בשירות הזמינות את להגביר במטרה הטלפוני המוקד והרחבת שיפור המשך -

 ;הערוצים בכל לקוח מותאמות ערך הצעות באמצעות המכירה אפקטיביות שדרוג -

 .אשראי במתן להחלטה תומך ככלי אנליטיים במודלים ושימוש פיתוח המשך -
 . ונט)סניפים של בנק מרכנתיל דיסק 75-ו סניפים של הבנק 103בישראל ( סניפים 178 בקבוצת דיסקונט פעלו השני הרבעון בסוף .סינוף

 

 .)282-280עמ' ( 2019 ישנת, ראו בדוח נוספיםלפרטים 

 המשכנתאות פעילות

 וכן קיימים תלקוחו לעיגון ככלי משכנתאות במתן מתמקד הבנק. המשכנתאות בתחום שירות ניתן בהם ארצית בפריסה סניפים 65 בבנק פועלים כיום

 . חדשים לקוחות לגיוס

 המשכנתאות בשוק התפתחות

 
 ביוני 30ליום 

 
 

2020 2019 
 

 
 שינוי % במיליוני שקלים חדשים

 15.4  32,099  37,040  סך האשראי לדיור שניתן על ידי הבנקים, לא כולל מיחזורים פנימיים
 )4.6( 366  349  אשראי מכספי מדינה
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 מגורים דירת ובמשכון מגורים דירת לרכישת שמוחזרו והלוואות שניתנו חדשות הלוואות ביצועי

 
 ביוני 30לששת החודשים שהסתיימו ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

 
2020 2019 

 
2019 

 
 במיליוני ש"ח שינוי % במיליוני ש"ח

 8,151  22.3  3,775  4,618  ⁾¹⁽מכספי בנק
 59  )17.6( 34  28  ⁾²⁽מכספי האוצר

 8,210  22.0  3,809  4,646  הכל הלוואות חדשות-סך
 650  154.4  250  636  הלוואות שמוחזרו

 8,860  30.1  4,059  5,282  ⁾³⁽הכל ביצועים-סך
 

 הערות:
יון ש"ח בששת החודשים מיל 57, לעומת 2020מיליון ש"ח בששת החודשים הראשונים של שנת  79כולל ביצועי הלוואות חדשות שניתנו במשכון דירת מגורים  בסך של  )1(

 .2019מיליון ש"ח בשנת  130-ו 2019הראשונים של שנת 
 .2019"ח בשנת מיליון ש 12ולעומת  2019בדומה בששת החודשים של שנת  2020מיליון ש"ח בששת החודשים הראשונים של שנת  10כולל הלוואות עומדות בסך  )2(
 דיסקונט.בבנק ובבנק מרכנתיל  )3(

 מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על הפעילות

 במרס 19 מיום הבנקים על המפקחת בחוזר). שעה הוראת( הקורונה וירוס עם התמודדות לצורך תקין בנקאי ניהול להוראות התאמות

 5 מיום חוזרב .נוספת דירה רכישת לצורך אינה שההלוואה ובלבד הנכס משווי 70% של מימון לשיעור עד משכנתה הלוואת לאשר ניתן כי נקבע 2020

 משבר שלב בהכנסתו הפגיעה לאחר הלווה מהכנסת 70% עד של פנויה מהכנסה החזר יחס בשיעור משכנתה הלוואת לאשר ניתן כי נקבע 2020במאי 

 .זו הקלה אגב הניתן אשראי להיקף כוללת מגבלה לקבוע הבנק על. הקורונה

 לכותהש נוכח ובינוניים קטנים ועסקים בית משקי של אשראי לצרכי להיענות מנת על. הלוואות תשלומי לדחיית הבנקים על הפיקוח מתווה

 לגבי חיותהנ הכולל, הבנקאית במערכת והלוואות משכנתאות תשלומי לדחיית מתווה 2020 מאי בחודש. הבנקים על הפיקוח פרסם, הקורונה משבר

 יולי חודשב. אמשכנת תשלומי בהחזר חודשים 6 עד של לדחייה בקשה להגיש ללווה מאפשר המתווה. לדיור והלוואות עסקיות, צרכניות הלוואות

 תשלומי דחייתל בקשה 2020 באוקטובר 30 ליום עד להגיש יוכל לווה המורחב המתווה לפי. אותו והרחיב המתווה תוקף את  ישראל בנק האריך 2020

 .2020 שנת לסוף עד קיימת דחייה להאריך או, נוספים חודשים 6-ל משכנתה הלוואת החזר

וספים, ראו נלפרטים  ).403-402' עמ( 2015 שנתי בדוח ראו, , שנועדו לגרום לריסון בשוק המשכנתאותהמפקח של והוראות הנחיות בדבר לפרטים

 ).283(עמ'  2019בדוח שנתי 

 נוספים פרטים - מגזר בנקאות פרטית (פעילות בישראל)

 .ההון בשוק להשקיע חזרו לא עדיין רבים לקוחות ההון בשווקי ההתאוששות למרות, נמשך פברואר בחודש שהחל הקורונה משבר

 

 ).285-284(עמ'  2019לפרטים נוספים, ראו בדוח שנתי 

 נוספים פרטים - מגזר עסקים גדולים (פעילות בישראל)

 2020שנת של  המחצית הראשונה – עסקית ואסטרטגיה יעדים ביצוע

 היתר ןבי. לקוח ממוקדת וראיה הסיכון לנכסימותאמת סיכון  התשואה בהשאת התמקדות תוך העסקי למגזר העבודה לתוכנית בהתאם פעל הבנק

 סיכון ותרמ בעלות לפעילויות החשיפה ולצמצום הסיכון לרמת האשראי מרווחי התאמתל, הענפי הסיכון רמת להערכת החשיפה להתאמת הבנק פעל

  .גבוהות

  המגזר על החלים מיוחדים ואילוצים תקינה, חקיקה מגבלות

 ממגבלת חריגה היתה לא ,2020 ביוני 30 ליום, כן כמו .313ניהול בנקאי תקין מס'  בהוראות שנקבעו מהמגבלות חריגה היתה לא ,2020 ביוני 30 ליום

 חישוב לצורך, ב"בארה פדרליות סוכנויות של ערך בניירות הקבוצה השקעת, הבנקים על מהפיקוח שהתקבלה להבהרה בהתאם ."קשורים אנשים"

 .50%-ב משוקללת, 313 הוראה לפי החבות

  



 בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו 
 תאגידי, ביקורת ופרטים נוספים על עסקי התאגיד הבנקאי ואופן ניהולםממשל  2020 שנידוח רבעון 
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  2020 שנת של הראשונה במחצית העסקי בסקטור התפתחויות סקירת

-ו 10.1% של ירידה רשמו העסקי והתוצר התוצר. המשבר בעקבות תקדים חסר בשיעור המקומית הכלכלה התכווצה 2020 שנת של הראשונה במחצית

 תחילת םע, מרס בחודש היה הראשון ברבעון הפגיעה עיקר כי יצוין). שנתיים במונחים, 2019 שנת של השניה המחצית לעומת( בהתאמה, 11.9%

 מהתעצה השני ברבעון, בהתאם. שתועדה הפגיעה רמת גם וכך, לשיאה הגיעה ההשבתה אפריל בחודש. והתעסוקה התנועה על המגבלות הטלת

 ).   םשנתיי במונחים( הראשון ברבעון 7.8% של התכווצות אחרי, 33.4%-ב השני ברבעון התכווץ העסקי התוצר. הכלכלית בפעילות הירידה

 ):שנתיים במונחים הינם השינוי שיעורי כל( 2020 שנת של הראשונה במחצית העסקי התוצר התפתחות על השפיעו אשר הגורמים להלן

 חדה שהייתה, הפרטית בצריכה הירידה. 22.4% של חד בשיעור התכווצה, האחרונות בשנים מרכזי צמיחה כמנוע ששימשה, הפרטית הצריכה -

 ;השני ברבעון התעצמה אף, הראשון ברבעון מאוד

, הראשון ברבעון חדה עליה רשם התעשייתי היצוא. מתיירות בהכנסות ביותר חדה ירידה תוך, 1.2%-ב נסוג) ויהלומים הזנק חברות ללא( היצוא -

 ;השנה של הראשונים הרבעונים בשני גבוה בקצב צמח טק-ההיי שירותי יצוא. חד בשיעור התכווץ השני ברבעון אולם

 נוסעים במכוניות בהשקעות משמעותית התכווצות בעקבות, 13.6% של חדה ירידה נרשמה) ומטוסים אוניות ללא( המשק בענפי בהשקעות  - 

 ; עותבהשק חדה בנסיגה התאפיינו הראשונים הרבעונים שני. 20.7% של חדה ירידה חלה למגורים בבנייה בהשקעה כי, יצוין). ליסינג(

, הראשון ברבעון חדה ירידה( הרבעונים בשני סותרות מגמות נרשמו כי, יצוין. 1.8% של בשיעור התכווצה) ביטחוני יבוא ללא( הציבורית הצריכה -

 );השני ברבעון חדה ועליה

 .בתוצר הירידה עוצמת את ומיתן, 22% של חד בשיעור התכווץ) ויהלומים מטוסים, אוניות, ביטחוני יבוא למעט( והשירותים הסחורות יבוא -

 יהעסק הסקטור בחוב התפתחויות

 חודש סוף לעומת %1.6 של עליה, ח"ש מיליארד 977-ב) ביטוח וחברות בנקים ללא( העסקי הסקטור של החוב הסתכם, 20202 מאי חודש בסוף

  ).המחירים ובמדד החליפין בשערי משינויים ומושפעים, נומינליים במונחים הינם השינוי שיעורי כל( 2019 דצמבר

 החוב איגרות ביתרת 5%-כ של עליה: מזה( 2.4% של בשיעור למוסדיים בחוב ומעליה 4.6% של בשיעור לבנקים בחוב מעליה נגזרת החוב בסך העליה

 הבנקים שקלמ, האמורות מהמגמות כתוצאה. בהתאמה, 2%-ו 4.3% של קיטון נרשם בית למשקי ובחוב חוץ לתושבי בחוב, מאידך). המוסדיים שבידי

 ).2019 שנת בסוף 48% לעומת( 49.4% על 2020 מאי חודש בסוף ועמד עלה העסקי הסקטור של החוב בסך

 אביב-לבת בבורסה( ח"ש מיליארד 21.6 של בהיקף חוב איגרות, ביטוח וחברות בנקים ללא, העסקי המגזר גייס יוני-ינואר החודשים במהלך

 .אשתקד המקבילה בתקופה ח"ש מיליארד 18 לעומת), סחיר לא ח"אג ובאמצעות

 1.2%-ו 2019 בסוף שנת 1.03%-ל בהשוואה, 2.14% היה ,2020 יונילסוף חודש  ,ממשלתי ח"לאג) 60 בונד-בתל הנכללות( חברות ח"אג בין המרווח

 אשתקד. חודש יוניבסוף 

 המגזר של בשווקים שחלו התפתחויות

 יםהמדד פי על המשק בענפי ההתפתחויות בחינת, בפרט ובישראל בכלל בעולם הכלכלית הפעילות והשבתת הקורונה נגיף התפשטות רקע על

 בפעילות ביתרוח פגיעה צפויה במסגרתו ומתגלגל עוצמתי אירוע של בעיצומו נמצאים אנו. מלאה תמונה מספקים אינם לאחור שמעודכנים השוטפים

 .יותר גבוהה פגיעות קיימת בהם הענפים בדבר הערכה להלן. רבים בענפים הפעילות על שתשפיע, המשקית

 להלן כיווני ההתפתחות בענפי המשק העיקריים:

 ,בפעילות עצירה חלה הקורונה משבר מפרוץ, הכלכלית בפעילות שיא רשם הענף 2019 שבשנת לאחר – והתיירות התעופה, המלונאות ענפי -

 ;הנוכחית בתקופה פגיעים אלה ענפים כי ברי ;המלונאות בתחום לפעילות חלקית חזרה למעט

 והיצוא התפוקה בנתוני שהתבטא כפי הטווח ארוכת ההתרחבות במגמת המשיך הענף 2020 בתחילת שנת ואף 2019 שנת במהלך - התעשיה ענף -

 50( לרף מתחת לשהות שממשיך, 2020 יוני לחודש הרכש מנהלי ממדד שעולה כפי, להתכווץ החל הענף, הקורונה משבר פרוץ מאז. הענפי

 על צביעה) יוני( האחרון המדד, מרס בחודש שנרשמה), 34.6( היסטורית הנמוכה לרמה ביחס, זאת עם. להתרחבות התכווצות שבין) נקודות

 ;והמגבלות הסגר שלאחר לפעילות ההדרגתית החזרה בשל היתר בין, נקודות 45.0 של לרמה נקודות 6.5 של עליה

 התגברות עם התמודד אך, הישראלי הצרכן של הקנייה בכוח המתמשך מהגידול נהנה הענף המשבר פרוץ עד - )יהלומים כולל( המסחר ענפי -

 ותהא לייחס ניתן אך, בפעילות חדה עליה חלה לפעילות ההדרגתית והחזרה המגבלות הסרת לאחר. המקוון המסחר בנפח והעליה התחרות

 הקניה וחכ את ולשחוק גבוהה ברמה לשהות ימשיך האבטלה ושיעור יימשך השלילי הכלכלי שהסנטימנט ככל, קדימה במבט'. כבושים' לביקושים

 .בביצועים פגיעה צפויה, הישראלי הצרכן של

 ."ן"ונדל בניה פעילות" להלן ראו, לפרטים - ן"הנדל ענף -

  

                                                                                 
 .העדכניים ביותר שהיו זמינים במועד הבאת הדוח לבית הדפוסהנתונים  2
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 המגזר בשווקי צפויות התפתחויות

 שוואהבה 1.5% של מטה עדכון( 2020 בשנת 6.0% של בשיעור להתכווץ צפוי התוצר, 2020 יולי מחודש ישראל בנק של הצמיחה תחזית פי על

 ניותהתכ, בנוסף. אפסית ריבית סביבת המשך לצד) 0.8%( שלילית בטריטוריה ולהימצא להמשיך צפויה שהאינפלציה בעוד) הקודמת לתחזית

 כך, מהתוצר 12%-כ של חריג בגירעון להתבטא צפויים) ממיסים בהכנסות לירידה במקביל( העסקים ובעלי הבית למשקי נזילות להזרמת הממשלתיות

 הלצריכ פרט, השימושים ברמת. המשבר טרם לרמתו בהשוואה 15%-בכ גבוה, 75% של לרמה להגיע צפוי תוצר-החוב יחס 2020 שנת שבסוף

,  ואההתחל מהחמרת כתוצאה נוסף סגר הטלת של בתרחיש, כן כמו. חד בשיעור להתכווץ צפויים התוצר רכיבי שאר, כאמור שתצמח הציבורית

 .יותר חריפה להיות צפויה הכלכלית בפעילות המתוארת הפגיעה

 

 ).291-288' עמ( 2019 שנתי בדוח ראו, "מגזר עסקים גדולים" אודות לפרטים

 ן"ונדל בניה פעילות

 הפעילות של בשווקים התפתחויות

 ונההאחר התצפית, מנגד. 2% של עלייה על הכללי הדירות מחירי מדד הצביע, 2020 מאי בחודש שהסתיימו החודשים 12-ב .למגורים ן"נדל

 .המגבלות בשל דירות במכירת והעצירה הקורונה משבר מהשפעות כחלק 0.7% של ירידה על הצביעה

) בשנה אלף 50-מ פחות( הבניה התחלות מנתוני שעולה כפי, ההיצע צד התכווצות המשך - שהם כפי נותרו הדיור שוק של הבסיס נתוני, זאת עם 

 .היסטורי לשפל המשכנתאות על בריבית ירידה המשך לצד זאת, הבית משקי במספר השנתית לתוספת בהשוואה נמוכות להיות שממשיכות
 הערים עגלבמ בעיקר, השכירות במחירי מינורית ירידה של התחלה לצד התפוסה בשיעורי יציבות על שמר המסחרי ן"הנדל וקש .מסחר מניב ן"נדל

 משבר ץפרו עם. מקוון למסחר המעבר בשל ובפרט הצריכה בהרגלי שינויים רקע על השלילי הסנטימנט להמשך במקביל זאת, אביב לתל שמסביב

 הציבוריות תהחברו מצד שווי בהפחתות ביטוי לידי שבא כפי, מהשוכרים חלק מצד דירה שכר תשלומי עצירת לצד בפעילות חדה האטה חלה הקורונה

 בהמשך .יוהשלכות כל על מהמשבר לנבוע עשויות שעוד פרמננטיות שווי ירידות לשקף מבלי זאת, 2020-ב הצפויה התזרימית לפגיעה המתייחסות

 .הארץ במרכז השכירות בדמי ירידה על מצביעים השני הרבעון נתוני, המשבר טרום שהחלה השכירות בדמי שחיקה של למגמה

 עם. כליתהכל בפעילות בצמיחה שגובתה השכירות ובמחירי התפוסה בשיעורי יציבות על שמר המשרדים שוק ,הקורונה טרום .משרדים מניב ן"נדל

 כפי, בענף ותבפעיל לפגיעה להוביל צפויות השליליות המשקיות ההתפתחויות, המשקית הפעילות לבין המשרדים ענף פעילות בין המתאם לאור, זאת

 .השנה של השני ברבעון קלות מחירים ירידות על בדיווחים ביטוי לידי שבא

 הפעילות על החלים מיוחדים ואילוצים תקינה, חקיקה מגבלות

 315מס'  תקין איבנק ניהול הוראות במסגרת כי לציין ראוי, בנוסף. ן"ונדל בניה פעילות על אף חלות ,העסקי למגזר בקשר, לעיל שתוארו המגבלות

, מסוים ףלענ הניתן) מאזני חוץ אשראי כולל( הבנקאי התאגיד באחריות האשראי של חלקו כאשר וזאת, ענפית אשראי ריכוזיות על מגבלה חלה

 מדה עלע ן"הנדל לענף הבנק של הענפית האשראי ריכוזיות. הבנקאי התאגיד שבאחריות לציבור האשראי מסך 20% על עולה, בהוראה כהגדרתו

 . 2019בסוף שנת  18.85% , לעומת2020 ביוני 30 ליום 19.33%
בגין ך חבויות סכי  . העדכון מאפשר לתאגיד בנקאי"בנושא "מגבלת חבות ענפית 315ניהול בנקאי תקין מס' עודכנה הוראת  2020בינואר  12ביום 

החבות כאמור,  בתנאי שסךוזאת מסך כל חבויות הציבור לתאגיד הבנקאי,  24%שיעור של יעמוד על  ,"בינוי נדל"ן ותעשיה ומסחר של מוצרי בניה"

 ביום פרסומה. -תחילת התיקון להוראה  .20%לא יעלה על  ,בניכוי חבות למימון פרויקטים בשיתוף המגזר הציבורי עם הפרטי
 הבינוי נףע של הריכוזיות שיעור עודכן במסגרתה, 250' מס תקין בנקאי ניהול הוראת מהפורס 2020באפריל  27 ביום. הקורונה משבר בצל הקלה

 ממועד חודשים 24 תום עד הינו ההוראה תוקף. 22% של לשיעור הפרטי המגזר עם הציבורי המגזר בשותפות פרויקטים למימון חבויות בניכוי ן"והנדל

 ).דשיםחו 6 על תעלה שלא בתקופה, ויוארך ככל, שיוארך ממועד או 2020 בספטמבר 30 מיום חודשים 24 תום עד דהיינו( ההוראה תוקף תום
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 נוספים פרטים - מגזר ניהול פיננסי (פעילות בישראל)

 ריאליות חברות

 המגזר תת על החלים מיוחדים ואילוצים תקינה, חקיקה מגבלות

 בדוח ראו, ספיםנו לפרטים ).רישוי( הבנקאות לחוק(א)  'א 23 לסעיף בהתאם ריאליים בתאגידים ההשקעה ממגבלת אין חריגה, 2020 ביוני 30 ליום

  ).297 'עמ( 2019 שנתי

 ובחברות סיכון הון בקרנות, פרטיות  השקעה בקרנות הקבוצה השקעות

 בחברות ליסקונט קפיטד של ההשקעה יתרת. סיכון הון וקרנות פרטיות השקעה קרנות, וציבוריות פרטיות חברות במספר שותפה יסקונט קפיטלד

 יסקונט קפיטלד של העתידיות ההתחייבויות של המקסימלית היתרה. דולר מיליון 304.4-כ סך של על 2020 ביוני 30 ביום עמדה האמורות ובקרנות

  ר.דול מיליון 144.3-כב 2020 ביוני 30 ביום הסתכמה אלה ובקרנות בחברות להשקעה

 פעילותב התפתחויות

 52.4עומת ל ,השקעות מימוש ח בגין"ש מיליון 8.4-כ של כולל בסכום הכנסות יסקונט קפיטלד רשמה, 2020 שנת שלמחצית הראשונה ב .מימושים

 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
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 נוספים פרטים - פעילות בחו"ל

 הקורונה משבר בצל פעילות

 עם בהתמודדותם הםב ולתמוך, ועובדיו לקוחותיו לצרכי הניתן ככל ולהיענות עסקית המשכיות על לשמור מנת על צעדים במספר נקט יורק ניו בי די אי

 במסגרת, לאהמ ממשלתית בערבות הלוואות להם והעמיד, וריבית קרן תשלומי דחיית הכוללות הקלות ללקוחותיו העניק יורק ניו בי די אי. המשבר

 ואשר, דיהםעוב את להעסיק להמשיך יתחייבו אשר לעסקים הלוואות מציעה זו תוכנית. קטנים לעסקים הסוכנות של עבודה שכר על ההגנה תוכנית

 ללא ניתנו תיוללקוחו שהשירותים כך, שלו ההפעלה מודל את התאים יורק ניו בי די אי, הנסיבות לאורכמו כן, . למענק יהפכו מסוימות בנסיבות

 .הפרעה

 בחו"למגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על הפעילות 

 בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים, דירקטוריון תאגיד בנקאי, שפועל או שבכוונתו לפעול באמצעות .ל"מגבלת החשיפה לשלוחות בחו

דרש, בנקאי נהשלוחות חו"ל, נדרש לדון ולאשר מסמך מדיניות מקיף בנושא הפעילות בשלוחות חו"ל. במסגרת המסמך האמור, דירקטוריון התאגיד 

ובלבד  חות חו"ל,סיכון לגבי פעילות שלוההחשיפה לפעילות שלוחות חו"ל, אשר ישקפו את תיאבון בין היתר, לקבוע מגבלה, או מערכת מגבלות, על 

 שעיקר פעילות התאגיד הבנקאי והקבוצה הבנקאית תהיה בישראל. 

 31 ביום 15.09% של לשיעור בהשוואה, 2020 ביוני 30מסך נכסי הסיכון ביום  14.70%שיעור החשיפה המחושבת של הבנק לשלוחות חו"ל עמד על 

 .דיסקונט קבוצת של סיכוןה תיאבון הצהרת במסגרת, הדירקטוריון שקבע החשיפה במגבלות עומד האמור החשיפה שיעור .2019 בדצמבר

 בגין פעילותו בשלוחות חו"ל. נכסי הסיכוןהבנק עוקב אחר התפתחות 

 חצית בעקבות. דולר ליארדימ 10-ה סף את יורק ניו בי די אי של הנכסים כל סך חצה 2020 לשנת הראשון הרבעון במהלך .אמריקאית חקיקה

 ותוכנן היקפן, וראותהה תחולת. בהתאם אליהן נערך יורק ניו בי די שאי, שונות רגולטוריות דרישות יורק ניו בי די אי על בהמשך לחול צפויות, הסף

 ולמתודולוגית זריםנג לפעילות בנוגע שונות הוראות לחול צפויות, היתר בין. תקופה לאורך האמור לסף מעבר הנכסים היות מהמשך היתר בין, יושפעו

, Consumer Financial Protection Bureau-ה לפיקוח כפופה תהיה יורק ניו בי די אי פעילות, לעיל לאמור ובהתאם, כן כמו. הפקדונות ביטוח חישוב

 .לקוחות להגנת שנועדו שונות להוראות לציות נוגעות סמכויותיו אשר
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 מגזרים נוספים

מגזר עסקים  ). לפרטים נוספים בדבר287-286(עמ'  2019לפרטים נוספים בדבר מגזר עסקים קטנים וזעירים (פעילות בישראל), ראו בדוח שנתי 

, ראו בדוח שנתי ). לפרטים נוספים בדבר מגזר גופים מוסדיים (פעילות בישראל)288-287(עמ'  2019בינוניים (פעילות בישראל), ראו בדוח שנתי 

 ).294-293(עמ'  2019

 הפעילות בתחום כרטיסי האשראי
 פעילותב התפתחויות

 נההקורו נגיף בהתפשטות שעסקו תכופים דיונים האחרונים בחודשים קיימו וועדותיו כאל דירקטוריון. הקורונה משבר בצל כאל פעילות

 כמו". חרישא ליום" היערכות וכן שונים לתרחישים היערכותה, החברה פעילות של העסקית ההמשכיות לרבות, שונים בהיבטים כאל על וההשלכות

, החברה ל"כמנ בראשות, ארגון חוצי עבודה צוותי. ובהשלכותיו במשבר הניהולית הלב תשומת מלוא את החברה הנהלת מיקדה המשבר פרוץ עם, כן

 ולשמירת םהשוני הסיכונים לצמצום פעולות ונקיטת ההתפתחויות אחר הדוק מעקב תוך, המשבר תחת החברה פעילות של השונות הגזרות תא ניהלו

 .החברה של האשראי תיק מצב אחר והבקרה הניטור פעילויות את הגבירו העסקיות החטיבות. העסקית ההמשכיות

 לתמצית הדוחות הכספיים.ג'  17לפרטים, ראו ביאור  .על אל חברת משותפת עם הפצה הסכם
 ותבהתני תלוי התמיכה כספי היקףעל הסכם תמיכה.  Visa Europe Limited-חתמו כאל ו 2020בחודש פברואר  .ויזה אירופההסכמי תמיכה עם 

 להערכת .הל המשולמות העמלות תעריפי העלאת על אירופה ויזה הודעת לאחר נחתם זה הסכם. כאל פעילות בהיקפי ובעיקר, בהסכם שנקבעו שונות

 שהיקף דהבמי, להשתנות עשויה זו הערכה. מהותית להיות צפויה לא, מאידך ויזה תעריפי ומהעלאת, מחד התמיכה מהסכם הצפויה ההשפעה, כאל

 .ההסכם חתימת בעת מהיקפו מהותי באופן שונה יהיה" ויזה" במותג הפעילות
 .הכספיים הדוחות לתמצית 2' א 17 ביאור ראו, ההסכם הארכת בדבר לפרטים. ישראכרט כרטיסי לסליקת הסכם

 בכאל וחדשנות טכנולוגיים שיפורים

 ימושיםש על המידע הרחבת תוך, ואינטואיטיבי קל בממשק משופרת משתמש חוויית מאפשרת אשר, חדשה אפליקציה כאל השיקה 2020 מאי בחודש

 .המשתמש ידי על לביצוע הניתנות הפעולה ואפשרויות בכרטיס

), EMV( חכמה תשלומים תשתית להם אשר, עסק בבתי תשלום יתאפשר שבאמצעותו, מגע ללא תשלום שירות הקרובים בימים להשיק מתכננת כאל

 .סודי קוד בהקשת צורך וללא, מאובטח באופן, הנייד הטלפון באמצעות

 ).314-309(עמ'  2019לפרטים נוספים, ראו בדוח שנתי 

 וחדשנות נולוגייםשיפורים טכ
 משתמש תחווי על שמירה תוך הדיגיטליים בערוצים והמידע הפעולות מגוון את ללקוחותיו לתת בכדי השנים לאורך בהתמדה פועל הבנק. כללי

 .מיטבית

 ובצוע רחב מידע קבלת של חשיבותם את והדגיש, הדיגיטליים בערוצים לפעילות תוקף משנה נתן הראשון הרבעון סוף לקראת שפרץ הקורונה משבר

 .מהבית לבצע שניתן כזו - ללקוחות בטוחה וגם נוחה, פשוטה, עצמאית בצורה בנקאיות פעולות מגוון

 גם בקלות ןהחשבו את ולנהל להמשיך ניתן כיצד המדריכים לעמודים, הבנק בהיערכות שינויים על בעדכון לצורך הותאמו השיווקי באתר התכנים

 . ועסקיים פרטיים, הלקוחות לצרכי בהתאמה וזאת, הלוואה לקחת או המשכנתא תשלומי את לדחות, מהבית

 דגש הושם קבילבמ. אלו בימים הבנק לקוחות על להקל מנת על, וקיימים חדשים תהליכים ושופרו נוספו, העבודה ותכניות העסקיים הפיתוחים ברמת

 .לדיגיטל חדשים לקוחות צרוף על

 ערוצים ישירים

 חידושים ועדכונים בתחומים הבאים:  2020של שנת  השני, עלו במהלך הרבעון הפעילות השוטפתבמסגרת 

  עו"ש ומטבע חוץ

 2019במהלך הרבעון התווספו שיפורים ועדכונים שונים בתהליך שהושק בסוף שנת . עדכונים ושיפורים בתהליך פתיחת חשבון באפליקציה

 רגולטוריות, חסימות במקרים נדרשים וכיוצ"ב.באפליקציה לפרטיים ובהם התאמות 
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תקרת הספים בהפקדת שיקים באפליקציה. תקרת הספים עודכנה עבור שיק בודד, סך  הוגדלה. עדכון הספים להפקדת שיקים באפליקציה

 עלה באפליקציית פרטיים ובאפליקציית עסקים+.הפקדות יומי וסך הפקדות חודשי. 

. לשובר בודדש"ח  100,000עד לסכום של דרך האתר תשלום שוברים ממשלתיים הוגדל סכום ל. שלתייםלתשלום שוברים ממ גדלת הסכוםה

 פרטיים. תרבאעלה 

 באלפי כשמדובר גם ,אקסלטבלת הורדה ל באמצעות ש, השיקים וגם המט"חלצפות בתנועות העו" נוספה אפשרות. צפייה בנתונים מרובים

 . עלה באתר פרטיים, באתר עסקים+ ובאתר באנגלית.)בלבד תנועות 500-לכאפשרות זו הוגבלה  עד כה( תנועות

או  במטבע ישראלישאילתה חדשה שמרכזת במסך אחד את כל הפרטים החיוניים על חשבון נוספה . ח"י ומט"ש מט"מידע מרוכז על חשבון עו

לצד  ורה מרוכזתכעת יוכלו בקלות להעביר את המידע בצוח "מטלטובת לקוחות שצריכים לקבל זיכויים בבעיקר של הלקוח. (המידע נדרש  מטבע חוץב

 . עלה באתר פרטיים, באתר עסקים+ ובאתר באנגלית.ג')

 לית.שלו. עלה באתר פרטיים, באתר עסקים+ ובאתר אנגתמונה צילום/ היכולת להפיק פלט שיק גם כאשר אין  נוספה .הפקת פלט שיק שחזר

 פקדונות

הלקוח מופנה לאתר גם באפליקציה לפרטיים.  אפשרות להפקדת פקדון בהוראות קבע נוספה. אפליקציהב הפקדת פקדון בהוראות קבע

 .המותאם ללא צורך בהזדהות נוספת

(לאחר שברבעון הראשון נוספה אפשרות למשיכה/  אפשרות לבצע שבירה של חסכון מפתח בדיגיטל נוספה. בדיגיטל חסכון מפתח תבירש

, יים, אפליקציית פרט+עסקים , אתראתר פרטייםולא ניתן לבצע שבירה חלקית. עלה ב היא של כל הסכום שנצברהשבירה שבירה מפקדון). 

 אפליקציית עסקים+.

 כרטיסי אשראי

עבור (במעבר לאתר המנפיק ללא צורך בהזדהות נוספת  חודשי בכרטיס" אפשרות של "פריסת חיובנוספה . פריסת חיוב חודשי בכרטיס אשראי

 ועסקים+. פרטיים פליקצייתבא) . עלה באתר פרטיים ועסקים+ וMAX-כאל ו

מרה ח בהם מבוצעת ה"שדה שער המרה בעסקאות מטהורחב המידע על עסקאות ועל בתי עסק, נוסף . שדרוגים נוספים -לובי כרטיסי האשראי

 לית.וכעת יוצג ללקוח התהליך המלא של ההמרה. עלה באתר פרטיים, אתר עסקים+ ובאתר באנג כפולה

 אשראי

הדרגה בחודש ושופר תהליך הלוואה מידית, באפליקציה בעיצוב מחודש ומשודרג, לחוויית לקוח מתקדמת. *נפרס . הלוואה מידית באפליקציה

 באפליקציה לפרטיים.

לבקש הלוואה מעוניין ותהליך לקיחת הלוואה, בללקוח שנמצא  .ההלוואה מתוך תהליך, בקשת אשראי מול הבנקאיהוספת אפשרות ל

וך בסניף להפ בנקאילהמשך טיפול ובחינה של ה ה בצור קשריפנימו תועבר סיובלתהליך  אחרת, נוספה היכולת לעבורבוה יותר או הלוואה גבסכום 

 את הפנייה לבקשת אשראי. נפרס בהדרגה באפליקציה לפרטיים. 

ור בהלוואה קיימת. הלקוח ימלא וישלח טופס צדחיית תשלומים לבקש  אפשרות נוספה. בקשת דחיית תשלומי הלוואה מתוך הלוואה קיימת

 קשר להמשך טיפול הבנקאי תוך שלושה ימי עסקים. באפליקציה לפרטיים.

באפליקציה  שנלקחה בדיגיטל, פירעון מלא וללא עמלה על פירעון מוקדם. בריבית משתנה ההלווא האפשרות לפרוע נוספה .פירעון מלא להלוואה

 לפרטיים. 

 ת לקוחחווי

וספה נציה שעלו לאחרונה, איחוד ערוצי הקשר וההתכתבות החדשה באפליקבמסגרת  .שליחת קבצים לבנקאי דרך ההתכתבות באפליקציה

צים הקבו ומטיהלקוח באופן אוט הפניה מנותבת לסניף ישירות לסניף. ,באמצעות האפליקציה )קבצים או טפסים" (לבנקאי"שליחת קבצים אפשרות ל

 עלה באפליקציה לפרטיים.. בכל עת צפות בהםחזור ולנשמרים במסגרת היסטוריית ההתכתבות עם הבנקאי והלקוח יכול ל שצורפו

 בכך ,שעומדת בהנחיות של הבנק ,סיסמה יקבל סיוע בתהליך בחירתלקוח הבעת הקלדת סיסמה חדשה, . חיווי גרפי בקביעת סיסמא חדשה

החלפת ג תוקפה, שפחידוש סיסמה (באתר פרטיים בלבד),  "כחתי סיסמה: "שבתהליכים יופיעהשינוי  "."Xאו  "V"חיווי  יוצגשליד כל סעיף בהנחיות 

 ". עלה באתר פרטיים, באתר עסקים+ ובאתר באנגלית.פרופיל שלי"סיסמה באופן יזום ב

 תהתנתקוללא צורך ב ובחזרה, אנגליתלאתר בעברית במעבר בין אתר פרטיים נוספה אפשרות ל .מעבר מאתר עברית לאתר באנגלית ולהיפך

   מחדש. כניסהוביצוע 
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 דיגיטל לעסקים

ת להפקדת , כחלק מפרויקט חוצה בנק לייעול השימוש במזומנים, נוספה לאחרונה יכול2019במסגרת שירות תיק עסקי, שעלה בשנת . תיק עסקי

 ותם לתיק,אעל מזומן/שיקים/שוברים באמצעות האפליקציה, להכניס בנוסף לאפשרות להפקיד מזומן בתיק עסקי, אפשר להצהיר . שיקים ושוברים

 ים+.לסרוק את הברקוד המופיע עליה ולמסור את התיק לסניף. עם מסירת התיק לבנק, הלקוח יזוכה מיד בחשבונו. עלה באפליקציית עסק

 ם+גם מאפליקציית עסקיברות זה"ב ישירות אפשר לבצע הענוספה היכולת הקיימת באתר עסקים+, כך ש+. ב באפליקציית עסקים"העברת זה

. ותו שםאלאתר עסקים ולאשר  להיכנס ויוכלמט"ח, והם  תקבולעבורם שהגיע , התראהמסרון  ויקבל ות סחר חוץלקוח. ח בסחר חוץ"תקבולי מט

 באתר .)רק במטבע של התקבולבשלב זה, הלקוח יוכל לאשר תקבולים לחשבון שלו (. מול הלקוח שישלים את התהליך ,האישור יועבר לבנקאי

 עסקים+.

במהלך תהליך המרה למט"ח, במידה והלקוח בחר מטבע בו אין לו . +באפליקציית עסקים ח"ח דרך תהליך המרת מט"פתיחת חשבון מט

 מסכים) של פתיחת חשבון לאותו מטבע ספציפי.  2חשבון, הוא יועבר לתהליך קצרצר (

ם בית מידע מפורט יותר על עסקאות, כולל מפה עם מיקו מוצגבדומה לאפליקציית פרטיים, . סקיםפירוט על עסקאות בכרטיסי אשראי גם לע

 עלה באפליקציית עסקים+. .כרטיס בחודשים האחרוניםבהמציג את השימושים העסק וגרף 

צפות לבהמשך לאפשרות ביצע (בהעברות מחזוריות ועתידיות שהלקוח באפליקציה אפשרות לצפות  נוספה. תצוגת העברות מחזוריות ועתידיות

 עלה באפליקציית עסקים+. גם בחיפוש המתקדם באפליקציה. נוספההעברות שבוצעו בסניף או בטלבנק). כמו כן, אפשרות זו ב

 נוספה האפשרות לגשת להגדרות של "הפרופיל שלי" גם מתוך אפליקציית עסקים+.+. באפליקציית עסקים" הפרופיל שלי"

 ובסחר חוץ CM-נים בשינויים ושיפורים שו

  2020של שנת  במחצית הראשונהקווי התפתחות עיקריים בארץ ובעולם 
 התפתחויות בכלכלת העולם

 מגיפת התפשטות בעקבות העולמי ובסחר בעולם הכלכלית בפעילות תקדים חסרת התכווצות נרשמה 2020 שנת של הראשונה במחצית .כללי

 הפחיתו בינלאומיים מחקר גופי, בהתאם. לשגרה הכלכלית הפעילות של החזרה את מעכב המגיפה בבלימת הקושי. שננקטו המנע וצעדי הקורונה

 המגיפה של תנוספ שהתפרצות הסיכון ובפרט, משמעותיים לכלכלה והסיכונים מאוד גדולה הוודאות אי. הבאות לשנתיים הצמיחה תחזיות את בחדות

 .הגלובלית הכלכלה של נוספת להשבתה תוביל
 הצמיחה. ההשני העולם מלחמת מאז ביותר הגרוע הצמיחה נתון -) שנתיים במונחים( 32.9% של חד בשיעור השני ברבעון התכווץ ב"בארה התוצר

 כלכלותב הפגיעה את ממחישה ההתכווצות עוצמת ).שנתיים במונחים( בתוצר 48.8% של התכווצות ושיקפה יותר עוד גרועה הייתה האירו בגוש

 .אפריל בחודש לשיא שהגיעה, הפעילות השבתת בעקבות

 חדות ביתרי הפחתות לרבות, תקדים חסרי בצעדים נקטו אשר, הפד ובראשם, בעולם מרכזיים בנקים של משולבת לתגובה הובילה המשבר התפשטות

 גיעהפ למנוע מנת על, למשק אשראי זרימת לוודא במטרה, האשראי בשוק בתמיכה המרכזיים הבנקים מתמקדים כעת. לשווקים נזילות ואספקת

 פיצוי, וריתהציב ההוצאה הגדלת הכוללים, מרחיבים בצעדים נוקטות רבות ממשלות, המוניטריים לצעדים במקביל. הכלכלית בפעילות יותר חריפה

 .לחברות וערבויות והלוואות מהמשבר הנפגעים

 זייםהמרכ הבנקים צעדי רקע על בהדרגה להתאושש החלו מרס חודש סוף לקראת, אולם, טלטלה עברו בעולם המניות מדדי .פיננסיים שווקים

 נותמתו  שערים ירידות בעולם המובילים המדדים רשמו הראשונה המחצית שבסיכום כך, השני ברבעון נמשכה ההתאוששות מגמת. והממשלות

 .יחסית

 2019-ו 2020 השנים של במחצית הראשונה שנרשמו נבחרים מניות במדדי השינויים

 2019 2020 מדד
500  S&P )4.0%(  17.3% 
DAX )7.1%(  17.4% 

MSCI Emerging Markets )11.0%(  9.2% 

 

 בנקיםה של המאסיבית ההתערבות בעקבות, אולם. למשבר הראשונים בשבועות מאד גבוהה בתנודתיות התנהל הממשלתיות החוב באיגרות המסחר

 רבעוןה בסוף נסחרה ב"בארה שנים 10-ל ח"האג תשואת. השני הרבעון במהלך יציבות רשמו והתשואות, משמעותית פחתה התנודתיות המרכזיים

 ברמה התקופה בסוף נסחרה שנים 10-ל התשואה, בגרמניה. 2019 שנת בסוף 1.92%-ו, 0.67% - הראשון הרבעון לסוף בדומה, 0.66%-ב השני

 .-0.45% של שלילית

  



 בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו 
 תאגידי, ביקורת ופרטים נוספים על עסקי התאגיד הבנקאי ואופן ניהולםממשל  2020 שנידוח רבעון 

197 
 

 

 

 הממשלתיות החוב איגרות תשואות

 31.12.19 30.06.20 שנים 10 -תשואת אג"ח ל
 1.9%  0.7%  ארה"ב
 )0.19%( )0.45%( גרמניה

 

 הדולר בהתחזקות שתמכה, הדולרית הנזילות ומצוקת בשווקים החדות הירידות רקע על מרס חודש במהלך חריגה תנודתיות נרשמה ח"המט בשוק

-ה( הדולרי הסל תוסף המחצית הראשונה בסיכום. בשווקים החיובי הסנטימנט רקע על נחלש והדולר התהפכה המגמה השני ברבעון. הראשון ברבעון

 .1.0% של בשיעור") אינדקס דולר"

 2019-ו 2020 השנים של במחצית הראשונה נבחרים מטבעות מול בדולר השינויים

 2019 2020 שער חליפין
 0.8%  )0.2%( אירו

 )1.7%( )0.6%( יין יפני
 0.5%  6.9%  פאונד בריטי

 

 עם שליליתה המגמה את הוביל הנפט מחיר. הראשון ברבעון חדה ירידה ירדו בעולם הסחורות מחירי, הגלובלית הפעילות והשבתת מהמשבר כתוצאה

 של מעמדו .בביקושים להתאוששות וצפי בעולם לפעילות הדרגתית חזרה רקע על חלקית התאוששות נרשמה השני ברבעון. אחוזים עשרות של צניחה

 של שונההרא במחצית במחירו החדה בעליה תמכו, משמעותיים בהיקפים מרחיבה ומוניטרית פיסקלית מדיניות עם יחד, ונזיל בטוח כנכס הזהב

 .השנה

 2019-ו 2020 השנים של במחצית הראשונה במדדי סחורות נבחרים השינויים

 
2020 2019 

 GSCI )25.4%(  13.6% -מדד הסחורות 
 BRENT( )37.7%(  23.7%הנפט (מחיר 

 WTI( )35.7%(  28.8%מחיר הנפט (
 9.9%  17.4%  זהב

 התפתחויות עיקריות במשק הישראלי
  כללי

-ב התוצר התכווץ השני ברבעון. הנגיף התפשטות לבלימת הממשלה וצעדי הקורונה משבר בעקבות תקדים חסר בשיעור התכווצה הכלכלית הפעילות

 ברבעון תרביו החדה הנסיגה את רשמה הפרטית הצריכה, התוצר שימושי מבין. הראשון ברבעון 6.8% של ירידה אחרי), שנתיים במונחים( 28.7%

 שירותי יצוא למלאא, יותר חדה הייתה ביצוא הירידה כי, יצוין. 28%-בכ והיצוא 27%-בכ נסוגו קבועים בנכסים ההשקעות. 43%-כ של ירידה עם, השני

 מיתנו, ביבוא החד ירידה לצד), הביטחונית בעיקר( הציבורית בצריכה חדה עליה, מנגד. לצמוח ואף גבוהה פעילות רמת על לשמור שהצליח, טק-ההי

 .בתוצר הירידה עוצמת את

 יוןממיל למעלה הוצאו מרס חודש מאמצע שהחל אחרי ,העבודה בשוק תקדים חסר לזעזוע גרם המשבר של בראשיתו ההשבתה של הגבוה ההיקף

 ותרבי הקשה הפגיעה, ובהתאם, נמוך השכר שבהם בענפים במיוחד גבוה היה ההשבתה היקף. פוטרו או) ת"חל( תשלום ללא לחופשה עובדים

 בדיםעו אלפי ומאות המגבלות הסרת של הדרגתי תהליך החל הפסח חג לאחר. העבודה בשוק יותר החלשות האוכלוסיות בקרב נרשמה בתעסוקה

 האבטלה עורשי"), ס"הלמ(" לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני לפי. מאוד גבוהה נותרה בתעסוקה הפגיעה רמת, זאת עם. ת"מחל לעבודה הוחזרו

 ערב 3.5%-ל בהשוואה, 12%-כ על יוני בחודש עמד, המשבר נוכח עבודה חיפוש על שוויתרו וכאלה הקורונה בשל ת"בחל עובדים הכולל, הרחב

 .המשבר

 התפתחות בענפי המשק

 לרמה ביחס נמוכה נותרה הפעילות רמת אולם, במשק הכלכלית בפעילות לשיפור הביא, פסח אחרי שהחל, המגבלות הסרת של ההדרגתי התהליך

 איאשר בכרטיסי הרכישות. הכלכלית ההתאוששות תהליך על העיבה, השני הרבעון סוף לקראת שהחלה, ההדבקה במקרי העלייה. המשבר ערב

 רמהל בהשוואה משמעותית נמוכה הרכישות רמת חלקית הוסרו/הוסרו טרם המגבלות שעיקר בענפים. השנה לתחילת בהשוואה 10%-בככות נמו

  . השנה בתחילת
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 ל"חו מול המשק בפעילות התפתחות

 דולר יליארדמ 4.7 לעומת, דולר מיליארד 5.3-ב) הבנקים באמצעות( בישראל חוץ תושבי של הישירות ההשקעות הסתכמו 2020 יוני-ינואר בחודשים

 התרחבו )תיממשל ח"ואג מניות( ל"בחו הנסחרים ישראליים פיננסים בנכסים חוץ תושבי של הפיננסיות ההשקעות. 2019 שנת של הראשונה במחצית

 ח"באג בהשקעות ללגידו מיוחס כולו הגידול כי, יצוין. 2019 שנת של הראשונה במחצית דולר מיליון 30-כ של קיטון לעומת, דולר מיליארד 10.3-ב

 4.4 של לגידו בעקבות( דולר מיליארד 3.8 של גידול הנסקרת בתקופה נרשם אביב-תל של בבורסה חוץ תושבי של הפיננסיות בהשקעות .ממשלתי

 .2019 שנת של הראשונה במחצית דולר מיליארד 2.4 של נטו מימושים לעומת), מ"ומק ממשלתי ח"באג דולר מיליארד

 מיליארד 2.8 תלעומ, דולר מיליארד 5.1-ב 2020 יוני-ינואר בחודשים הסתכמו, ל"בחו ישראל תושבי של סחירים ערך בניירות הפיננסיות ההשקעות

 .בבאיגרות חו דולר מיליארד 2.5 של קיטון לעומת, דולר מיליארד 7.6 של גידול נרשם במניות. 2019 שנת של הראשונה במחצית דולר

 ל"חו מול המשק בהשקעות שנרשמו השינויים

 2020 יוני -ינואר השקעות תושבי חוץ בישראל
יוני -ינואר
2019 

 
 מיליוני דולרים

 4,747  5,314  הכל השקעות ישירות באמצעות הבנקים-סך
 )2,459(  14,144  הכל השקעות פיננסיות-סך

 )851(  15,699  מזה: אג"ח ממשלתי ומק"מ
 )2,125( )1,132( מניות

   
 2020 יוני-ינואר השקעות תושבי ישראל בחו"ל

יוני -ינואר
2019 

 
 מיליוני דולרים

 1,222  164  הכל השקעות ישירות באמצעות הבנקים-סך
 2,786  5,132  הכל השקעות פיננסיות-סך

 התפתחות שערי חליפין ואינפלציה

) ופירות רקותוי אנרגיה ללא" (הליבה אינפלציית"ו השנתית האינפלציה. בעקבותיו התעצמה, המשבר לפני עוד שהחלה, האינפלציה בסביבת הירידה

 התחתון הגבולמ משמעותית נמוכות הקרובה לשנה האינפלציה תחזיות. בהתאמה, -0.5%-ו -1.1% על עמדו יוני ובחודש, שלילית בטריטוריה מצויות

 .  0.2% של ברמה יוני חודש סוף לקראת נסחרו לשנה האינפלציה חוזי. המחירים יציבות יעד של

 נזילות הזרים ישראל בנק, זאת בעקבות. הדולרית הנזילות ומצוקת בשווקים החדות הירידות רקע על מרס בחודש מאד חד בשיעור פוחת השקל

 סיכוםב. ח"מט ולרכוש לשוב ישראל בנק את והובילה, השני ברבעון נמשכה בשקל התיסוף מגמת. להתחזק שב והשקל פחתה התנודתיות, לשוק

  ).בהתאמה, 0.1%-ו 0.3%( האירו ומול הדולר מול מתון בשיעור השקל פוחת, השנה של הראשונה המחצית

 מדיניות פיסקלית ומוניטרית

 22של  גרעוןמיליארד ש"ח בפעילות התקציבית של הממשלה, לעומת  58.2של השנה נמדד גרעון של  במחצית הראשונה .מדיניות פיסקלית

 .ולמיהג המקומי מהתוצר 6.8%עמד על  2020 יוניהחודשים שהסתיימו בחודש  12-ב המצטבר הגרעון .אשתקד המקבילה בתקופה מיליארד ש"ח

. משלתיותמ ח"אג רכישות לרבות, הפיננסיים בשווקים ובנזילות במשק לתמוך מנת על כלים של רב במספר נוקט ישראל בנק .מדיניות מוניטרית

, ח"ש יארדמיל 15 של בהיקף המשני בשוק קונצרני ח"אג רכישת: נוספים סיוע כלי השקת על ישראל בנק הודיע, ביולי 6 מיום הריבית בהחלטת

 תיקי גם, חדתהמיו בתוכנית האשראי כנגד כבטוחה להעמיד לבנקים אפשרות ומתן והזעירים הקטנים בעסקים תמיכה לצורך לבנקים ההלוואות חידוש

 .שיידרש ככל, נוספים כלים ויפעיל, הריבית כלי כולל, הקיימים בכלים השימוש את ירחיב כי הדגיש ישראל בנק. משכנתאות
 11%-כ של בשיעור), בשקלים ש"עו ופקדונות הציבור בידי מזומן( M1 הכסף במצרף חדה עליה נרשמה 2020 מרס בחודש .הכסף בבסיס שינויים

 מתוך. 16% של בשיעור זה מצרף עלה 2020 שנת של הראשונה המחצית שבסיכום כך, השני ברבעון גם נמשך הגידול). 2020 פברואר חודש לעומת(

 חד ולגיד נרשם, במקביל. 5.5%-ב M1 הכסף מצרף עלה אשתקד המקבילה בתקופה. 10.5%-ב גדל והמזומן, 17.1%-ב גדלו ש"העו פקדונות, זה

 16.0% של לגידו( ספרתי דו גידול הוא אף מציג) שנה עד צמודים לא פיקדונות בתוספת M1) M2 הכסף שמצרף כך, שנה עד צמודים הלא בפיקדונות

 ). יוני לסוף נכון
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 בילההמק בתקופה ח"ש מיליארד 3.8 של גידול לעומת, 2020 שנת של הראשונה במחצית ח"ש מיליארד 17.1 של חד גידול נרשם הכסף בבסיס

 טריתמוני הלוואה, ח"מט רכישות באמצעות נזילות הזרים ישראל בנק. ח"ש מיליארד 16.5 הממשלה הזרימה הנסקרת התקופה במהלך. אשתקד

 ובנק להממש( מההזרמה חלק עיקר, ומנגד), מ"מק הנפקות בהיקף משמעותי וצמצום ממשלתי ח"אג רכישת לרבות( הפתוח בשוק ופעולות לבנקים

 .שקליים לפקדונות במכרזים, תקדים חסר ובהיקף, ניכרת הגדלה באמצעות) ישראל

 הכסף בבסיס םי לשינוי מקורות

 
 מחצית ראשונה

 
2020 2019 

 
 במיליארדי שקלים חדשים

 )7.8( 51.9  פעולות בשוק הפתוח
 16.0  )78.0( מכרז לפקדונות שקליים

 0.3  21.3  המרת מט"ח
 )4.5( 16.5  פעילות הממשלה

 שוק ההון

 .18%-ב 125 א"ת מדד ירד הראשונה המחצית בסיכום. בעולם המובילים למדדים ביחס מתון היה אביב בתל בבורסה המניות במדדי התיקון

 2019-ו 2020 שניםב במחצית הראשונה נבחרים מניות במדדי שנרשמו השינויים

 2019 2020 מדד
 9.2%  (20.3%) 35ת"א 
 11.4%  (18.0%) 125ת"א 

 17.3%  (29.0%) ת"א בנקים
 13.3%  13.8%  ת"א גלובל בלו טק

 32.9%  (35.8%) נדל"ן

 ח"אגה ותשואות התהפכה המגמה ,המשבר החרפת עם אולם, השנה בראשית תשואות בירידת התאפיין בישראל הממשלתיות החוב באיגרות המסחר

 מיליארד 50 של בהיקף המשני בשוק ממשלתי ח"אג לרכישת תוכניתבחודש מרס  להשיק ישראל בנק את הובילה החדה התשואות עליית. בחדות עלו

 בנק. ותהתשוא את משמעותי באופן הפחיתה ישראל בנק של הרכישות תוכנית). ח"ש מיליארד 18, 2009 בשנת שביצע לרכישות מעבר הרבה( ח"ש

. במצטבר ח"ש דמיליאר 23.4 של בהיקף ממשלתי ח"אג ישראל בנק רכש, יוני חודש לסוף נכון. ויידרש במידה התוכנית את ירחיב כי, הדגיש ישראל

 0.96%-ו מרס חודש בסוף 1.07% לעומת, 0.62% על השני הרבעון בסוף עמדה) 0330 שקלי-ממשלתי( שנים 10-ל השקלית החוב איגרת תשואת

 .2019 שנת בסוף

 2019-ו 2020 שניםב במחצית הראשונה נבחרים אג"ח במדדי שינויים

 2019 2020 מדד
 4.9%  )1.7%( אג"ח כללי

 4.5%  1.5%  ממשלתי כללי אג"ח
 3.7%  1.9%  אג"ח ממשלתי שקלי
 5.7%  0.9%  אג"ח ממשלתי צמוד

 5.6%  )6.4%( אג"ח קונצרני כללי
 6.1%  )6.3%( אג"ח קונצרני צמוד

 5.0%  )6.4%( תל בונד שקלי

 

 ובלימת ח"האג בשוק ישראל בנק צעדי על ההודעה לאחר שנבלמה, פברואר חודש סוף לקראת במרווחים חדה עליה נרשמה הקונצרני ח"האג בשוק

 להשיק שראלי בנק את הובילה זו התפתחות. להתרחב הקונצרני ח"האג מרווחי שבו יוני חודש במהלך, זאת עם. הנאמנות בקרנות הפדיונות מגמת

 . המשני בשוק קונצרני ח"אג רכישות תכנית ביולי 6 ביום
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 מזה, ח"ש דמיליאר 30.2 של בסך, ישראליות חברות של הקונצרניות החוב איגרות באמצעות ההון גיוסי הסתכמו, 2020 שנת של הראשונה במחצית

 שנת של נההראשו במחצית, בהתאמה, ח"ש מיליארד 18-ו ח"ש מיליארד 31.8-ל בהשוואה, זאת. ופיננסים ביטוח, בנקים ללא ח"ש מיליארד 21.6

 לא חברות ידי  על ובפרט, הראשוני בשוק הקונצרני ח"האג גיוסי עלו) ביולי 6 ביום, כאמור( ישראל בנק של ההודעה שלאחר בימים כי, יצוין. 2019

 . פיננסיות

 הציבור שבידי הנכסים תיק

 הירידה. ח"ש טריליון 4-בכ מאי חודש בסוף והסתכם, 1.0%-ב 2020 מאי-ינואר החודשים במהלך ירד הציבור שבידי הפיננסיים הנכסים תיק שווי

, מנגד). התאמהב, -0.8%-ו -0.7%( הצמוד וברכיב ל"בחו המניות ברכיב מתונות יחסית וירידות, בארץ המניות ברכיב 15.7% של חדה מירידה נבעה

 .צמוד הלא וברכיב ח"מט צמוד ברכיב עליות נרשמו

 הציבור שבידי הנכסים תיק התפלגות

 
31.05.2020 31.12.2019 

 24.4%  22.2%  מניות
 36.5%  37.9%  נכסים לא צמודים

 28.1%  28.2%  נכסים צמודים למדד
 11.0%  11.7%  נכסים צמודים למט"ח

  20203 אוגוסט - יוליהתפתחויות כלכליות עיקריות בחודשים 

). מהסגר ההיציא עם( ויוני מאי בחודשים מהירה התאוששות אחרי הגלובלית בפעילות התמתנות על הצביעו 2020 יולי לחודש השוטפים הנתונים

 .ההתאוששות תהליך על מעיבה בעולם הקורונה במקרי העליה

 הקורונה של תהחוזר מההתפרצות מוטרדים הפד בכירי, זאת עם. שינוי ללא נשארה והמדיניות, הפתיעה לא יולי חודש בסוף הפד של הריבית הודעת

 שוקלו שלו המדיניות של בחינה מבצע הפד. המחלה מהתפשטות יושפעו ב"ארה לכלכלת התחזיות כי ומציינים, הכלכלה על השלילית וההשפעה

 כוונה על יעושיצב, חדשות עתידיות הנחיות על יודיע הפד, ספטמבר בחודש, הבאה הריבית בהודעת כי מסתמן. בכלכלה לתמוך בכדי נוספים צעדים

 .ב"בארה אליותהרי בתשואות ובירידה לאינפלציה הציפיות בעליית תמכו בשוק אלו ציפיות. מאד ממושך זמן למשך הנמוכה ברמתה הריבית על לשמור

 ענקיםכמ יוענק מיליארד 390 של סך מתוכם, אירו מיליארד 750 של בהיקף התאוששות קרן הקמת על להסכמה הגיעו האיחוד ראשי, באירופה

 חלשותה למדינות כסף מעבירות החזקות שהמדינות הראשונה הפעם זו שכן, בגוש משמעותי תקדים הינו הקרן הקמת אישור. כהלוואות והיתרה

 .כמענק

 עקבותב ב"בארה יותר מתונה התאוששות, המפותחות למדינות ב"ארה בין הריאליות התשואות פער צמצום רקע על בעולם להיחלש המשיך הדולר

 יוביתהח המגמה להמשך במקביל, בשיא נסחר הזהב. תחיםמתפ למשקים משקיעים במעבר התומך חיובי וסנטימנט הקורונה של מחודשת התפרצות

 .בעולם המניות במדדי

 פסימיות בטאמ יולי לחודש ס"הלמ של הצרכנים אמון סקר. נמוכה ברמה המשקית הפעילות התייצבות על מצביעים לפעילות האינדיקאטורים, בישראל

 שנמדד, שלו ביותר הנמוך לערך בדומה, -30-ל יולי בחודש ירד הצרכנים אמון מדד. המדינה ושל הבית משקי של הכלכלי למצב בנוגע הציבור של

 ). אפריל חודש( הסגר בתקופת

 0.1% לש אינפלציה מגלם מדד חוזה, זאת עם. האנרגיה במחירי ההתאוששות בתמיכת, יולי בחודש מעט התמתן השלילי השנתי האינפלציה קצב

 .בעולם למגמה בניגוד, וזאת יוני חודש לסוף בהשוואה נמוכה רמה - שנה בעוד

. נמוך להיות יךממש הקורונה משבר עם להתמודדות הכלכלית התוכנית של הביצוע קצב אך), תוצר 7.2%-ל( יולי בחודש כצפוי גדל הממשלתי הגירעון

 .לתקציב בנוגע ההסכמה חוסר רקע על הפוליטית הוודאות באי עליה חלה, בנוסף

 של שניה והגל, ממותנת נותרה במשק הפעילות, ישראל בנק להערכת. באוגוסט 24 מיום הריבית בהחלטת במדיניות שינוי ביצע לא ישראל בנק

 .במשק אותותיו את לתת ממשיך הקורונה

  

                                                                                 
 .2020באוגוסט  24 ליום ועד 2020 ביולי 1 מיום לתקופה מתייחסים הנתונים כל 6
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 חקיקה ופיקוח

לות י על פעילהשפיע באופן משמעות עלוליםלהלן, בתמצית, פירוט של שינויי חקיקה ויוזמות חקיקה רלוונטיים לתקופת הדוח אשר משפיעים או 

 הבנק.

  הקורונה משבר בצל אסדרה

 . המשק פעילותב ולתמיכה השלכותיו עם להתמודדות השונות הפיקוח ורשויות הממשלה ידי על שונים צעדים ננקטו, הקורונה נגיף התפשטות רקע על

 להתמודדות מיוחדות סמכויות תקנות, 2020-ף"התש) שעה הוראת( החדש הקורונה נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות חוק
 נגיף עם להתמודדות מיוחדות סמכויות  תקנות, 2020-ף"התש), פעילות הגבלת)(שעה הוראת( החדש הקורונה נגיף עם

 בידוד)(החדש הקורונה נגיף( העם בריאות וצו 2020-ף"התש) העבודה במקומות פעילות הגבלת)(שעה הוראת( החדש הקורונה
 תהעסק אופן לרבות, המיוחד במצב העסקית להתנהלות הנוגעים שונים היבטים הוסדרו .2020-ף"התש), שעה הוראת)(שונות והוראות בית

 . קהל וקבלת בבנק עובדים

 את מסדיר אשר, ל"דוא באמצעות החברות רשם אצל שעבוד פרטי שינוי/רישום נוהל הותקן, 2020 באפריל 13 ביום. מקוון שעבודים רישום

 ניהול( עיןהמקרק תקנות פורסמו 2020 באפריל 2 ביום, בנוסף. זו בתקופה במקור מסמכים בקבלת שנוצר הקושי נוכח ועדכונם השעבודים רישום

 . מקוון באופן משכנתה לרישום שונות דרכים הקובעות 2020 –ף"התש), שעה הוראת) (ורישום

 .בנושא שונים תנאים המפרטת, המכר חוק על הממונה עמדת פורסמה 2020 באפריל 23 ביום. חדשה דירה בגין מרחוק תשלום

 אשר, 2020 באפריל 7 מיום התקנות במסגרת. 2020 -ף"התש), פיננסיים שירותים הנגשת)(החדש הקורונה נגיף( חירום שעת תקנות

 על יחולו אל חיוב בכרטיס לשימוש ביחס חייב על שיוטלו שמגבלות כך לפועל ההוצאה חוק תוקן, 2020 במרס 15 מיום רטרואקטיבית הוחל תוקפן

 חיוב בגין חולשת כך הפלילית האחריות סעיף תוקן במסגרתו, חיוב כרטיסי חוק תוקן בנוסף. זכות ביתרת שאינו בחשבון גם, מיידי לחיוב כרטיס

 20 יוםב. חיוב כרטיס חוזה לכריתת ביחס הקבוע ההסדר תוקן וכן הלקוח הסכמת ללא חיוב כרטיס באמצעות שנעשתה עסקה בעד בתשלום לקוח

 ירותש( הבנקאות צו טיוטת פורסמה 2020 באוגוסט 2 ביום .החירום שעת בתקנות שנקבעו ההסדרים את שמאריך, חוק התקבל 2020 באוגוסט

 6 למשך שעה תבהורא טלפוני במוקד פקיד ידי על ופעולה, דין עורך של התראה מכתב, מיידי חיוב כרטיס דמי שירות על פיקוח שעניינה), ללקוח

 .חודשים

 נגיף – שעה הוראת)(חוב הסדר ואישור גיבוש לשם הליכים עיכוב) (4' מס תיקון( כלכלי ושיקום פירעון חדלות חוק טיוטת
 הליכים אתהקפ צו לקבל, ותאגידים יחידים, לחייבים אפשרל נועדה והיא, 2020 ביולי 16 ביום פורסמה ההטיוט. 2020-ף"התש), החדש הקורונה

 .חודשים שלושה של מוגבלת זמן לתקופת

 הקורונה משבר בצל הבנקים על המפקח הוראות

 משברה בתקופת תפקידה את למלא הבנקאית למערכת לאפשר שנועדו, שונים אסדרה מהלכי הבנקים על הפיקוח יזם, הקורונה משבר פרוץ מאז

 . זו בתקופה המשק בפעילות לתמיכה, המדינה נקטה בהם נוספים בצעדים לוו אלו מהלכים. ולאחריה

 :הבאים המהלכים את למנות ניתן, היתר בין

 פיזית הגעה מחייב שאינו באופן בנקאיים שירותים מתן תוך המשבר בזמן הפרונטלי השירות צמצום שעניינןזמניות  הוראות
 שונות ותהקל ניתנו ,בהם הניתנים והשירותים הפתוחים הסניפים שיעור את זמני באופן לצמצם הורתה הבנקים על המפקחת, זאת בכלל .לסניף

 .הטלפון אמצעותב לערוצים ובצירוף דיגיטליים באמצעים או בטלפון פעולות לביצוע ביחס, טלפוני שירות מתן בעת לקיימן שיש בדרישות ביחס למשל

 יבהליכ לקוחות ,רגל פושטי לקוחות כדוגמת, מסוימים חסמים לגביהן שיש לאוכלוסיות גם מרחוק פעולות ביצוע לאפשר, הפיקוח הנחיית התקבלה כן

 .אפוטרופסים להם שמונו ואנשים אפוטרופסים, פרעון חדלות

 עם להתמודד ועסקים בית למשקי ולסייע המשק של האשראי בצרכי לתמוך הבנקאית למערכת לאפשר שנועדוזמניות  הוראות
 מתן ילגב החלות שונות במגבלות הקלות"), הון והלימות הון" לעיל ראו( ההון הלימות בדרישות הקלות ניתנו, זאת בכלל .המשבר השפעות

 הבנק אפשרותל ביחס למשל שונות הקלות ניתנו, כן כמו. לקוחות של אשראי בחריגות ובטיפול") המשכנתאות פעילות" לעיל ראו( לדיור הלוואות

 ותפעיל" לעיל ראו( דירה במשכון מטרה לכל הלוואה בנושא 329 ת"נב הוראות ותוקנו ללקוחותיו ש"עו בחשבון אשראי מסגרות להגדיל

. ובינוניים םקטני ועסקים בית משקי של אשראי בצרכי לתמוך מנת על, והלוואות משכנתאות תשלומי לדחיית וולנטרי מתווה ופורסם ")המשכנתאות

 על קחתהמפ הנחיות פורסמו 2020 במרס 23 וביום 2020-ף"התש), כיסוי ללא שיקים( חירום שעת תקנות הותקנו 2020 במרס 22 ביום, בנוסף

 וזאת, יקמספ כיסוי העדר מחמת שסורבו שיקים ובשל ובעליו חשבון של הגבלה תושהה להן בהתאם אשר, אלו תקנות לפי סמכותה מתוקף הבנקים

 אין" מחמת בושסור שיקים של לצמיתות גריעה לענין בנושא קבועות תקנות פורסמו 2020 ביוני 17 ביום. 2020 במרס 4 מיום החלמוגבלת  לתקופה

 אושרו 2020 סטבאוגו 25 ביום. חשבון על הגבלה הטלת לענין מסורבים שיקים ממניין, 2020 ביוני 22 ליום ועד 2020 במרס 4 מיום החל", כיסוי

 ליום ועד 2020 יוני 23 שמיום לתקופה המתייחסת, 2020-ף"התש), הקורונה משבר התמשכות בשל החוק לתחולת סייגים( כיסוי ללא שיקים תקנות
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 בנושא 301' מס תקין בנקאי ניהול הוראת תוקנה. המשבר בזמן הבנקאית המערכת של השוטפת בהתנהלות תמיכה שעניינן הוראות

 עמידה ורךלצ פיזית בנוכחות שהתקיימו כישיבות יחשבו תקשורת באמצעי שהתקיימו דירקטוריון שישיבות בה נקבע היתר שבין כך, דירקטוריון

, וועדותיו יוןהדירקטור בפני הדיון של והתדירות המועד לגבי הדירקטוריון ר"יו של הדעת שיקול הורחב, בנוסף. בדין הקבועה ההשתתפות בחובת

 לתלונות במענה למשל( הפיקוח הוראות פי על חובות לביצוע שונים למועדים הארכות ניתנו, בנוסף. אחרות ובהוראות זו בהוראה הקבועים בנושאים

 ). ב"וכיוצ חשבונות בסגירת, הציבור

 ותספציפי דיווח דרישות לצד, יותר מצומצמות אדם כוח בתשומות לתפקד הבנקאית למערכת לאפשר שנועדו לפיקוח הדיווח בחובות הקלות

 בדרך( לפיקוח םבדיווחי שונות זמניות הקלות שעניינה שעה הוראת פורסמה 2020 במרס 31 ביום. המשק מצב לניטור כלים הפיקוח בידי לתת שנועדו

 ).ב"וכיוצ מועדים דחיית, הקפאה של

 הוראת של לתוקף כניסתה. במשבר בטיפול להתמקד הפיננסית למערכת לאפשר מנת על שונות הוראות של לתוקף כניסתן דחיית

 הוראת של קףלתו כניסתה. חודשים 3-ב נדחתה השונים שלביו על) 322' עמ, 2019 שנתי בדוח ראו( API פתוחה בנקאות בעניין תקין בנקאי ניהול

, חדשים וץח מיקור להסכמי ביחס הדרישות ליישום בכפוף, 2020 בספטמבר 30 ליום עד שנה בחצי נדחתה חוץ מיקור בעניין תקין בנקאי ניהול

 .זו בתקופה שיחתמו

 2017-ו"התשע ,)חקיקה תיקוני( בישראל הבנקאות בשוק הריכוזיות ולצמצום התחרות להגברת חוק

התפרסם הדוח, אשר נערך לפני השלכות  2020באפריל  7ביום . האשראי בשוק התחרות לבחינת הוועדה של השני שנתי החצי הדוח

 בשוק ימותמסו תחרותיות פרו אינדיקציות נרשמו האחרונות ובשניםמשבר הקורונה. על פי הדוח חלה התקדמות משמעותית בהסרת חסמים לתחרות 

וא משמש ה, ובכל מקרה 2020. התבחין ייבחן באופן סופי רק בשנת וכאל דיסקונט בנק בגין לתבחין התייחסות נכללה בדוח. הצרכני האשראי

 אינדיקציה בלבד לוועדה, שלה שיקול הדעת לקבל החלטה בנושא.

 לחוק עקיף תיקון .2018-ח"התשע), 2019 התקציב לשנת הכלכלית המדיניות ליישום חקיקה תיקוני( הכלכלית התוכנית חוק

 המדיניות שוםליי חקיקה תיקוני( הכלכלית התכנית תקנות טיוטת פורסמה 2020 באפריל 2 ביום, הקורונה משבר בעקבות). ללקוח שירות( הבנקאות

 22( דשיםחו בשישה החוק של התחילה מועד את לדחות הוצע במסגרתן 2020-ף"התש'), ב פרק לש תחילתו דחיית), (2019 התקציב לשנת הכלכלית

 ).2021 בספטמבר

 בישראל דיגיטלי בנק הקמת

בהקמה.  קאיבנ תאגיד ועל חדש בנק על החלות תקין בנקאי ניהול להוראות התאמות בנושא 480פורסמה הוראת ניהול בנקאי תקין  2020במרס  8ביום 

ש נקאי חדבבהוראה נקבעו התאמות ופטורים מהוראות ניהול בנקאי תקין קיימות, במטרה להתאים את ההסדרה לרמת הסיכון שחשופים לה תאגיד 

 או תאגיד בנקאי בהקמה, העומדים בתנאים שנקבעו בהוראה. 

 חקיקה ותקינה בנושאי גביה

 נכסים למימוש מתייחסת והיא, 2020 פברואר בחודש הופצה הטיוטה. 2020-ף"תש' __), מס תיקון( לפועל ההוצאה תקנות טיוטת

 הנכס אם קר לפועל הוצאה תיק לפתוח ניתן, לטיוטה בהתאם. הבנק לטובת, בעליהן ידי על ושועבדו המקרקעין בלשכת רשומות בגינם שהזכויות

 זיהוי טיפר של במקרה. מלאים פרטים הינם, הרשום המקרקעין בעל פרטי אם רק מימוש הליכי לפתוח יהיה ניתן, בנוסף. הממשכן שם על רשום

 של המימוש יהליכ על השפעה להיות צפויה אלו לתיקונים. הוסדר המלא הזיהוי כי ולוודא המקרקעין לרשם לפנות לפועל ההוצאה רשם על, חסרים

 .הבנק

 עד או המיוחד החירום מצב לסיום עד, לפועל ההוצאה להנחיות בהתאם. המיוחד החירום מצב במשך לפועל ההוצאה מערכת התנהלות

 .מקוון באופן לפועל בהוצאה שונות בקשות ולהגיש תיקים לפתוח יהיה ניתן, אחרת להודעה

 הצעת אושרה 2020 ביוני 24 ביום. 2020-ף"התש), שיק סירוב טרם ללקוח הודעה מתן חובת -תיקון( כיסוי ללא שיקים חוק הצעת

 נידוןה מחשבונו שנמשך שיק בגין התראה ללקוח לשלוח הבנקאי התאגיד על חובה בהטלת ההצעה עיקר. בכנסת טרומית בקריאה) פרטית( החוק

 .השיק פירעון לשם בחשבונו כסף להפקיד ללקוח שהות ומתן לסירוב

  תחרות כלכלית

 התחרות על הממונה החלטת פורסמה 2020 ביוני 18 ביום. ב"פטור מאישור הסדר כובל בקשר עם החזקה ופעילות משותפת במסגרת מס

 הפטור. רסומופ מיום שנים חמש למשך בתוקף יהיה הפטור. והבנקים) ב"מס( מ"בע בנקאי סליקה מרכז בין כובל הסדר מאישור בתנאים פטור בעניין

 .בו המפורטים לתנאים בכפוף, כמשתתף ב"למס להצטרף תשלום שירותי לנותן מאפשר

  



 בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו 
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 לכ חתימת עם לתוקף יכנס אשר בישראל הבנקים בין הדדית להכרה להסכם תיקון נחתם 2020 במרס 25 ביום. ההדדית ההכרה הסכם חתימת

 והוא) 319 'עמ, 2019 שנתי בדוח ראו( 2018 ביולי 30 מיום התחרות על הממונה פטור נוכח תוקן ההסכם. להסכם הנספחים על להסכם הצדדים

 על מ"בע) בהקמה( הראשון הדיגיטלי הבנק חתם 2020 מאי בחודש .להסכם להצטרף אוטומטיים מכשירים של ומתפעל מפוקח מנפיק לכל מאפשר

 .להסכם הצטרפות תוספת

  ההון שוק בתחום ותקינה חקיקה תיקוני

 היתר ערך ניירות מרשות הבנק קיבל 2020 באפריל 1 ביום. לישראל מחוץ בורסות באמצעות מסחר שירותי למתן בהצעה לפנות היתר

 .ערך ניירות לחוק א49 סעיף לפי כללי היתר לתנאי בהתאם, כאמור

 טובות קבלת( השקעות תיקי ובניהול השקעות בשיווק, השקעות בייעוץ העיסוק הסדרת כללי ברשומות פורסמו 2020 ביוני 23 ביום. ניתוח עבודת

 עבודת עשותל רשאי, מסוקר תאגיד בהנפקת מעורב להיות הצפוי או המעורב בחתם השולט בנקאי תאגיד. 2020-ף"התש), ניתוח עבודת בעבור הנאה

 . אפשריים עניינים ניגודי לצמצום כללים לרבות, בכללים המפורטים התנאים בה התקיימו כאשר ניתוח

 מניח צעהמו החוק. 2020-ף"התש), ייעודית בורסה' _)(מס תיקון( ערך ניירות חוק תזכיר פורסם 2020 ביולי 2 ביום. ייעודית בורסה הקמת

 .חדיםמיו מאפיינים או ייעוד בעלות ושהן, ראשית בורסה של גודל בסדר שאינן מסחר פלטפורמות - בישראל ייעודית בורסה להקמת תשתית

 ומערכת וקשיו, ייעוץ( פיננסים שירותים על הפיקוח חוק תזכיר פורסם 2020 ביולי 12 ביום .יםידיגיטל באמצעים פנסיוני יעוץ שירותי מתן

 .דיגיטלי אמצעי או טלפון באמצעות פנסיוני יעוץ שירותי לתת בנקאיים לתאגידים לאפשר שמטרתו, 2020-ף"התש), 11' מס תיקון) (פנסיונים סליקה

 אמריקאית חקיקה

 את להתאיםו להבהיר, לפשט שתכליתם, 2021 בינואר 1 מיום החל לחול צפויים אשר, Volcker rule-ב שינויים לתוקף נכנסו 2020 בינואר 1 ביום

 .נקהב פעילות על להשפיע צפויים לא התיקונים. החקיקה תכליות על שמירה תוך, חקיקתו מאז שהצטבר הניסיון בסיס על, הדין הוראות

 ועל, יננסיםפ מוסדות של עצמית פעילות על בחוק המנויות למגבלות נוגעת, 2020 באוקטובר 1 ביום לתוקף שתיכנס לחוק תיקונים סדרת, בנוסף

. ותםיציב על ולשמור פיננסיים מוסדות של ספקולטיבית פעילות למנוע במטרה, מסוימות קרנות של) sponsoring( חסות ומתן השקעה פעילות

 קרנותל אשראי מתן על האיסורים את ומחריגים, הקיימים החריגים את מתקנים, קרנות של שונים סוגים החוק מהגבלות מחריגים התיקונים

 שאינה רנותק של פעילות ולהתיר, החוק של האקסטריטוריאלית התחולה את להגדיר, להן הציות ואת הקיימות ההוראות את לפשט במטרה, מסוימות

 .לטפל רצה המקורי החוק שבהם הסיכון מאפייני בעלת

 .דיסקונט קבוצת פעילות על, שקיימות ככל, םהשלכותיה ואת אלו שינויים לומד הבנק

 נושאי חקיקה שונים

-ף"תשה), התחילה מועד דחיית)(1' מס תיקון( תשלום שירותי חוק בכנסת אושר 2020 בפברואר 17 ביום. 2019-ט"התשע, תשלום שירותי חוק

 .2020 באוקטובר 14 ליום חודשים 9-ב נדחתה שתחילתו כך לחוק 77 סעיף תוקן במסגרתו, 2019

 משרד ידי על הופץ התזכיר. 2020-ף"התש), חקיקה תיקוני( כיסוי ללא ושיקים שיקים של אלקטרונית סליקה חוק תזכיר טיוטת

 בצעל מוצע, בנקים בין לקוח במעבר העוסק, 1981-א"התשמ), ללקוח שירות( הבנקאות לחוק 1ב5 סעיף של לתוקף כניסתו לקראת. המשפטים

; בנקים יןב לקוח למעבר להתאימם במטרה 1981-א"התשמ, כיסוי ללא שיקים ובחוק, 2016 -ו"התשע, שיקים של אלקטרונית סליקה בחוק תיקונים

 בנק נגיד םע בהתייעצות( המשפטים לשר כי, כיסוי ללא שיקים בחוק ולקבוע; אלקטרונית סליקה חוק הוראות של להפרה כספיים עיצומים לקבוע

 .הקורונה משבר כדוגמת חירום בעיתות לחוק סייגים לקבוע סמכות תהיה) ישראל

 תהפעילו כלל תוסדר שבו, החוק תזכיר את האוצר משרד פרסם 2020 יוני 24 ביום .2020-ף"התש, פיננסי מידע שירותי מתן חוק תזכיר

 .קוחותל של פיננסי מידע מרוכז בהם הפיננסיים הגופים מצד והן השירות את שייתנו הגופים מצד הן, פיננסי מידע שירותי במתן הכלולה

 פיננסי מידע ותישיר, לתזכיר בהתאם. פיננסיות עלויות להשוואת לשירות ביחס מוסדרים פיננסיים שירותים בחוק הקיימת ההסדרה את יחליף התזכיר

 קבלת לשם יננסייםפ לספקים מידע העברת; תשואות או עלויות, מחירים השוואת; שונים מידע ממקורות פיננסי מידע ריכוז שירותי, היתר בין, כוללים

 התנהלות ברבד ייעוץ וכן; עמם בהתקשרות סיוע לשם או  לצרוך מבקש או צורך הלקוח שאותם פיננסיים לשירותים הלקוח עבור להתקשרות הצעות

 מענה לתת קשתמב האסדרה. בלבד הפיננסית בהתנהלותו סיוע ולשם הלקוח לטובת יהיה לקוח של פיננסי במידע השימוש כי, לקבוע מוצע.  פיננסית

 פעולות יצועב בעניין שירות נותן על שיחולו מגבלות לקבוע מוצע, כן כמו. המידע ולאבטחת הלקוח פרטיות על להגנה הנוגעות שונות לסוגיות

 .עניינים ניגוד של במצב אותו שמעמידות

 משרד פירסם 2020 ביולי 27 ביום .2020-ף"התש ,)הרישום חובת וצמצום הגדרות' __)(מס תיקון( הפרטיות הגנת חוק תזכיר

 באופן, ישיא למידע הנוגעות ההגדרות ושינוי, מידע מאגרי על החלה הרישום חובת צמצום הוא המוצע התיקון של עניינו. התזכיר את המשפטים

 בין).  GDPR( האירופי האיחוד של המידע הגנת רגולציית ובראשן, שונות במדינות מתקדמים חקיקה ולהסדרי הטכנולוגיות להתפתחויות שיותאמו

 למונח חבהר בהגדרה" רגיש מידע" הגדרת החלפת, לזיהוי שניתן או מזוהה לאדם הנוגע נתון שתכלול כך" מידע" הגדרת את להרחיב מוצע היתר

  ".מיוחדת רגישות בעל מידע"
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 הוראות המפקח על הבנקים

 ההוראה ).368' מס הוראה( בישראל פתוחה בנקאות תקן ליישום הוראה פורסמה 2020 בפברואר 25 ביום. API בנושא תקין בנקאי ניהול הוראת

 . בישראל פתוחה בנקאות של תשתית להגדיר ומטרתה בתחום האשראי וחברות מהבנקים ישראל בנק דרישות את מפרטת

 כרטיסי על ומידע בודדת תשלום פעולת ביצוע, 2020 בדצמבר 31 - בלבד במידע לצפייה פתוחה בנקאות יישום: ההוראה של לתחילתה המועדים

 של החובות את, השאר בין, מסדירה ההוראה. 2021 בדצמבר 31 - ערך וניירות אשראים, פיקדונות, חסכונות על מידע, 2020 ביולי 1 – האשראי

 הבנקאות כוניסי ניהול מדיניות את ולאשר לסקור יידרשו והדירקטוריון ההנהלה ההוראה פי על. פתוחה בבנקאות האשראי כרטיסי וחברות הבנקים

 באופן וראההה עוסקת עוד. סיכונים ניהול לצורך לרבות, משאבים והקצאת אחריות תחומי ולקבוע המדיניות את להטמיע תידרש וההנהלה הפתוחה

 כצרכני ללפעו לבנקים מאפשרת אהההור. המידע ובאבטחת ללקוח לאפשר חייב יהיה שהבנק השירותים ברשימת, וביטולה הלקוח הסכמת תתקבל בו

. קשור הוא אליה הבקבוצ תאגידים או ידו על נשלטים תאגידים, הבנק של אחרת פעילות עם, להיות שעלול ככל, עניינים ניגוד קיים לא עוד כל מידע

 . דעבמי פגם של במקרה ללקוח פיצוי או/ו מענה לתת נדרש מי ומסדירה לקוחות בפניות לפעול יש כיצד מפורט באופן קובעת גם ההוראה

 .ללעי" וחדשנות טכנולוגיים שיפורים" וסעיף) 322' עמ( 2019 שנתי בדוח ראו הפתוחה הבנקאות בתחום הבנק היערכות אודות לפרטים

 איבנק ניהול הוראות של נוספת טיוטה פרסמה 2020 בפברואר 19 ביום .קמעונאי אשראי ניהול בנושא תקין בנקאי ניהול הוראות טיוטת

 המערכת לפעילות ביחס הציפיות את מרכזת הטיוטה. 2020 בספטמבר 30 ביום לתוקף תיכנס כי מוצע אשר, קמעונאי אשראי ניהול בנושא תקין

 ידי על רכניצ אשראי לניהול הוראות חוזר טיוטת פורסה 2020 באפריל 1 ביום. והוגנת נאותה, אחראית להיות שצריכה, בית משקי מול הבנקאית

 כולל הסדר ורליצ במטרה, ההון שוק רשות ידי על המפוקחים גופים ידי על צרכני אשראי להעמדת דומים עקרונות המסדירה, ההון שוק על הממונה

 .אשראי הנותנים הגופים כל של ואחראית תקינה התנהלות ולהבטיח
, החדש תקין בנקאי ניהול להוראת טיוטה פורסמה 2020 באוגוסט 3 ביום. תנועה ללא פקדונות בעניין תקין בנקאי ניהול הוראת טיוטת

, נועהת ללא פקדון של ההגדרה את משנה ההוראה. הכספים והשקעת הלקוח איתור של בהיבטים רדומים בחשבונות הטיפול את להסדיר מיועדתש

-ס"תש), עהתנו ללא פקדונות( הבנקאות לצו תיקון מבוקש, במקביל .הלקוח איתור לצורך בנקאי תאגיד על המוטלות החובות את ומרחיבה מפרטת

 .תנועה ללא בפקדונות הכספים השקעת אופן את המשנה, 2000

 על הפיקוח הפיץ 2020 באוגוסט 10 ביום. עלויות השוואת שירותי נותני עם בנקאיים תאגידים קשרי בעניין בנקאי ניהול הוראת טיוטת

 .עלויות השוואת שירותי נותני עם הבנקאי התאגיד קשרי את שמסדירה, מעודכנת טיוטה הבנקים

 שונות הנחיות

 והבהרת אשראי בכרטיסי עסקאות פירוט מסירת אופן לעניין חיוב כרטיסי לתקנות) ג(4 תקנה בעניין המשפטים משרד מכתב
 יסיכרט מנפיק כי הקובע),  אזרחי משפט( לממשלה המשפטי ליועץ המשנה מלשכת מכתב התקבל 2020 במאי 27 ביום. זה בעניין ישראל בנק

 דרישות את יםמקי לא, ללקוח  opt outמנגנון ויישום מראש הלקוח יידוע של בדרך, ביוזמתו החודשי העסקאות פירוט מסירת אופן את ששינה אשראי

 מבנק בהרהה מכתב התקבל 2020 ביוני 17 ביום. דיגיטליים באמצעים ללקוח עסקאות פירוט לשליחת מעבר לצורך הדרישות מפורטות במכתב. הדין

 בהודעה הינתןל צריך, בדואר נייר באמצעות המשלוח והפסקת דיגיטלי באמצעי העסקאות פירוט למשלוח המעבר בדבר הגילוי לפיו, זה בנושא ישראל

 .אחרות מהודעות ונפרדת ברורה ייעודית
 למשתתפים ישראל בנק מכתב בבנק התקבל 2020 במאי 25 ביום. ב"מס מערכת בכללי או בסליקה ייצוג חובת בעניין ישראל בנק הודעת

 בלתי ירובס יסרב לא )"המייצג(" ב"מס במערכת בסליקה משתתף, היתר בין לפיהם, ב"מס מערכת בכללי תיקון לבצע נדרש למכתב בהתאם. ב"במס

 החשבון של זיכוי/בחיו ביצוע – בסליקה ייצוג( המערכת כללי על שחתם ולאחר מתאים רישיון בעל שהינו תשלום שירותי נותן של בסליקה לייצוג סביר

 בבנק שבוןח מנהלים שאינם לגופים גם יאפשר אשר, במערכת כשל בשל הסדר יישום למועד עד, בנוסף). ב"בזה המייצג בחשבון שייסלקו המיוצג

 תשלום שירותי נותן לייצג סביר בלתי סירוב יסרב לא ב"במס בסליקה משתתף - המערכת כללי על בעצמם ולחתום הכשל בהסדר להשתתף ישראל

 סליקהב כשל הסדר יישום לאחר. החיבור ודרישות הגישה בתנאי עומד הוא אם, המערכת וכללי הכשל הסדר על חתם טרם אם גם המערכת בכללי

 .תשלום שירותי נותני המערכת בכללי לייצג חובה תהיה לא, המערכת כללי על וחתימה

 לייצוג יםוהתנא הדרישות מסמך את אליה העביר והבנק, ב"מס מערכת ובכללי בסליקה מיוצגת להיות בבקשה לבנק פנתה מ"בע פיננסים איט מקס

 .כאמור
 משתתפים לרבות( ב"במס המשתתפים מכלל הבנקים על הפיקוח דרש 2020 באפריל 16 מיום במכתב. מידיים תשלומים שירות בנושא מכתב

 עד זאתו המידי התשלום שירות באמצעות תשלומים לקבל ללקוחותיהם שיאפשר באופן להיערך) החיוב בצד המיידי התשלום משירות חלק שאינם

 .לנושא נערך הבנק. 2020 אוגוסט לחודש

 ביולי 22 מיום ממשלה בהחלטת אושרה התוכנית .הדיגיטלית הלמידה ולקידום לציבור הדיגיטליים השירותים להאצת ממשלתית תוכנית

 וגופים שלההממ משרדי מול הפעולות כלל את מרחוק לבצע לציבור לאפשר מנת על, הנדרשות התשתיות והקמת אפיון את להאיץ נועדה והיא, 2020

 דיגיטלי הליך קדםול, הפיננסית במערכת אלקטרונית לחתימה ונוחים פשוטים דיגיטליים זיהוי באמצעי שימוש לקדם מוצע בתוכנית. נוספים ציבוריים

 .ממשלה למשרדי פיננסיים מוסדות ידי על המונפקות, ערבויות ושמירת הגשת של

 

  ).323-313(עמ'  2019לפרטים נוספים בנושאי "חקיקה ופיקוח", ראו בדוח שנתי 
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 הליכים משפטיים
החברות ונגד הבנק ות מהותיות אשר תלויות ועומדות נכספיים מתוארות תובעהדוחות לתמצית ה 10) ובביאור 179-176(עמ'  2019י שנתבדוח 

 המאוחדות שלו.

 הליכים משפטיים נוספים

, החברות לחוק א198 לסעיף בהתאם פניה" שכותרתה פניה התקבלה ,2016 בדצמבר 14 ביום .החברות לחוק 198 לסעיף בהתאם פניה .1

 חותללקו בנוגע דיסקונט מרכנתיל ובנק הבנק התנהלות בדבר ומסמכים הבהרות לקבלת נגזרת תביעה הגשת בטרם דרישה - 1999-ט"התשנ

יים, סעיף ג' לדוחות הכספ 26. (ראו ביאור בפניה שנטענו הטענות ואת הדרישה את ודחה לפניה הבנק השיב דצמברב 26 ביום ".אוסטרליים

13.2.( 

ית המשפט במסגרתה התבקש א לחוק החברות, ב198הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לגילוי מסמכים לפי סעיף  2017ביוני  6ביום 

רת יעה נגזלהורות לבנק דיסקונט ולבנק מרכנתיל דיסקונט למסור לעיון המבקש מסמכים המנויים בבקשה, לשם בחינת הגשת בקשה לאישור תב

  או הגנה נגזרת בשם בנק דיסקונט ו/או בנק מרכנתיל דיסקונט.
 להגיש שלמבק בלעדית זכות שמירת תוך להוצאות צו ללא הבקשה תימחק לפיה הצדדים להסכמת דין פסק של תוקף ניתן 2018 ביוני 24 ביום

 הסדר ישורא או/ו דין פסק מתן ממועד יום 90 תוך וזאת נגזרת תביעה לאישור בקשה או/ו החברות לחוק' א 198 סעיף לפי גילוי בקשת מחדש

 .באוסטרליה המשיבים נגד שמתנהלים מההליכים יותר או אחד במסגרת פשרה

 בית שהתבק במסגרתה, החברות לחוק א198 סעיף לפי מסמכים לגילוי בקשה בחיפה חוזימה המשפט לבית שוב הוגשה 2020 בפברואר 6 ביום

 תביעה ורלאיש בקשה הגשת בחינת לשם, בבקשה המנויים מסמכים המבקש לעיון למסור דיסקונט מרכנתיל ולבנק דיסקונט לבנק להורות המשפט

 .דיסקונט מרכנתיל בנק או/ו דיסקונט בנק בשם נגזרת הגנה או נגזרת

 .2020בנובמבר  29. דיון בבקשה נקבע ליום 2020 בנובמבר 1על הבנק להגיש את תשובתו לבקשה עד ליום 

, הגישה החברה הבנק לקוחת שאינה בלגית חברה נגדשמנהל הבנק מזה זמן  בבלגיה דין פסק אכיפתבמסגרת הליך ל .הליך משפטי בבלגיה .2

 עובדת נגדכו הבנק כנגד בבלגיה באנטוורפן) Court of first Instance( ראשונה מערכאהמשפט -יתלב פרטית פלילית קובלנה 2019במאי  13ביום 

 נדחו כי ךבהלי הבנק את המייצג הדין עורך מסר 2019 בדצמבר 24 ביום. מזויפים מסמכים סמך על ופועל זייף הבנק כי בטענה ,לשעברבנק 

 בקשות תדחיי לאחר( התיק ולסגירת ההליך לסיום להביא מנת על, 2020 במרס 26 ליום דיון ונקבע ,הבלגית החברה כוח בא שהגיש הבקשות

 .2020 באוקטובר 1הדיון האמור נדחה ליום  ).לעיל כאמור הבלגית החברה
 הסף על למחוק, לתחרות הדין בית החלטת על ערעור העליון המשפט לבית ירושלים בנק הגיש 2020 באפריל 16 ביום. מוניציפל בנק מיזוג .3

 .2021 סבמר 8 ליום נקבע בערעור הדיון. מוניציפל בנק עם המיזוג את לאשר התחרות על הממונה החלטת על ירושלים בנק שהגיש הערר את

 ).18. ק.ס; 180-179' עמ( 2019 שנתי בדוח ראו, נוספים לפרטים

 פי על ,המבקשת לטענת .ייצוגית כתובענה בה להכיר ובקשה לוד-מרכז המחוזי המשפט לבית שהוגשה תביעה בכאל התקבלה 2017 במרס 27 ביום .4

 אלא יקההסל עמלת מלוא את העסק מבית לגבות זכאית אינה כאל ,העסק בית לזיכוי קודם עסקה בוטלה בו במקרה ,כאל לבין שבינה ההסכם לשון

 גבותל לכאל המאפשרת חוזית הוראה כי המבקשת טוענת לחילופין .אלקטרוני POS מכשיר באמצעות ולא ידני בשובר נעשתה העסקה בהם במקרים

 .שנותול או לבטלו שיש "אחיד בחוזה מקפח תנאי" היא ),בוטלה שהעסקה מאחר( במלואו ניתן לא הסליקה שירות כאשר גם במלואה סליקה עמלת

 .ח"ש מיליוני 45 של בסך הקבוצה חברי לכלל הנזק את מעריכה המבקשת

 .מוסכם באופן המחלוקת לסיום להבנות להגיע הצדדים בידי עלה לא בו ,גישור הליך התקיים הצדדים בין .2019 במרס 28 ביום התקיים משפט קדם 

 .המשפט לבית סיכומיהם את הצדדים מסרו ,לפיכך

 .כייצוגית התביעה את לנהל הבקשה את המאשרת המשפט בית החלטת ניתנה ,2020 במאי 25 ביום

 חוזיהמ המשפט בית החלטת על ערעור רשות בקשת להגשת מועד להארכת כאל מטעם בקשה העליון המשפט לבית הוגשה 2020 ביוני 24 ביום

 בקשת גשתלה מועד הארכת המתירה העליון המשפט בית החלטת התקבלה 2020 ביוני 25 ביום. גישור להליך לפנות הצדדים כוונת לאור, מרכז

 בקשה אלכ הגישה 2020 ביולי 8 ביום. מבניהם המוקדם לפי, הגישור הליכי מתום ימים 30 לאחר או 2020 בספטמבר 6 ליום עד ערעור רשות

 יהמחוז המשפט בית החלטת התקבלה 2020 ביולי 9 ביום. הטעם אותו בשל, מרכז המחוזי המשפט לבית הגנה כתב להגשת מועד להארכת

 קטוברבאו 15 ליום עד הגישור הליך סטטוס בדבר לעדכונו בקשה תוך, 2020 בדצמבר 15 ליום עד ההגנה כתב להגשת מועד הארכת המתירה

2020. 
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 2020של שנת  מחצית הראשונהבהליכים משפטיים מהותיים שהסתיימו 

   ).178(עמ'  2019בדוח שנתי  ראו, 2020 בינואר 2 ביום נמחקה התובע לבקשת אשר, ייצוגית תובענה לאישור בקשה בדבר לפרטים .1

) א( 4.2 סעיף' ב 10 ביאור ראו, פשרה הסכם בגינה נחתם 2020 ינואר שבחודש, דיסקונט מרכנתיל בנק ונגד הבנק נגד תביעה בדבר לפרטים .2

 .הכספיים הדוחות לתמצית

 לבית זו החלטה על שהוגש ערעור ובדבר הסף על דחייתה לע הורה המשפט בית אשר, ייצוגית כתובענה תובענה לאישור בקשה בדבר לפרטים .3

 .הכספיים הדוחות לתמצית 4.5 סעיף' ב 10 ביאור ראו ,העליון המשפט

 17 ביאור ראו, דחייתה על המשפט בית הורה 2020 ביולי 27 ביום אשר, לצדק גבוה דין כבית בשבתו, העליון המשפט לבית עתירה בדבר לפרטים .4

 .הכספיים הדוחות לתמצית' א

 הליכים של רשויות
 נסיבות לבדיקת, הפרטיות הגנת חוק לפי מינהלי פיקוחי הליך פתיחת על הרשות הודיעה 2020 בפברואר 16 ביום .הפרטיות להגנת הרשות .1

 .האירוע אודות ומסמכים ידיעות ודרשה, פייבוקס אירוע
 שכותרתו, ישראל בבנק הציבור לפניות מהיחידה מכתב התקבל 2020 בפברואר 9 ביום. ישראל בבנק הציבור לפניות היחידה דרישת .2

. ללקוחותיה ההחבר מטעם הנשלחות בהודעות הניתן הגילוי את לבחון, היתר בין, כאל נדרשה במסגרתו כאל ללקוחות בגילוי פגם לתיקון דרישה

 .2020 בפברואר 20 ביום למכתב השיבה כאל

 .ויהלומיםסליקה  תשלומי: הבאים בנושאים למידע בקשות התקבלו 2020 שנת של הראשונה במחצית .התחרות מרשות נתונים דרישות .3

 ערך ניירות מרשות מסמכים להמצאת דרישה מכתבי בבנק התקבלו 2020 ביוני 18-ו 1 בימים .ערך ניירות מרשות מסמכים להמצאת דרישה .4

 ומריםהח את העביר הבנק. 1995-ה"התשנ השקעות תיקי ובניהול השקעות שיווק, השקעות בייעוץ העיסוק הסדרת חוק פי-על סמכותה מכוח

 .שנדרשו
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 רשימת לוחות - נספחים
 

 עמוד

 210 ריבית והוצאות בהכנסות השינויים וניתוחעל בסיס מאוחד  ריבית והוצאות הכנסות שיעורי - 1נספח מס' 

 218 משק ענפי של בחתך, למכירה הזמין בתיק החוב איגרות התפלגות בדבר פרטים

 218 ) פירוט איגרות חוב בענף שירותים פיננסיים בתיק הזמין למכירה1(

 218 ) פירוט לפי אזורים גיאוגרפיים של ההשקעה באיגרות חוב של בנקים וחברות החזקה בנקאיות בתיק הזמין למכירה2(

 218 וחברות החזקה בנקאיות בתיק הזמין למכירה במערב אירופה) פירוט בחתך מדינות של ההשקעה באיגרות חוב של בנקים 3(

 219 משק ענפי של בחתך, לפדיון  המוחזקות החוב איגרות התפלגות אודות פרטים

 219 משק ענפי של בחתך, למסחר  בתיק חוב איגרות התפלגות אודות פרטים

 220 ) פירוט בחתך דירוגים של יתרות מאזניות של נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים בעסקאות שהצד הנגדי בהן הוא בנקים1(

 220 בנקים הוא בהן הנגדי שהצד בעסקאות נגזרים מכשירים בגין מאזני חוץ אשראי סיכון של דירוגים בחתך פירוט) 2(

 221 משק ענפי לפי לציבור הכולל האשראי סיכון בחתך, הכספיים דוחותלתמצית ה 11 בביאור "אחריםת "לעמוד פירוט) 3(

 222 הערך ניירות תיק לכלל בהתייחס ממשלות של בחתך נתונים
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 וניתוחעל בסיס מאוחד  ריבית והוצאות הכנסות שיעורי - 1נספח מס' 
  ריבית והוצאות בהכנסות השינויים

 נכסים – ריבית ושיעורי ממוצעות יתרות -' א חלק

 
 ביוני 30-לשלושת החודשים שהסתיימו ב

 
2020 2019 

 

יתרה 
 ⁾²⁽ממוצעת

הכנסות 
 ריבית

שיעור 
 הכנסה

יתרה 
 ⁾²⁽ממוצעת

הכנסות 
 ריבית

שיעור 
 הכנסה

 

במיליוני שקלים 
 באחוזים חדשים

במיליוני שקלים 
 באחוזים חדשים

 נכסים נושאי ריבית:
 ⁾³⁽אשראי לציבור:      
 4.71  1,611  139,126  3.59  1,335  150,674  בישראל        

 5.31  309  23,717  3.47  209  24,406  לישראלמחוץ   
 4.80  *1,920  162,843  3.57  *1,544  175,080  הכל אשראי לציבור-סך

 אשראי לממשלה:
 3.31  27  3,307  2.03  21  4,174  בישראל        

 3.31  27  3,307  2.03  21  4,174  הכל אשראי לממשלה-סך
 פקדונות בבנקים:

 1.76  12  2,745  0.45  4  3,539  בישראל        
 1.61  1  250  -  -  380  מחוץ לישראל  

 1.75  13  2,995  0.41  4  3,919  הכל פקדונות בבנקים-סך
 פקדונות בבנקים מרכזיים:

 0.28  8  11,607  0.11  7  26,246  בישראל        
 2.61  3  465  -  -  1,122  מחוץ לישראל  

 0.36  11  12,072  0.10  7  27,368  הכל פקדונות בבנקים מרכזיים-סך
 ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר:

 -  -  731  -  -  605  בישראל        
 -  -  731  -  -  605  הכל ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר-סך

 ⁾⁴⁽לפדיון וזמינות למכירה:איגרות חוב מוחזקות 
 1.83  114  25,060  1.28  91  28,649  בישראל        

 2.54  53  8,418  3.11  70  9,106  מחוץ לישראל  
 2.01  167  33,478  1.72  161  37,755  הכל איגרות חוב מוחזקות לפדיון וזמינות למכירה-סך

 ⁾⁴⁽איגרות חוב למסחר:
 1.88  8  1,717  -  -  1,887  בישראל        

 -  -  74  6.84  1  60  מחוץ לישראל  
 1.80  8  1,791  0.21  1  1,947  הכל איגרות חוב למסחר-סך

 נכסים אחרים:
 2.34  4  690  2.38  4  678  מחוץ לישראל        

 2.34  4  690  2.38  4  678  הכל נכסים אחרים-סך
 4.01  2,150  217,907  2.80  1,742  251,526  ריביתכל נכסים נושאי -סך

 8,704  חייבים בגין פעילות בכרטיס אשראי
  

 9,092 
 20,902  ⁾⁵⁽נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית  

  
 15,416 

 281,132  כל הנכסים-סך  
  

 242,415 
 4.48  370  33,614  3.22  284  35,752  מזה: סך הנכסים נושאי ריבית המיוחסים לפעילויות מחוץ לישראל  

 * עמלות שנכללו בהכנסות ריבית מאשראי לציבור
 

 73 
  

 81 
 .213הערות לטבלה ראו בעמ'  
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 וניתוחעל בסיס מאוחד  ריבית והוצאות הכנסות שיעורי - 1נספח מס' 
  (המשך) ריבית והוצאות בהכנסות השינויים

  והון התחייבויות - ריבית ושיעורי ממוצעות יתרות -' ב חלק

 
 ביוני 30-לשלושת החודשים שהסתיימו ב

 
2020 2019 

 

יתרה 
 ⁾²⁽ממוצעת

הוצאות 
 ריבית

שיעור 
 ההוצאה

יתרה 
 ⁾²⁽ממוצעת

הוצאות 
 ריבית

שיעור 
 ההוצאה

 

במיליוני שקלים 
 באחוזים חדשים

במיליוני שקלים 
 באחוזים חדשים

 התחייבויות נושאות ריבית:
 פקדונות הציבור:      
 0.02  2  39,010  0.02  3  53,702  לפי דרישה -בישראל         

 1.06  246  93,251  0.55  130  93,938  לזמן קצוב -בישראל   
 0.75  248  132,261  0.36  133  147,640    הכל פקדונות הציבור בישראל-סך

 1.70  53  12,568  0.80  31  15,536  לפי דרישה -מחוץ לישראל   
 2.50  64  10,317  1.29  23  7,172  לזמן קצוב -מחוץ לישראל   

 2.06  117  22,885  0.95  54  22,708    הכל פקדונות הציבור מחוץ ישראל-סך
 0.94  365  155,146  0.44  187  170,348  הכל פקדונות הציבור-סך

 פקדונות הממשלה:
 -  -  168  -  -  164  בישראל        

 -  -  62  -  -  77  מחוץ לישראל  
 -  -  230  -  -  241  הכל פקדונות הממשלה-סך

 פקדונות מבנקים מרכזיים:
 -  -  -  -  -  1,044  בישראל        

 -  -  -  -  -  1,044  הכל פקדונות מבנקים מרכזיים-סך
 פקדונות מבנקים:

 0.53  5  3,778  0.51  6  4,670  בישראל        
 2.47  10  1,635  0.98  8  3,266  מחוץ לישראל  

 1.11  15  5,413  0.71  14  7,936  הכל פקדונות מבנקים-סך
 ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר:

 3.34  5  607  0.97  2  824  מחוץ לישראל        
 3.34  5  607  0.97  2  824  או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזרהכל ניירות ערך שהושאלו -סך

 איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים:
 8.48  170  8,266  2.63  76  11,683  בישראל        

 8.48  170  8,266  2.63  76  11,683  הכל איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים-סך
 התחייבויות אחרות:

 -  -  46  -  -  57  בישראל        
 -  -  46  -  -  57  הכל התחייבויות אחרות-סך
 1.31  555  169,708  0.58  279  192,133  כל ההתחייבויות נושאות ריבית-סך

 48,655  פקדונות הציבור שאינם נושאים ריבית
  

 37,534 
 9,108  זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי  

  
 9,326 

 11,976  ⁾⁶⁽אחרות שאינן נושאות ריביתהתחייבויות   
  

 7,665 
 261,872  כל ההתחייבויות-סך  

  
 224,233 

 19,260  כל האמצעים ההוניים-סך  
  

 18,182 
 281,132  כל ההתחייבויות והאמצעים ההוניים-סך  

  
 242,415 

 פער הריבית  
 

 1,463  2.22 
 

 1,595  2.70 
 ⁾⁷⁽ריבית:תשואה נטו על נכסים נושאי 

 2.98  1,357  184,293  2.32  1,243  215,774  בישראל        
 2.86  238  33,614  2.48  220  35,752  מחוץ לישראל  

 2.96  1,595  217,907  2.35  1,463  251,526  הכל תשואה נטו על נכסים נושאי ריבית-סך
 2.11  132  25,189  0.96  64  26,875  מחוץ לישראל מזה: סך ההתחייבויות נושאות ריבית המיוחסות לפעילות

 .213הערות לטבלה ראו בעמ' 
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 וניתוחעל בסיס מאוחד  ריבית והוצאות הכנסות שיעורי - 1נספח מס' 
  (המשך) ריבית והוצאות בהכנסות השינויים

 לותלפעי המיוחסים יביתר נושאי והתחייבויות נכסים על נוסף מידע - ריבית ושיעורי ממוצעות יתרות -' ג חלק
 בישראל

 
 ביוני 30-לשלושת החודשים שהסתיימו ב

 
2020 2019 

 

יתרה 
 ⁾²⁽ממוצעת

הכנסות 
(הוצאות) 

 ריבית

שיעור 
הכנסה 

 (הוצאה)
יתרה 

 ⁾²⁽ממוצעת

הכנסות 
(הוצאות) 

 ריבית

שיעור 
הכנסה 

 (הוצאה)

 

במיליוני שקלים 
 באחוזים חדשים

במיליוני שקלים 
 באחוזים חדשים

 מטבע ישראלי לא צמוד:
 3.37  1,243  149,556  2.87  1,254  176,352  סך נכסים נושאי ריבית      

 )0.37( )105(  )113,607(  )0.29( )97(  )131,832(  סך התחייבויות נושאות ריבית
 פער הריבית

 
 1,157  2.58 

 
 1,138  3.00 

 מטבע ישראלי צמוד למדד:       
 8.86  401  18,689  1.82  89  19,679  נכסים נושאי ריביתסך       

 )9.03( )224( )10,252(  )2.09( )57(  )10,999(  סך התחייבויות נושאות ריבית
 פער הריבית

 
 32 )0.27( 

 
 177 )0.17( 

 מטבע חוץ (לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ):
 3.43  136  16,048  2.35  115  19,743  סך נכסים נושאי ריבית      

 )1.83( )94(  )20,660(  )1.09( )61(  )22,427(  סך התחייבויות נושאות ריבית
 פער הריבית

 
 54  1.26 

 
 42  1.60 

 סך פעילות בישראל:       
 3.92  1,780  184,293  2.73  1,458  215,774  סך נכסים נושאי ריבית      

 )1.18( )423(  )144,519(  )0.52( )215(  )165,258(  ריביתסך התחייבויות נושאות 
 פער הריבית

 
 1,243  2.21 

 
 1,357  2.74 

 הערות לטבלה ראו בעמ' הבא.
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 וניתוחעל בסיס מאוחד  ריבית והוצאות הכנסות שיעורי - 1נספח מס' 
 (המשך) ריבית והוצאות בהכנסות השינויים

 ריבית והוצאות בהכנסות השינויים ניתוח -' ד חלק

 
 ביוני 30-לשלושת החודשים שהסתיימו ב

 
 2019לעומת  2020

 
 ⁾⁸⁽גידול (קיטון) בגלל שינוי

 
 

 שינוי נטו מחיר כמות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נכסים נושאי ריבית:
 אשראי לציבור:   
 )276(  )378(  102  בישראל     

 )100(  )106(  6  מחוץ לישראל  
 )376( )484( 108  הכל אשראי לציבור  -סך

 נכסים נושאי ריבית אחרים:
 )46(  )84(  38  בישראל     

 14  4  10  מחוץ לישראל  
 )32( )80( 48  הכל נכסים נושאי ריבית אחרים  -סך
 )408( )564( 156  כל הכנסות הריבית-סך

 התחייבויות נושאות ריבית:    
 פקדונות הציבור:   
 )115(  )129(  14  בישראל     

 )63(  )63(  -  מחוץ לישראל  
 )178( )192( 14  הכל פקדונות הציבור -סך

 התחייבויות נושאות ריבית אחרות:
 )93(  )118(  25  בישראל     

 )5(  )9(  4  מחוץ לישראל  
 )98( )127( 29  הכל התחייבויות נושאות ריבית אחרות  -סך
 )276( )319( 43  הוצאות הריביתכל -סך

 )132( )245( 113  הכנסות ריבית, נטו
 

 הערות: 
 הנתונים מובאים לאחר השפעת מכשירים נגזרים מגדרים. )1(
 על בסיס יתרות פתיחה חודשיות, פרט למגזר מטבע ישראלי לא צמוד בו מחושבת היתרה הממוצעת על בסיס נתונים יומיים. )2(
 היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות להפסדי אשראי. לרבות חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית. לפני ניכוי )3(
של אג"ח  ווי הוגןמהיתרה הממוצעת של אג"ח למסחר ושל אג"ח זמינות למכירה נוכתה (נוספה) היתרה הממוצעת של רווחים (הפסדים) שטרם מומשו מהתאמות לש )4(

 ת ערך זמיניםגת ניירוהפסדים) בגין אג"ח זמינות למכירה הכלולים בהון העצמי במסגרת רווח כולל אחר מצטבר בסעיף "התאמות בגין הצלמסחר וכן של רווחים (
 .מיליון ש"ח, בהתאמה 130-מיליון ש"ח ו 10בסך של  - 2019מיליון ש"ח, בהתאמה;  480-מיליון ש"ח ו 6למכירה לפי שווי הוגן" בסך של 

 ירים נגזרים, נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית ובניכוי הפרשה להפסדי אשראי.לרבות מכש )5(
 לרבות מכשירים נגזרים. )6(
 הכנסות ריבית נטו לחלק לסך הנכסים נושאי הריבית. -תשואה נטו  )7(
בתקופה  חושבה על ידי הכפלת היתרה הממוצעתהשפעת הכמות חושבה על ידי הכפלת פער הריבית בשינוי ביתרה הממוצעת בין התקופות. השפעת המחיר  )8(

 המקבילה אשתקד בשינוי בפער הריבית בין התקופות.
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 וניתוחעל בסיס מאוחד  ריבית והוצאות הכנסות שיעורי - 1נספח מס' 
 (המשך) ריבית והוצאות בהכנסות השינויים

 נכסים - ריבית ושיעורי ממוצעות יתרות -' ה חלק

 
 ביוני 30-שהסתיימו בלששת החודשים 

 
2020 2019 

 

יתרה 
 ⁾²⁽ממוצעת

הכנסות 
 ריבית

שיעור 
 ההכנסה

יתרה 
 ⁾²⁽ממוצעת

הכנסות 
 ריבית

שיעור 
 ההכנסה

 

במיליוני שקלים 
 באחוזים חדשים

במיליוני שקלים 
 באחוזים חדשים

 נכסים נושאי ריבית:
 ⁾³⁽אשראי לציבור:      
 4.27  2,909  137,561  3.62  2,677  149,316  בישראל        

 5.26  609  23,435  3.94  468  23,998  מחוץ לישראל  
 4.42  *3,518  160,996  3.66  *3,145  173,314  הכל אשראי לציבור-סך

 אשראי לממשלה:
 2.94  48  3,287  2.12  41  3,886  בישראל        

 2.94  48  3,287  2.12  41  3,886  הכל אשראי לממשלה-סך
 פקדונות בבנקים:

 1.89  24  2,554  0.86  15  3,506  בישראל        
 0.85  1  235  -  -  263  מחוץ לישראל  

 1.80  25  2,789  0.80  15  3,769  הכל פקדונות בבנקים-סך
 פקדונות בבנקים מרכזיים:

 0.26  15  11,575  0.17  20  23,488  בישראל        
 2.34  6  516  0.29  1  684  מחוץ לישראל  

 0.35  21  12,091  0.17  21  24,172  הכל פקדונות בבנקים מרכזיים-סך
 ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר:

 -  -  740  -  -  634  בישראל        
 -  -  740  -  -  634  חוזר הכל ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר-סך

 ⁾⁴⁽איגרות חוב מוחזקות לפדיון וזמינות למכירה:
 1.64  209  25,517  1.28  172  27,032  בישראל        

 2.55  109  8,606  2.79  122  8,814  מחוץ לישראל  
 1.87  318  34,123  1.65  294  35,846  הכל איגרות חוב מוחזקות לפדיון וזמינות למכירה-סך

 ⁾⁴⁽איגרות חוב למסחר:
 1.66  17  2,062  0.47  5  2,112  בישראל        

 2.68  1  75  3.01  1  67  מחוץ לישראל  
 1.69  18  2,137  0.55  6  2,179  הכל איגרות חוב למסחר-סך

 נכסים אחרים:
 2.32  8  693  3.29  11  674  מחוץ לישראל        

 2.32  8  693  3.29  11  674  נכסים אחריםהכל -סך
 3.68  3,956  216,856  2.91  3,533  244,474  כל נכסים נושאי ריבית-סך

 9,452  חייבים בגין פעילות בכרטיס אשראי
  

 8,637 
 19,461  ⁾⁵⁽נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית  

  
 14,980 

 273,387  כל הנכסים-סך  
  

 240,473 
 4.42  734  33,560  3.53  603  34,500  מזה: סך הנכסים נושאי ריבית המיוחסים לפעילויות מחוץ לישראל  

 * עמלות שנכללו בהכנסות ריבית מאשראי לציבור
�
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 וניתוחעל בסיס מאוחד  ריבית והוצאות הכנסות שיעורי - 1נספח מס' 
 (המשך) ריבית והוצאות בהכנסות השינויים

  והון התחייבויות - ריבית ושיעורי ממוצעות יתרות -' ו חלק

 
 ביוני 30-לששת החודשים שהסתיימו ב

 
2020 2019 

 

יתרה 
 ⁾²⁽ממוצעת

הוצאות 
 ריבית

שיעור 
 ההוצאה

יתרה 
 ⁾²⁽ממוצעת

הוצאות 
 ריבית

שיעור 
 ההוצאה

 

במיליוני שקלים 
 באחוזים חדשים

שקלים במיליוני 
 באחוזים חדשים

 התחייבויות נושאות ריבית:
 פקדונות הציבור:      
 0.03  5  38,686  0.03  8  50,119  לפי דרישה -בישראל         

 0.90  415  92,481  0.60  281  94,010  לזמן קצוב -בישראל   
 0.64  420  131,167  0.40  289  144,129    הכל פקדונות הציבור בישראל-סך

 1.61  96  11,974  1.11  81  14,654  לפי דרישה -מחוץ לישראל   
 2.52  124  9,918  1.64  63  7,728  לזמן קצוב -מחוץ לישראל   

 2.02  220  21,892  1.29  144  22,382    הכל פקדונות הציבור מחוץ ישראל-סך
 0.84  640  153,059  0.52  433  166,511  הכל פקדונות הציבור-סך

 פקדונות הממשלה:
 -  -  170  -  -  160  בישראל        

 2.80  1  72  2.96  1  68  מחוץ לישראל  
 0.83  1  242  0.88  1  228  הכל פקדונות הממשלה-סך

 פקדונות מבנקים מרכזיים:
 -  -  -  -  -  522  בישראל        

 -  -  -  -  -  522  מרכזייםהכל פקדונות מבנקים -סך
 פקדונות מבנקים:

 0.61  12  3,940  0.60  14  4,665  בישראל        
 2.39  24  2,023  1.50  20  2,683  מחוץ לישראל  

 1.21  36  5,963  0.93  34  7,348  הכל פקדונות מבנקים-סך
 ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר:

 2.80  10  719  1.29  5  776  מחוץ לישראל        
 2.80  10  719  1.29  5  776  רהכל ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוז-סך

 איגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים:
 6.10  251  8,351  2.29  141  12,376  בישראל        

 6.10  251  8,351  2.29  141  12,376  נדחיםהכל איגרות חוב וכתבי התחייבות -סך
 התחייבויות אחרות:

 9.52  2  43  3.54  1  57  בישראל        
 9.52  2  43  3.54  1  57  הכל התחייבויות אחרות-סך
 1.12  940  168,377  0.66  615  187,818  כל ההתחייבויות נושאות ריבית-סך

 45,698  ריביתפקדונות הציבור שאינם נושאים 
  

 37,639 
 9,630  זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי  

  
 9,066 

 11,152  ⁾⁶⁽התחייבויות אחרות שאינן נושאות ריבית  
  

 7,307 
 254,298  כל ההתחייבויות-סך  

  
 222,389 

 19,089  כל האמצעים ההוניים-סך  
  

 18,084 
 273,387  כל ההתחייבויות והאמצעים ההוניים-סך  

  
 240,473 

 פער הריבית  
 

 2,918  2.25 
 

 3,016  2.56 
 ⁾⁷⁽תשואה נטו על נכסים נושאי ריבית:

 2.79  2,537  183,296  2.38  2,485  209,974  בישראל        
 2.87  479  33,560  2.53  433  34,500  מחוץ לישראל  

 2.80  3,016  216,856  2.40  2,918  244,474  הכל תשואה נטו על נכסים נושאי ריבית-סך
 2.07  255  24,706  1.32  170  25,909  מזה: סך ההתחייבויות נושאות ריבית המיוחסות לפעילות מחוץ לישראל

 .217הערות לטבלה ראו בעמ' 
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 וניתוחעל בסיס מאוחד  ריבית והוצאות הכנסות שיעורי - 1נספח מס' 
 (המשך) ריבית והוצאות בהכנסות השינויים

 לותלפעי המיוחסים יביתר נושאי והתחייבויות נכסים על נוסף מידע - ריבית ושיעורי ממוצעות יתרות -' ז חלק
 בישראל

 
 ביוני 30-לששת החודשים שהסתיימו ב

 
2020 2019 

 

יתרה 
 ⁾²⁽ממוצעת

הכנסות 
(הוצאות) 

 ריבית

שיעור 
ההכנסה 

 (ההוצאה)
יתרה 

 ⁾²⁽ממוצעת

הכנסות 
(הוצאות) 

 ריבית

שיעור 
ההכנסה 

 (ההוצאה)

 

במיליוני שקלים 
 באחוזים חדשים

במיליוני שקלים 
 באחוזים חדשים

    מטבע ישראלי לא צמוד:
 3.34  2,453  148,147  3.01  2,561  171,501  סך כל הנכסים נושאי ריבית   

 )0.37( )207(  )112,624(  )0.32( )207(  )127,974(  סך כל ההתחייבויות נושאות ריבית
 2.69  2,354   פער הריבית

 
 2,246  2.97 

    מטבע ישראלי צמוד למדד:
 5.29  481  18,435  1.34  131  19,574  סך כל הנכסים נושאי ריבית   

 )5.75( )288(  )10,155(  )1.64( )94(  )11,514(  סך כל ההתחייבויות נושאות ריבית
 )0.30( 37   פער הריבית

 
 193 )0.46( 

    מטבע חוץ (לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ):
 3.48  288  16,714  2.53  238  18,899  סך כל הנכסים נושאי ריבית   

 )1.83( )190(  )20,892(  )1.29( )144(  )22,421(  סך כל ההתחייבויות נושאות ריבית
 1.24  94   פער הריבית

 
 98  1.65 

    הפעילות בישראל: סך כל
 3.55  3,222  183,296  2.81  2,930  209,974  סך כל הנכסים נושאי ריבית   

 )0.96( )685(  )143,671(  )0.55( )445(  )161,909(  סך כל ההתחייבויות נושאות ריבית
 2.26  2,485   פער הריבית

 
 2,537  2.59 

 הערות לטבלה ראו בעמ' הבא.
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 וניתוחעל בסיס מאוחד  ריבית והוצאות הכנסות שיעורי - 1נספח מס' 
 (המשך) ריבית והוצאות בהכנסות השינויים

 ריבית והוצאות בהכנסות השינויים ניתוח -' ח חלק

 
 ביוני 30-לששת החודשים שהסתיימו ב

 
 2019לעומת  2020

 
 ⁾⁸⁽גידול (קיטון) בגלל שינוי

 
 

 שינוי נטו מחיר כמות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 נכסים נושאי ריבית:
    אשראי לציבור:   

 )232(  )443(  211  בישראל  
 )141(  )152(  11  מחוץ לישראל  

 )373( )595( 222  הכל אשראי לציבור-סך
    נכסים נושאי ריבית אחרים:

 )60(  )122(  62  בישראל  
 10  5  5  מחוץ לישראל  

 )50( )117( 67  נושאי ריבית אחרים הכל נכסים-סך
 )423( )712( 289  כל הכנסות הריבית-סך

    
    התחייבויות נושאות ריבית:

    פקדונות הציבור:
 )131(  )157(  26  בישראל  
 )76(  )79(  3  מחוץ לישראל  

 )207( )236( 29    הכל פקדונות הציבור-סך
    התחייבויות נושאות ריבית אחרות:

 )109(  )155(  46  בישראל  
 )9(  )14(  5  מחוץ לישראל  

 )118( )169( 51  הכל התחייבויות נושאות ריבית אחרות-סך
 )325( )405( 80  כל הוצאות הריבית-סך

 )98( )307( 209  הכנסות ריבית, נטו
 

 הערות:
 הנתונים מובאים לאחר השפעת מכשירים נגזרים מגדרים. )1(
 על בסיס יתרות פתיחה חודשיות, פרט למגזר מטבע ישראלי לא צמוד בו מחושבת היתרה הממוצעת על בסיס נתונים יומיים. )2(
 לפני ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות להפסדי אשראי. לרבות חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית. )3(
של אג"ח  ווי הוגןזמינות למכירה נוכתה (נוספה) היתרה הממוצעת של רווחים (הפסדים) שטרם מומשו מהתאמות לש מהיתרה הממוצעת של אג"ח למסחר ושל אג"ח )4(

 ת ערך זמיניםגת ניירולמסחר וכן של רווחים (הפסדים) בגין אג"ח זמינות למכירה הכלולים בהון העצמי במסגרת רווח כולל אחר מצטבר בסעיף "התאמות בגין הצ
 מיליון ש"ח בהתאמה. 17-מיליון ש"ח ו 5בסך של  - 2019מיליון ש"ח, בהתאמה;  471-מיליון ש"ח ו 9הוגן" בסך של  למכירה לפי שווי

 לרבות מכשירים נגזרים, נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית ובניכוי הפרשה להפסדי אשראי. )5(
 לרבות מכשירים נגזרים. )6(
 לסך הנכסים נושאי הריבית.הכנסות ריבית נטו לחלק  -תשואה נטו  )7(
בתקופה  השפעת הכמות חושבה על ידי הכפלת פער הריבית בשינוי ביתרה הממוצעת בין התקופות. השפעת המחיר חושבה על ידי הכפלת היתרה הממוצעת )8(

 המקבילה אשתקד בשינוי בפער הריבית בין התקופות.
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 תיק ניירות ערך -פירוטים נוספים  - 2נספח מס' 
 נתונים לפי ענפי משק  -איגרות חוב זמינות למכירה . 1

 משק ענפי של בחתך, למכירה הזמין בתיק החוב איגרות התפלגות בדבר פרטים

 
 2020ביוני  30

   
 רווח כולל אחר מצטבר

 

עלות 
 הפסדים רווחים שווי הוגן מופחתת

 
 במיליוני שקלים חדשים

 איגרות חוב לא ממשלתיות
 33  64  2,726  2,695  ענפים שונים*    

 35  211  8,929  8,753  ⁾¹⁽שרותים פיננסיים
 68  275  11,655  11,448  הכל איגרות חוב לא ממשלתיות-סך

 איגרות חוב ממשלתיות
 -  46  494  448  ממשלת ארצות הברית    

 85  545  17,662  17,202  ממשלת ישראל
 3  2  199  200  ממשלות אחרות

 88  593  18,355  17,850  הכל איגרות חוב ממשלתיות-סך
 156  868  30,010  29,298  הכל איגרות חוב בתיק הזמין למכירה-סך

באיגרות חוב ן ש"ח כל אחת, מיליו 65-219* הסכום כולל את השקעת אי די בי ניו יורק באג"ח מוניציפליות בארה"ב. מזה, שלושת ההשקעות הגדולות ביותר הינן בסכום של 
 יורק.-של מדינת וושינגטון,של מדינת טקסס ושל העיר ניו

 ) פירוט איגרות חוב בענף שירותים פיננסיים בתיק הזמין למכירה1(

 
 2020ביוני  30

   
 רווח כולל אחר מצטבר

 

עלות 
 הפסדים רווחים שווי הוגן מופחתת

 
 במיליוני שקלים חדשים

 6  18  1,044  1,032  ⁾²⁽בנקים וחברות החזקה בנקאיות
Ginnie Mae  5,985  6,158  173  - 

Freddie Mac  185  192  7  - 
Fannie Mae  247  257  10  - 

 29  3  1,278  1,304  אחרים
 35  211  8,929  8,753  הכל שירותים פיננסיים-סך

 וחברות החזקה בנקאיות בתיק הזמין למכירה) פירוט לפי אזורים גיאוגרפיים של ההשקעה באיגרות חוב של בנקים 2(

 -  2  117  115  צפון אמריקה
 6  10  472  468  ⁾³⁽מערב אירופה

 -  -  60  60  ישראל
 -  6  395  389  אוסטרליה

 6  18  1,044  1,032  הכל בנקים וחברות החזקה בנקאיות-סך

 וחברות החזקה בנקאיות בתיק הזמין למכירה במערב אירופה ) פירוט בחתך מדינות של ההשקעה באיגרות חוב של בנקים3(

 1  2  78  77  בריטניה
 -  -  35  35  שבדיה
 5  3  262  264  צרפת
 -  1  59  58  הולנד

 -  4  38  34  דנמרק
 6  10  472  468  הכל-סך
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 (המשך) תיק ניירות ערך -פירוטים נוספים  - 2נספח מס' 
 נתונים לפי ענפי משק -מוחזקות לפדיון איגרות חוב . 2

 משק ענפי של בחתך, לפדיון  המוחזקות החוב איגרות התפלגות אודות פרטים

 
 2020ביוני  30

 

עלות 
 שווי הוגן מופחתת

רווחים 
שטרם הוכרו 

מהתאמות 
 לשווי הוגן

הפסדים 
שטרם הוכרו 

מהתאמות 
 לשווי הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 ממשלתיותאיגרות חוב לא 
 2  7  182  177  שרותים ציבוריים וקהילתיים    

 2  8  272  266  שרותים פיננסיים*
 4  15  454  443  הכל איגרות חוב לא ממשלתיות-סך
 -  342  7,590  7,248  הכל איגרות חוב ממשלתיות-סך
 4  357  8,044  7,691  הכל איגרות חוב בתיק לפדיון-סך

 פירוט איגרות חוב מוחזקות לפדיון בענף שירותים פיננסיים:*להלן      
    Ginnie Mae  96  101  5  - 

Freddie Mac  114  114  2  2 
Fannie Mae  56  57  1  - 

 2  8  272  266  הכל שירותים פיננסיים-סך
 

 נתונים לפי ענפי משק -איגרות חוב למסחר . 3

 משק ענפי של בחתך, למסחר  בתיק חוב איגרות התפלגות אודות פרטים

 
 2020ביוני   30

 
 שווי הוגן עלות מופחתת

רווחים שטרם 
מומשו 

מהתאמות לשווי 
 הוגן

הפסדים שטרם 
מומשו 

מהתאמות לשווי 
 הוגן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 איגרות חוב לא ממשלתיות
 6  -  67  73  ענפים שונים    

 -  2  57  55  שרותים פיננסיים
 6  2  124  128  הכל איגרות חוב לא ממשלתיות-סך
 1  19  1,190  1,172  הכל איגרות חוב  ממשלתיות-סך
 7  21  1,314  1,300  הכל איגרות חוב בתיק למסחר-סך
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  פירוטים נוספים - 3נספח מס' 
 נגזריםפיננסיים במכשירים . הפעילות 1

 .אשראי סיכוני ובהם מיוחדים סיכון בגורמי כרוכה נגזרים פיננסיים במכשירים הבנק פעילות .פיננסיים במכשירים האשראי סיכוני

 רטיםלפ. בה הכרוך האשראי סיכון את בהכרח משקף אינו העסקה של הנקוב שהסכום מכך נובעת אלה בעסקאות האשראי סיכון של ייחודיותו

 ".האשראי סיכוני ניהול" בסעיף" נגדי צד של אשראי לסיכון הקשורות חשיפות לגבי כללי גילוי" לעילראו  נוספים

 הביאור של' ב בחלק. פרעון ומועדי אשראי סיכוני, היקף - נגזרים במכשירים הפעילות בדבר פרטים מובאים, הכספיים דוחותתמצית הל 11 בביאור

' ב בחלק המובאים יםלנתונ נוספים פירוטים יובאו להלן. מאוחד בסיס על, לחוזה נגדי צד לפי נגזרים בגין אשראי סיכון בדבר פרטים מובאים, האמור

 .הביאור של האמור

 ) פירוט בחתך דירוגים של יתרות מאזניות של נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים בעסקאות שהצד הנגדי בהן הוא בנקים1(

 

 30ליום 
 ביוני

 31ליום 
 בדצמבר

 
2020 2019 

 

במיליוני שקלים 
 חדשים

 כנגד בנקים זרים  -נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים יתרות מאזניות של 
 AA  197  125-בדירוג   

 A  1,173  657בדירוג +
 A  117  59בדירוג 
 A  7  5-בדירוג 

 BBB  65  43בדירוג +
 -  B  1בדירוג 

 108  104  לא מדורגים
 997  1,664  הכל כנגד בנקים זרים-סך
 382  530  הכל כנגד בנקים ישראלים-סך
 1,379  2,194  כל היתרות המאזניות של נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים-סך

 בנקים הוא בהן הנגדי שהצד בעסקאות נגזרים מכשירים בגין מאזני חוץ אשראי סיכון של דירוגים בחתך פירוט) 2(

 

 30ליום 
 ביוני

 31ליום 
 בדצמבר

 
2020 2019 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 כנגד בנקים זרים  -חוץ מאזניות של נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים יתרות 
 AAA  -  4בדירוג   

 AA  -  2-בדירוג 
 A  136  75בדירוג +
 A  8  7בדירוג 
 A  4  3-בדירוג 

 BBB  2  3בדירוג +
 94  150  הכל כנגד בנקים זרים-סך
 9  7  הכל כנגד בנקים ישראלים-סך
 103  157  החוץ מאזניות של נכסים הנובעים ממכשירים נגזריםכל היתרות -סך
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 ים (המשך)פירוטים נוספ - 3נספח מס' 
 (המשך) נגזריםפיננסיים במכשירים . הפעילות 1

 משק ענפי לפי לציבור הכולל האשראי סיכון בחתך, הכספיים דוחותלתמצית ה 11 בביאור "אחריםת "לעמוד פירוט) 3(

 
 2019בדצמבר  31ליום  2019ביוני  30ליום  2020ביוני  30ליום 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 חקלאות
 

  
 

 - 
 

 - 
 תעשיה:

 13  מכונות, ציוד חשמלי ואלקטרוני      
 

 13 
 

 25 
 107  כרייה, תעשיה כימית ומוצרי נפט 

 
 60 

 
 75 

 57  אחר 
 

 32 
 

 30 
 הכל תעשיה-סך 

 
 177 

 
 105 

 
 130 

 ונדל"ן:בינוי 
 123  רכישת נדל"ן לבניה      

 
 48 

 
 79 

 496  אחזקות נדל"ן 
 

 151 
 

 154 
 20  אחר 

 
 11 

 
 11 

 הכל בינוי ונדל"ן-סך 
 

 639 
 

 210 
 

 244 
 חשמל ומים

 
 253 

 
 358 

 
 356 

 מסחר
 

 241 
 

 125 
 

 215 
 בתי מלון, שרותי הארחה ואוכל

 
 30 

 
 43 

 
 30 

 תחבורה ואחסנה
 

 41 
 

 49 
 

 33 
 תקשורת ושירותי מחשב

 
 38 

 
 22 

 
 34 

 שירותים פיננסיים:
 1,270  מוסדות כספיים (למעט בנקים)      

 
 1,038 

 
 1,106 

 505  לקוחות פרטיים הפעילים בשוק ההון 
 

 291 
 

 270 
 761  מוסדות אחזקה פיננסיים 

 
 1,400 

 
 1,083 

 -  שירותי ביטוח וקופות גמל 
 

 - 
 

 - 
 הכל שירותים פיננסיים-סך 

 
 2,536 

 
 2,729 

 
 2,459 

 שירותים עסקיים ואחרים
 

 24 
 

 17 
 

 31 
 שירותים ציבוריים וקהילתיים

 
 135 

 
 41 

 
 62 

 הלוואות לדיור -אנשים פרטיים 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 אחר -אנשים פרטיים 

 
 7 

 
 16 

 
 9 

 הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים-סך
 

 4,121 
 

 3,715 
 

 3,603 
 הפחתת סיכון אשראי בגין מכשירים פיננסיים ובגין בטחון במזומן שהתקבל

 
 )1,918( 

 
 )1,721( 

 
)1,971( 

יים יננספסך הכל סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים (בניכוי מכשירים 
 ובטחון במזומן)

 
 2,203 

 
 1,994 

 
 1,632 
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 ים (המשך)פירוטים נוספ - 3נספח מס' 
 ממשלתיות חוב באיגרות ההשקעה פירוט. 2

 ובתיק ירהלמכ הזמין בתיק, לפדיון המוחזק בתיק ממשלתיות חוב באיגרות השקעה בדבר פרטים, היתר בין, מובאים הכספיים דוחותל 5 בביאור

 .זרות ממשלות של ומלוות חוב ואיגרות ישראל ממשלת של ומלוות חוב איגרות של בחתך, למסחר

 הערך ניירות תיק לכלל בהתייחס ממשלות של בחתך נתונים

 
 2019בדצמבר  31 2020ביוני  30

 
 ⁾¹⁽שווי הוגן הערך במאזן ⁾¹⁽שווי הוגן הערך במאזן

 
 במיליוני שקלים חדשים

 24,026  23,784  26,426  26,084  של ממשלת ישראל
 1,591  1,591  510  510  של ממשלת ארה"ב

 92  92  199  199  של ממשלות אחרות
 25,709  25,467  27,135  26,793  הכל-סך

 הערה:
 ) נתוני שווי הוגן המבוססים  על שערי בורסה, אינם משקפים  בהכרח את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים.1(

 31פעילות פיקוחיים ליום הרכב האשראי לציבור לפי מגזרי  - 4נספח מס' 
 2020במרס 

 

 
 במרס 31

 
2020 

 

במיליוני 
שקלים 
 חדשים

 פעילות ישראל:
 69,345  משקי בית* 

 326  בנקאות פרטית*
 )1(36,291  עסקים קטנים וזעירים

 )1(12,974  עסקים בינוניים

 )1(41,336  עסקים גדולים
 770  גופים מוסדיים

 161,042  כל פעילות ישראל-סך
 25,173  כל פעילות חו"ל*-סך
 186,215  הכל אשראי לציבור-סך

 )3,028(  הפרשה להפסדי אשראי
 183,187  הכל אשראי לציבור, נטו-סך

 38,391  הלוואות לדיור -*מזה 
 הערה:

 .מדווח מחזור ללא לקוחות סיווג של טיוב -) סווג מחדש 1(
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 מילון מונחים - 5נספח מס' 
כס שנקבע מכור נ לרכוש או זכות ל חוזה בין שני צדדים במסגרתו מעניק אחד הצדדים (כותב האופציה) לצד הנגדי זכות  אופציה

 בחוזה, תמורת מחיר קבוע מראש, במועד קבוע מראש או לפניו.

חוב גרת הנייר ערך הכולל התחייבות של המנפיק לשלם למחזיק נייר הערך (איגרות החוב), את הקרן שנקבעה באי  איגרת חוב

 ים שנקבעו באיגרת החוב).בתוספת ריבית, במועדים קבועים או בהתקיים תנאי מסוים (בהתאם לתנא

 - LDC -ארצות פחות מפותחות 

Least Developed Countries 

 ארצות המסווגות על ידי הבנק העולמי כקבוצת הכנסה נמוכה או בינונית.

 רכיבי הון המשמשים בחישוב יחסי יציבות (כגון: הלימות ההון) ומורכבים משני רבדים: הון פיקוחי

י ול בנקאאת ההון העצמי החשבונאי לאחר התאמות פיקוחיות (כהגדרתן בהוראת ניההון ברובד הראשון הכולל  .א

 ).202תקין 

 הון ברובד השני הכולל בעיקר מכשירי חוב הוניים, והתאמות פיקוחיות אחרות. .ב

 .313אשראי והתחייבויות למתן אשראי (מאזני וחוץ מאזני) כמשמעותם בהוראת ניהול בנקאי תקין  חבות

 הרעה חוב שיש לו חולשות פוטנציאליות בגינן נדרשת תשומת לב מיוחדת של ההנהלה, אשר לא יטופלו, תיתכן מיוחדת חוב בהשגחה

 בסיכויים לפירעון האשראי או במעמדו של הבנק כנושה.

 חוב המסווג כ"פגום", "נחות" או ב"השגחה מיוחדת". חוב בעייתי

ק יספוג י הבנכבטחונות או יכולת התשלום של החייב וקיימת אפשרות ברורה  חוב אשר אינו מוגן באופן מספק על ידי חוב נחות

 בגינו הפסד, אם הליקויים לא יתוקנו.

 .חוב שהבנק צופה כי לא יוכל לגבות את הסכומים המגיעים מהחייב, במועדים שנקבעו על פי הסכם החוב חוב פגום

ות ן מקורפרעונו צפוי ממימוש הבטוחות שהועמדו להבטחתו, בלבד, מכיוון שלחייב איחוב פגום שלהערכת הבנק,  חוב שגבייתו מותנית בביטחון

 זמינים אחרים לפירעונו

 היחס שבין סך אמצעי ההון (ברובד הראשון וברובד השני), לבין סך נכסי הסיכון של הבנק. יחס הלימות הון כולל

ת נטו ת נדחושהוכרה, פרמיה או ניכיון שטרם הופחתו, עמלות נדחות נטו או עלויויתרת חוב, לרבות ריבית צבורה  יתרת חוב רשומה של חוב

 שנזקפו ליתרת החוב וטרם הופחתו, ובניכוי כל חלק מהחוב שנמחק חשבונאית.

על  פיקוחכללים לניהול הסיכונים של הבנקים שנקבעו על ידי ועדת באזל, העוסקת בפיקוח ובקביעת סטנדרטים ל  כללי באזל

 בעולם.בנקים 

י כתבי התחייבות שהזכויות המוקנות מכוחם נדחות מפני תביעותיהם של יתר הנושים של הבנק, למעט כתב כתבי התחייבות נדחים

 התחייבות אחרים מאותו סוג.

 מכשירי חוב כגון התקשרויות למתן אשראי וערבויות (לא כולל מכשירים נגזרים). מכשירי אשראי חוץ מאזניים

 כשיר פיננסי או חוזה אחר שמתקיימים בו שלושה מאפיינים במצטבר:מ  מכשיר נגזר

 בסיס וסכום נקוב הקובעים את סכום הסילוק של המכשיר. .א

ים שינוילההשקעה הראשונית נטו הנדרשת קטנה מזו שהיתה נדרשת בסוגי חוזים אחרים, החשופים בצורה דומה  .ב

 בגורמי שוק (או שלא נדרשת כל השקעה).

 מתירים סילוק נטו.תנאי דורשים או  .ג

הגדרתו כתיד, חלק מהמידע המפורט בדוח הדירקטוריון, שאינו מתייחס לעובדות היסטוריות, מהווה מידע צופה פני ע מידע צופה פני עתיד

 . 1968-בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

עתיד,  פני צופה תוצאות פעולותיו של הבנק בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מאלה שנכללו במסגרת המידע

פוליטי, -גיאוכלכליים, שינויים במצב ה-כתוצאה ממספר רב של גורמים, לרבות, בין היתר, כתוצאה משינויים מאקרו

שינויים  ו/או התממשות ההערכות-שינויים רגולטוריים ושינויים אחרים שאינם בשליטת הבנק ואשר עשויים להביא לאי

 בתכניות העסקיות של הבנק.

ול ש...", ...", "יכנערך ל "פני עתיד מאופיין במילים או בביטויים, כגון: "מאמין", "צופה", "מעריך", "מתכוון", מידע צופה 

ב. "ו"תחזית" וכי "יתכן" וביטויים דומים להם, בנוסף לשמות עצם כגון: "רצון", "צפי", "כוונה", "צפיה", "הערכה",

אירועים  לגבי חוסר ודאות משום שהם מבוססים על הערכות ההנהלהביטויים צופי פני עתיד אלה, כרוכים בסיכונים וב

עורי ל, שיעתידיים, אשר כוללים, בין היתר, הערכות לגבי מצב המשק, טעמי הציבור, שיעורי ריבית בארץ ובחו"

 חומיםהאינפלציה וכיו"ב, וכן ביחס להשפעת הוראות חקיקה ורגולציה חדשות בתחום הבנקאות ושוק ההון ובת

 ית.ה ודאם, שיש להם השפעה על פעילות הבנק ועל הסביבה בה הוא פועל, ואשר מטבע הדברים התממשותם אינאחרי 

 שונים גורמים לש פרסומים על, היתר  בין, והמבוסס הבנק בידיעת המצוי מידע על, היתר  בין, נסמך  להלן המוצג המידע

 תוניםנ המפרסמים אחרים וגורמים השיכון משרד, ישראל  בנק, האוצר  משרד, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה דוגמת

 .ובעולם בארץ והכספים ההון שוקי לגבי והערכות

, תידייםע לאירועים בנוגע הכספיים הדוחות עריכת במועד שלו הבת וחברות הבנק של המבט נקודת את משקף האמור

 ניותוהתכ שלו הבת וחברות הבנק הערכות נגזרות אלה והערכות מנתונים. ודאיות שאינן הערכות על המבוססת

 תכניותה התממשות על ולהשליך מהותי באופן שונות להיות עשויות בפועל התוצאות, לעיל  כאמור. שלהם העסקיות

 .אלה בתכניות לשינוי להביא או העסקיות
  



 

224 
 

   
 
 

 

 מילון מונחים (המשך) - 5נספח מס' 
 מכשיר פיננסי

 

 

 המקיים שני תנאים, כדלקמן:מזומן, ראייה לזכות בעלות בתאגיד, או חזוה 

ירים יף מכשהמכשיר מטיל על צד אחד מחויבות חוזית להעביר מזומן, או מכשיר פיננסי אחר לצד שני, או להחל .א

 פיננסיים אחרים עם הצד השני בתנאים העלולים להיות לרעת הצד הראשון.

ים מכשיר הראשון, או להחליף המכשיר מעניק לצד השני זכות חוזית לקבל מזומן או מכשיר פיננסי אחר מהצד .ב

 פיננסיים אחרים עם הצד הראשון בתנאים העשויים להיות לטובת הצד השני.

 הממוצע המשוקלל של זמן פירעון הקרן ותשלומי הריבית של מכשירים פיננסיים נושאי ריבית. משך חיים ממוצע (מח"מ)

 נסחרים בבורסה רשמית, ונוצרו במסגרת התקשרות בין שני צדדים נגדיים.מכשירים נגזרים אשר אינם  )OTC )Over the counterנגזר 

 CVA -סיכון אשראי צד נגדי 

)Credit Valuation 

Adjustment(  

 החשיפה להפסד שעלול להיגרם, אם הצג הנגדי לעסקה במכשיר נגזר, לא יעמוד בתנאי העסקה.

ם הנכסי  בתדירות ובנפח מספיקים, על מנת לספק מידע על תמחורשוק בו עסקאות בנכס או בהתחייבות מתקיימות  שוק פעיל

 וההתחייבויות על בסיס שוטף.

 LTV )Loan to -שיעור המימון 

Value Ratio( 

די יר על היחס בין המסגרת המאושרת של החוב בעת העמדת המסגרת, לבין שווי הנכס המבטיח את החוב, כפי שאוש

 וב "הלימות ההון".הבנק בעת העמדת המסגרת, המשמש בחיש

ICAAP (Internal Capital 

Adequacy Assessment 

Process) 

 ון ובחינתהכנון ת תהליך פנימי להערכת הלימות ההון של הבנק. התהליך משלב, בין היתר, קביעה של יעדי הון, תהליכי 

 מצב ההון במגוון תרחישי קיצון.

 



 בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו 
 נספחים לדוח הרבעוני 2020 שנידוח רבעון 
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 אינדקס - 6נספח מס' 
 המונח עמוד המונח עמוד

 מכשירים נגזרים 221-220, 131-127 אומדנים חשבונאיים קריטיים 69-68

 האשראי לציבור 26-24
14-11 ,21-20 ,30 ,

36-33 ,46-43 , 
51-49 ,69-68 

 משבר הקורונה

 הוצאות אחרות 22
28-26 ,107-94 , 

219-218 ,220 
 ניירות ערך

 נכסי לקוחות 29-28 הון והלימות ההון 122-119, 31-29

 ניהול סיכונים 67-43 הוצאות משכורות 22

 סיכון אשראי 165-145, 60-43 ההון האנושי 188

 סיכוני אשראי בהלוואות לדיור 55-53 הטבות לעובדים 119-113, 69

 פרטיים לאנשים אשראי סיכון 59-55 הכנסות ריבית 217-210, 88, 20-18

 סיכון אשראי לענף בינוי ונדל"ן 59 החוק להגברת התחרות 15-14

 סיכון נזילות ומימון 66-65 הליכים משפטיים 206-205, 127-124

21-20 ,69-68, 
153-145 

 ציות וניסיכ 67 הפרשה להפסדי אשראי

 סיכון שוק 65-60 חברות מוחזקות עיקריות 42-39

 סיכונים מובילים ומתפתחים 14 חובות בסיווג בעייתי 163-148, 48-46, 25

 עמלות 22 חלוקת דיבידנד 181-180, 32

 סיכונים תפעוליים 67-66 טבלת גורמי סיכון 67

 פינטק וחדשנות 196-194 בנושאים שוטפים מהותייםטיפול ההנהלה  13-11

 פיקדונות הציבור 112 ופעילותה הבנקאית למערכת הנוגעות יוזמות 14

 פעילות כרטיסי אשראי 194, 180-179 יחס המינוף 123

 קמפוס דיסקונט 127 יחס כיסוי הנזילות 123, 65

 שווי הוגן 179-166, 69 יעדים ואסטרטגיה עסקית 12-11

38-32 ,144-131 , 
194-189 

 2020תוכנית פרישה  16-15 מגזרי פעילות

   מדיניות חשבונאית 87-86, 69-68

   מוסדות פיננסים זרים 53-52

   מימון ממונף 60
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