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  לוחות רשימת - סיכונים על נוסף ומידע באזל של 3 נדבך לפי גילוי
 

 עמוד
 5 רכיבי הון לצורך חישוב יחס ההון

 5(3טבלה ) הצגת רכיבים המרכיבים את ההון הפיקוחי מתוך המאזן הפיקוחי המאוחד
 8(3טבלה )מיפוי הרכיבים ששימשו לצורך הצגת הרכב ההון הפיקוחי 

 61('ד 2 טבלה) הפיקוחי ההון של תזרים דוח
 61('ו', ה', ד ',ב 3טבלה ) ההון ודרישות סיכון נכסי
 61('ז 3טבלה ) הון יחס חישוב לצורך הון
 68('ט-ו 'ח 3טבלה ) סיכון לרכיבי ההון יחס
 61 פיקוחיים פעילות למגזרי בחלוקה סיכון נכסי
 61בסיכון משוקללים בנכסים ושינויים תנועות של ריכוז

 22 (א3טבלה ) ן לבין מדידת החשיפה לצורך יחס המינוףהשוואה בין נכסים במאז
 26(ב3טבלה ) גילוי על יחס המינוף

 23(1טבלה ) אשראיסיכוןהפחתת
 22חשיפת סיכון אשראי ברוטו

 25עיקריים גאוגרפיים איזורים לפי בעייתיים וחובות עיקריים גאוגרפיים איזורים לפי חשיפות התפלגות
 21 ('ח 2טבלה ) אשראי חשיפת של עיקריים סוגים לפי ממויין, דינג צד לפי החשיפה התפלגות

 21 ('ה 2טבלה ) ()לפרעוןחוזיתתקופהיתרתלפיהתיקפיצול
 28עיקריים ענפים לפי החשיפות התפלגות

 28('ח 2טבלה ) אשראי להפסדי ההפרשה ביתרת התנוע
 21 סכום החשיפה לאחר הפרשה להפסדי אשראי ולפני הפחתת סיכון אשראי
 32 סכום החשיפה לאחר הפרשה להפסדי אשראי ולאחר הפחתת סיכון אשראי

 36 (8טבלה ) נגזרים לגבי גילוי
 36 חשיפות איגוח

 33 פירוט החשיפות בגין 
 35 (לפני השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית)למעט פריטים לא כספיים , שווי הוגן של המכשירים הפיננסיים של הבנק וחברות מאוחדות שלו

 35 א כספייםלמעט פריטים ל, השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים של הבנק וחברות מאוחדות שלו
ומשך החיים הממוצע ( פ"שת)ובכלל זה שיעור התשואה הפנימי , וז נתוני החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית של הבנק והחברות המאוחדות שלוריכ
 31 כולל הנחות לגבי פרעונות מוקדמים, בהתאם למגזרי ההצמדה השונים, (מ"מח)

 31 דות בסיס בשיעורי הריבית על השווי הכלכלי של הקבוצהנקו 622השפעת שינויים היפותטיים של 
 31 השוק סיכון על בגילוי שנכללו פוזיציות לבין מאזן סעיפי בין הקשר

 38נקודות בסיס בשיעור הריבית על התיק הבנקאי 622של  מקביליים שינוייםהשפעת 
 38 (-ה מודל) בסיס' נק 622-ב הריבית עקומי של מקביליים לשינויים הכלכלי השווי רגישות במדד - והמגבלות הקבוצתית החשיפה פירוט
 31 ביניים בתרחישי החשבונאי השווי ירידת - והמגבלות הקבוצתית החשיפה פירוט
 31 ללכוה -ה במונחי החשיפה פירוט
 31מסחרעל פעילות ה -במונחי ה החשיפה פירוט

 22(להון ביחס מוצגים הנתונים) שנקבעו למגבלות ביחס בפועל ההון השקעת התפלגות
 22 רגישות ההון לשינויים בשער החליפין

 26 ת המאוחדות שלושל הבנק והחברו, אודות היקפי הפעילות במכשירים פיננסיים נגזרים( חשבונאיים)נתונים 
 22 פירוט הקצאת ההון לסיכוני השוק לפי הגישה הסטנדרטית

23 במניות השקעות לגבי נתונים
23 במניות פוזיציות בגין ההון דרישת
22 הנזילות כרית מבנה פירוט

22 (לרבעון ממוצע) בקבוצה משפטיות ישויות לפי הנזילות כיסוי יחס התפלגות
6125טבלה  - כיסוי הנזילותיחס 
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וניהולו הרגולטורי ההון  

 ההון מבנה

 רכיבי הון לצורך חישוב יחס ההון

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 בדצמבר  03 ביוני 03

 
6332 6332 6332 

 
 במיליוני שקלים חדשים 

 6הון עצמי רובד . א
 63,132  63,212  62,686  הון עצמי    

 618  655  12  6הון העצמי לבין הון עצמי רובד הבדלים בין ה
 63,822  63,165  62,215  לפני התאמות פיקוחויות וניכויים 6סך הון עצמי רובד 

 התאמות פיקוחיות וניכויים
 622  622  612  מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים   

 628  661   - מיסים נדחים לקבל
 3  2  2  התאמות פיקוחיות וניכויים אחרים
 253  212  612  סך הכל התאמות פיקוחיות וניכויים

 301211  301020  311330  לאחר התאמות פיקוחיות וניכויים 3סך הכל הון עצמי רובד 
 נוסף 6הון רובד . ב

 6,221  6,221  6,218  נוסף לפני ניכויים   6הון רובד    
  -  -  - ניכויים

 31611  31611  31321  ר ניכוייםנוסף לאח 3סך הכל הון רובד 
 2הון רובד . ג

 2,253  2,222  3,155  מכשירים לפני ניכויים   
 6,551  6,286  6,586  לפני ניכויים, הפרשות להפסדי אשראי

 5,162  5,183  5,231  לפני ניכויים 2סך הון רובד 
  -  -  - ניכויים

 21233  21210  21602  6סך הכל הון רובד 
 631132  631610  631131  כל ההון הכולל-סך
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 (0טבלה ) הצגת רכיבים המרכיבים את ההון הפיקוחי מתוך המאזן הפיקוחי המאוחד

 

מאזן פיקוחי 
 מאוחד

מאזן פיקוחי 
 מאוחד

מאזן פיקוחי 
 מאוחד

הפניות לרכיבי 
 ⁽²⁾ההון הפיקוחי

 
03.32.32 03.32.32 03.36.32 

 
 

 במיליוני שקלים חדשים
 סיםנכ 

 28,568  36,225  21,182  מזומנים ופיקדונות בבנקים    
 38,135  31,512  38,253  *ניירות ערך 
 62%השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שאינן עולות על : מזה* 

 62  211  582  23  מהון המניות של התאגיד הפיננסי
מהון  62%השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שעולות על : מזה*

 26   -  -  - המניות של התאגיד הפיננסי שאינן עלות על סף ההפחתה
 38,251  31,221  38,262  ניירות ערך אחרים: מזה*

 211  121  288  ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר 
 621,218  622,251  635,685  אשראי לציבור 
 (2,252) (6,118) (2,213) *הפרשה להפסדי אשראי 
 22  (6,356) (6,211) (6,222) 2הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי הנכללת ברובד : מזה* 

 (126) (186) (116) הפרשה להפסדי אשראי שלא נכללת בהון הפיקוחי: מזה*
 621,261  622,211  633,212  נטו, אשראי לציבור 
 565  221  521  אשראי לממשלה 
 622  626  635  תהשקעות בחברות כלולו 
מהון  62%השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שעולות על : מזה* 

 26  22  22  23  המניות של התאגיד הפיננסי שאינן עולות על סף ההפחתה
 622  661  662  השקעת בחברות כלולות אחרות: מזה*

 2,615  ⁽¹⁾2,618  2,212  בניינים וציוד 
 622  622  612  *טיןנכסים בלתי מוחשיים ומוני 
 1  622  622  612  מוניטין: מזה* 

 1   -  -  - נכסים בלתי מוחשיים אחרים: מזה*
 3,228  3,523  3,862  נכסים בגין מכשירים נגזרים

 3,111  3,182  3,163  *נכסים אחרים 
 6,131  6,133  6,122  **נכסי מס נדחה: מזה* 
 1  22  25   - המיוחסים להפרשי עיתוי נכסי מס נדחה למעט אלו: מזה** 

 8   -  -  - התחייבות בגין מס נדחה בגין נכסים בלתי מוחשיים: מזה**
 6,161  6,121  6,122  נכסי מס נדחה אחרים: מזה**

 62   -  -  - עודף יעודה על עתודה: מזה* 
 2,212  2,221  2,266  נכסים אחרים נוספים: מזה*

 232  ⁽¹⁾2,856  1  המוחזקים למכירה נכסים לא שוטפים 
 6321623  6301226  6311116  סך כל הנכסים 
 .בעמוד הבאלטבלה ראו  הערותל 
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 (המשך) (0טבלה )הצגת רכיבים המרכיבים את ההון הפיקוחי מתוך המאזן הפיקוחי המאוחד 

 

מאזן פיקוחי 
 מאוחד

מאזן פיקוחי 
 מאוחד

מאזן פיקוחי 
 מאוחד

ת לרכיבי הפניו
ההון 

 ⁽²⁾הפיקוחי

 
03.32.32 03.32.32 03.36.32 

 
 

 במיליוני שקלים חדשים
 התחייבות והון 

 651,222  656,158  616,181  פיקדונות הציבור    
 3,121  2,525  2,531  פיקדונות מבנקים 
 111  816  212  פיקדונות הממשלה 
 3,833  3,122  3,126  רכש חוזר ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי 
 1,512  1,885  8,115  *אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים 
 2,212  2,231  2,222  כתבי התחייבות נדחים שאינם מוכרים כהון פיקוחי: מזה* 
 61b,68b 5,322  5,221  2,123  **כתבי התחייבות נדחים המוכרים כהון פיקוחי: מזה* 

 61a,68a  -  -  - כיבי הון פיקוחיכשירים כר: מזה**
 61b,68b 5,322  5,221  2,123  אינם כשירים כרכיבי הון פיקוחי וכפופים להוראות מעבר: מזה**

 3,215  2,211  2,238  *התחייבויות בגין מכשירים נגזרים
 66  1  62  2  בגין סיכון האשראי העצמי: מזה* 

 62,185  62,852  62,851  *התחייבויות אחרות
 22  221  682  611  2הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי הנכללת ברובד : מזה* 

 63   -  -  - התחייבות בגין מס נדחה המיוחסת לפנסיה: מזה*
התאמה בגין אופציות מכר לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה בחברת בת : מזה*

  - הכפופה להוראות מעבר
 

-   2 
 6,115  2,522   - מכירההתחייבויות המוחזקות ל

 3131262  3131636  3111133  סך כל ההתחייבויות 
 63,288  63,231  63,111  *הון עצמי המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי 
 1,852  1,121  62,331  **הון מניות רגילות: מזה* 
 6  115  115  115  הון מניות רגילות: מזה** 

 3  1,282  8,882  1,152  עודפים: מזה**
 2  625  51  61  ***רווח כולל אחר מצטבר: מזה**
הפסדים נטו בגין גידורי תזרים מזומנים של פריטים שאינם מוצגים במאזן לפי : מזה***

 62   -  -  - שווי הוגן
 11  (11) 61  הפסדים נטו מהתאמות מתרגום דוחות כספיים: מזה***

 2  3,232  3,232  3,232  קרנות הון: מזה* 
  -  -  - **הון מניות בכורה: מזה*

 65a  -  -  - כשירים כרכיבי הון פיקוחי: מזה** 
 65b  -  -  - אינם כשירים כרכיבי הון פיקוחי וכפופים להוראות מעבר: מזה**
  -  -  - **מכשירים הוניים אחרים: מזה*

  -  -  - כשירים כרכיבי הון פיקוחי: מזה** 
  -  -  - ינם כשירים כרכיבי הון פיקוחי וכפופים להוראות מעברא: מזה** 
 321  226  262  *זכויות שאינן מקנות שליטה 
 5  282  358  216  6זכויות שאינן מקנות שליטה שניתן לייחס להון עצמי רובד : מזה* 

 61   -  -  - נוסף 6זכויות שאינן מקנות שליטה שניתן לייחס להון רובד : מזה*
 61   -  -  - 2זכויות שאינן מקנות שליטה שניתן לייחס להון רובד : מזה*
 12  13  626  זכויות שאינן מקנות שליטה שלא ניתן לייחס להון הפיקוחי: מזה*

 301201  301123  311313  סך כל ההון העצמי 
 6321623  6301226  6311116  סך כל ההתחייבויות וההון 
 :הערות 

 .מיון פריטים מבניינים וציוד לנכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה –מחדש  סווג( 6)
 ".2הפניות משלב "לספרה המוצגת תחת העמודה , המובאת להלן, "מיפוי הרכיבים ששימשו לצורך הצגת הרכב ההון הפיקוחי"ההפניות הן לטבלה ( 2)
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 (0טבלה )מיפוי הרכיבים ששימשו לצורך הצגת הרכב ההון הפיקוחי 

  
0363266332 0363266332 0363666332 

 
  

 במיליוני שקלים חדשים
 

 מכשירים ועודפים: 3הון עצמי רובד 
 

סכומים 
שלא נוכו 

מההון 
הכפופים 

לטיפול 
הנדרש לפני 

אימוץ 
 636הוראה 

בהתאם 
 IIIלבאזל 

 

סכומים 
שלא נוכו 

מההון 
הכפופים 

לטיפול 
הנדרש לפני 

אימוץ 
 636הוראה 

בהתאם 
 IIIלבאזל 

 

סכומים 
שלא נוכו 

מההון 
הכפופים 

לטיפול 
הנדרש לפני 

אימוץ 
 636הוראה 

בהתאם 
 ⁽⁵⁾6הפניות משלב  IIIלבאזל 

6 

הון מניות רגילות שהונפק על ידי 
התאגיד הבנקאי ופרמיה על מניות 
 622  - 2,211   - 2,211   - 2,211  6רגילות הכלולות בהון עצמי רובד 

2 
שהוצע או לרבות דיבידנד , עודפים

 3  32  1,662  32  8,161  26  1,115  שהוכרז לאחר תאריך המאזן

3 
רווח כולל אחר מצטבר ועודפים שניתן 

 2  222  325  681  222  612  262  להם גילוי

2 

שהונפקו על  6מכשירי הון עצמי רובד 
ידי התאגיד הכשירים להכללה בהון 

  -  -  -  -  -  - הפיקוחי בתקופת המעבר
 

5 

מניות רגילות שהונפקו על ידי חברות 
בת של התאגיד הבנקאי שאוחדו 

זכויות )' והמוחזקות על ידי צד ג
 5  13  282  13  358  82  216  (מיעוט

1 
לפני התאמות  6הון עצמי רובד 

 325  63,822  366  63,165  215  62,215  פיקוחיות וניכויים
 וניכוייםהתאמות פיקוחיות : 6הון עצמי רובד  

1 
הפרשות רזרבות יציבותיות /התאמות

  -  -  -  -  -  - בגין הערכות שווי
 1   - 622   - 622   - 612  בניכוי מיסים נדחים לשלם, מוניטין 8 

1 

נכסים לא מוחשיים אחרים למעט 
בניכוי , זכויות שירות למשכנתאות

 128  -  -  -  -  -  - מיסים נדחים לשלם

62 

ים לקבל שמימושם מתבסס מיסים נדח
על רווחיות עתידית של התאגיד 

למעט מיסים נדחים לקבל , הבנקאי
 1  62  8  65  62   -  - הנובעים מהפרשי עיתוי

66 

סכום הרווח הכולל האחר המצטבר 
בגין גידורי תזרים מזומנים של פריטים 
 62   -  -  -  -  -  - שאינם מוצגים במאזן לפי שווי הוגן

62 
שלילי בין הפרשות להפסדים  פער

  -  -  -  -  -  - צפויים
 

63 
גידול בהון העצמי הנובע מעסקאות 

  -  -  -  -  -  - איגוח
 .65' בעמלטבלה ראו  הערותל 
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 1 

 (המשך) (0טבלה )מיפוי הרכיבים ששימשו לצורך הצגת הרכב ההון הפיקוחי 

  
0363266332 0363266332 0363666332 

 
  

 יליוני שקלים חדשיםבמ
 

 מכשירים ועודפים: 3הון עצמי רובד 
 

סכומים 
שלא נוכו 

מההון 
הכפופים 

לטיפול 
הנדרש לפני 

אימוץ 
 636הוראה 

בהתאם 
 IIIלבאזל 

 

סכומים 
שלא נוכו 

מההון 
הכפופים 

לטיפול 
הנדרש לפני 

אימוץ 
 636הוראה 

בהתאם 
 IIIלבאזל 

 

סכומים 
שלא נוכו 

מההון 
הכפופים 

לטיפול 
דרש לפני הנ

אימוץ 
 636הוראה 

בהתאם 
 ⁽⁵⁾6הפניות משלב  IIIלבאזל 

62 

רווחים והפסדים שטרם מומשו 
כתוצאה משינויים בשווי ההוגן של 
התחייבויות שנבעו משינויים בסיכון 
. האשראי העצמי של התאגיד הבנקאי

בהתייחס להתחייבויות בגין , בנוסף
יש לגרוע את כל , מכשירים נגזרים
( AVD)ווי החשבונאיות ההתאמות הש

הנובעות מסיכון האשראי העצמי של 
 66  3  3  1  2  2  2  הבנק

65 

בניכוי מיסים , עודף יעודה על עתודה
נדחים לשלם שיסולקו אם הנכס יהפוך 

לפגום או ייגרע בהתאם להוראות 
 62263  -  -  -  -  -  - הדיווח לציבור

61 

, השקעה עצמית במניות רגילות
כולל )באופן ישיר או עקיף  המוחזקות

התחייבות לרכוש מניות בכפוף 
  -  -  -  -  -  - (להסכמים חוזיים

 
61 

החזקות צולבות הדדיות במניות 
  -  -  -  -  -  - רגילות של תאגידים פיננסיים

 

68 

השקעות בהון של תאגידים פיננסיים 
שאינם מאוחדים בדוחות לציבור של 

קת כאשר החז, התאגיד הבנקאי
 62%התאגיד הבנקאי אינה עולה על 

מהון המניות הרגילות  שהונפקו על 
 62   -  -  -  -  -  - ידי התאגיד הפיננסי

61 

השקעות בהון של תאגידים פיננסיים 
שאינם מאוחדים בדוחות לציבור של 

כאשר החזקת , התאגיד הבנקאי
מהון  62%התאגיד הבנקאי עולה על 

ל ידי המניות הרגילות  שהונפקו ע
  -  -  -  -  -  - התאגיד הפיננסי

 

22 

זכויות שירות למשכנתאות אשר 
מהון עצמי רובד  62%סכומם עולה על 

6 -  -  -  -  -  -  
 

26 

מיסים נדחים לקבל שנוצרו כתוצאה 
אשר סכומם עולה על , מהפרשי עיתוי

 656  622  658  621  661  612  6מהון עצמי רובד  62%
 .65' בעמה ראו לטבל הערותל 
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 (המשך) (0טבלה )מיפוי הרכיבים ששימשו לצורך הצגת הרכב ההון הפיקוחי 

  
0363266332 0363266332 0363666332 

 
  

 במיליוני שקלים חדשים
 

 מכשירים ועודפים: 3הון עצמי רובד 
 

סכומים 
שלא נוכו 

מההון 
הכפופים 

לטיפול 
הנדרש לפני 

אימוץ 
 636הוראה 
 בהתאם
 IIIלבאזל 

 

סכומים 
שלא נוכו 

מההון 
הכפופים 

לטיפול 
הנדרש לפני 

אימוץ 
 636הוראה 

בהתאם 
 IIIלבאזל 

 

סכומים 
שלא נוכו 

מההון 
הכפופים 

לטיפול 
הנדרש לפני 

אימוץ 
 636הוראה 

בהתאם 
 ⁽⁵⁾6הפניות משלב  IIIלבאזל 

22 

, סכום זכויות שירות למשכנתאות
מיסים נדחים לקבל שנוצרו כתוצאה 

פרשי עיתוי וההשקעות בשיעור מה
מהון המניות הרגילות  62%העולה על 

שהונפקו על ידי תאגידים פיננסיים 
של  6מהון עצמי רובד  65%העולה על 

  -  -  -  -  -  - התאגיד הבנקאי
 

23 

בגין השקעות בשיעור העולה על : מזה
מהון המניות הרגילות שהונפקו  62%

  -  -  -  -  -  - על ידי תאגידים פיננסיים
  -  -  -  -  -  - בגין זכויות שירות למשכנתאות: מזה 22 
 

25 
מיסים נדחים לקבל שנוצרו : מזה

  -  -  -  -  -  - כתוצאה מהפרשי עיתוי
 

21 
התאמות פיקוחיות וניכויים נוספים 
  -  -  -  -  - (612) שנקבעו על ידי המפקח על הבנקים

 
 א21

של תאגידים  בגין השקעות בהון: מזה
  -  -  -  -  -  - פיננסיים

  -  -  -  -  -  - בגין זכויות שירות למשכנתאות: מזה ב21 
 

 ג21
התאמות פיקוחיות נוספות להון : מזה

  -  -  -  -  - (612) 6עצמי רובד 
 

 

 6התאמות פיקוחיות בהון עצמי רובד 
הכפופות לטיפול הנדרש לפני אימוץ 

  -  -  -  -  -  - IIIל בהתאם לבאז 222הוראה 
 

 

השקעות בהון של תאגידים : מזה
פיננסיים שאינם מאוחדים בדוחות 

כאשר , לציבור של התאגיד הבנקאי
 62%החזקת התאגיד הבנקאי עולה על 

מהון המניות הרגילות שהונפקו על ידי 
  -  -  -  -  -  - התאגיד הפיננסי

 

21 

 6ניכויים החלים על הון עצמי רובד 
נוסף והון רובד  6ר ואין בהון רובד מאח
  -  -  -  -  -  - די הון בכדי לכסות על הניכויים 2

 
28 

סך כל ההתאמות הפיקוחיות 
 615  253  611  212  668  612  6והניכויים בהון עצמי רובד 

 216  63,521  212  63,353  262  62,663  6הון עצמי רובד  21 
 מכשירים: נוסף 6הון רובד  

 .65' בעמלטבלה ראו  הערותל
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 (המשך) (0טבלה )מיפוי הרכיבים ששימשו לצורך הצגת הרכב ההון הפיקוחי 

  
0363266332 0363266332 0363666332 

 
  

 במיליוני שקלים חדשים
 

 מכשירים ועודפים: 3הון עצמי רובד 
 

סכומים 
שלא נוכו 

מההון 
הכפופים 

לטיפול 
הנדרש לפני 

אימוץ 
 636ראה הו

בהתאם 
 IIIלבאזל 

 

סכומים 
שלא נוכו 

מההון 
הכפופים 

לטיפול 
הנדרש לפני 

אימוץ 
 636הוראה 

בהתאם 
 IIIלבאזל 

 

סכומים 
שלא נוכו 

מההון 
הכפופים 

לטיפול 
הנדרש לפני 

אימוץ 
 636הוראה 

בהתאם 
 ⁽⁵⁾6הפניות משלב  IIIלבאזל 

32 

נוסף  6מכשירי הון מניות רובד 
ד הבנקאי שהונפקו על ידי התאגי
  -  -  -  -  -  - ופרמיה על מכשירים אלו

 
36 

מסווג כהון עצמי בהתאם : מזה
 65a261a  -  -  -  -  -  - להוראות הדיווח לציבור

32 
מסווג כהתחייבות בהתאם : מזה

  -  -  -  -  -  - להוראות הדיווח לציבור
 

33 

נוסף שהונפקו על  6מכשירי הון רובד 
ם להכללה בהון ידי התאגיד הכשירי

 65b261b 6,221  6,221  6,221  6,221  6,218  6,218  הפיקוחי בתקופת המעבר

32 

נוסף שהונפקו על  6מכשירי הון רובד 
ידי חברות בת של התאגיד הבנקאי 
 61   -  -  -  -  -  - 'והמוחזקים על ידי משקיעי צד ג

35 

נוסף  6מכשירי הון רובד : מזה
ת בת של שהונפקו על ידי חברו

התאגיד הבנקאי והמוחזקים על ידי 
המופחתים בהדרגה ', משקיעי צד ג
  -  -  -  -  -  - נוסף 6מהון רובד 

 6,221  6,221  6,221  6,221  6,218  6,218  נוסף לפני ניכויים 6הון רובד  31 
 ניכויים: נוסף 6הון רובד  

31 

השקעה עצמית במכשירי הון הכלולים 
המוחזקות באופן ישיר  ,נוסף 6ברובד 

כולל התחייבות לרכוש )או עקיף 
  -  -  -  -  -  - (מכשירים בכפוף להסכמים חוזיים

 
38 

החזקות צולבות הדדיות במכשירי הון 
  -  -  -  -  -  - נוסף 6הכלולים ברובד 

 

31 

השקעות בהון של תאגידים פיננסיים 
שאינם מאוחדים בדוחות לציבור של 

כאשר החזקת , התאגיד הבנקאי
 62%התאגיד הבנקאי אינה עולה על 

מהון המניות הרגילות שהונפקו על ידי 
  -  -  -  -  -  - התאגיד הפיננסי

 

22 

השקעות בהון של תאגידים פיננסיים 
שאינם מאוחדים בדוחות לציבור של 

כאשר החזקת , התאגיד הבנקאי
מהון  62%התאגיד הבנקאי עולה על 
פקו על ידי המניות הרגילות שהונ

  -  -  -  -  -  - התאגיד הפיננסי
 .65' בעמלטבלה ראו  הערותל 
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 (המשך) (0טבלה )מיפוי הרכיבים ששימשו לצורך הצגת הרכב ההון הפיקוחי 

  
0363266332 0363266332 0363666332 

 
  

 במיליוני שקלים חדשים
 

 מכשירים ועודפים: 3הון עצמי רובד 
 

סכומים 
כו שלא נו
מההון 

הכפופים 
לטיפול 

הנדרש לפני 
אימוץ 

 636הוראה 
בהתאם 

 IIIלבאזל 
 

סכומים 
שלא נוכו 

מההון 
הכפופים 

לטיפול 
הנדרש לפני 

אימוץ 
 636הוראה 

בהתאם 
 IIIלבאזל 

 

סכומים 
שלא נוכו 

מההון 
הכפופים 

לטיפול 
הנדרש לפני 

אימוץ 
 636הוראה 

בהתאם 
 ⁽⁵⁾6הפניות משלב  IIIלבאזל 

26 
ם נוספים שנקבעו על ידי המפקח ניכויי

  -  -  -  -  -  - על הבנקים
 

 .א.26
בגין השקעות בהון של תאגידים : מזה

  -  -  -  -  -  - פיננסיים
 

 .ב.26
שלא  6ניכויים נוספים להון רובד : מזה

  -  -  -  -  -  - .א.26נכללו במסגרת סעיף 
 

 

נוסף הכפופים  6ניכויים בהון רובד 
 222דרש לפני אימוץ הוראה לטיפול הנ

  -  -  -  -  -  - IIIבהתאם לבאזל 
 

 

השקעות בהון של תאגידים : מזה
פיננסיים שאינם מאוחדים בדוחות 

כאשר , לציבור של התאגיד הבנקאי
 62%החזקת התאגיד הבנקאי עולה על 

מהון המניות הרגילות שהונפקו על ידי 
  -  -  -  -  -  - התאגיד הפיננסי

 

22 

נוסף  6יכויים החלים על הון רובד נ
די הון בכדי  2מאחר ואין בהון רובד 
  -  -  -  -  -  - לכסות על הניכויים

  -  -  -  -  -  - נוסף 6סך כל הניכויים להון רובד  23 
 6,221  6,221  6,221  6,221  6,218  6,218  נוסף 6הון רובד  22 
 6,131  62,111  6,131  62,122  6,282  65,686  6הון רובד  25 
 מכשירים והפרשות: 2הון רובד  

21 

מכשירים שהונפקו על ידי התאגיד 
( 6שאינם נכללים בהון רובד )הבנקאי 

 68a  -  -  -  -  -  - ופרמיה על מכשירים אלו

21 

שהונפקו על ידי  2מכשירי הון רובד 
התאגיד הכשירים להכללה בהון 

 68b 2,253  2,253  2,222  2,222  3,155  3,155  הפיקוחי בתקופת המעבר

28 

שהונפקו על ידי  2מכשירי הון רובד 
חברות בת של התאגיד הבנקאי 

 61   -  -  -  -  -  - 'למשקיעי צד ג

21 

שהונפקו על  2מכשירי הון רובד : מזה
ידי חברות בת של התאגיד הבנקאי 
', והמוחזקים על ידי משקיעי צד ג

  -  -  -  -  -  - 2מהון רובד המופחתים בהדרגה 
 

52 
הפרשות קבוצתיות להפסדי אשראי 

 22   - 6,551   - 6,286   - 6,586  לפי השפעת המס המתייחס
 2,253  5,162  2,222  5,183  3,155  5,231  לפני ניכויים 2הון רובד  56

 .65' בעמלטבלה ראו  הערותל 
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 (המשך) (0טבלה )הרכב ההון הפיקוחי  מיפוי הרכיבים ששימשו לצורך הצגת

  
0363266332 0363266332 0363666332 

 
  

 במיליוני שקלים חדשים
 

 מכשירים ועודפים: 3הון עצמי רובד 
 

סכומים 
שלא נוכו 

מההון 
הכפופים 

לטיפול 
הנדרש לפני 

אימוץ 
 636הוראה 

בהתאם 
 IIIלבאזל 

 

סכומים 
שלא נוכו 

מההון 
הכפופים 

לטיפול 
פני הנדרש ל

אימוץ 
 636הוראה 

בהתאם 
 IIIלבאזל 

 

סכומים 
שלא נוכו 

מההון 
הכפופים 

לטיפול 
הנדרש לפני 

אימוץ 
 636הוראה 

בהתאם 
 ⁽⁵⁾6הפניות משלב  IIIלבאזל 

 ניכויים: 2הון רובד 

52 

, 2השקעה עצמית במכשירי הון רובד 
כולל )המוחזקת באופן ישיר או עקיף 

התחייבות לרכוש מכשירים בכפוף 
  -  -  -  -  -  - (כמים חוזייםלהס

 
53 

החזקות צולבות הדדיות במכשירי הון 
  -  -  -  -  -  - של תאגידים פיננסיים 2רובד 

 

52 

השקעות בהון של תאגידים פיננסיים 
שאינם מאוחדים בדוחות לציבור של 

כאשר החזקת , התאגיד הבנקאי
 62%התאגיד הבנקאי אינה עולה על 

ות שהונפקו על ידי מהון המניות הרגיל
  -  -  -  -  -  - התאגיד הפיננסי

 

55 

השקעות בהון של תאגידים פיננסיים 
שאינם מאוחדים בדוחות לציבור של 

כאשר החזקת , התאגיד הבנקאי
מהון  62%התאגיד הבנקאי עולה על 

המניות הרגילות שהונפקו על ידי 
  -  -  -  -  -  - התאגיד הפיננסי

 
51 

ים שנקבעו על ידי המפקח ניכויים נוספ
  -  -  -  -  -  - על הבנקים

 
 א51

בגין השקעות בהון של תאגידים : מזה
  -  -  -  -  -  - פיננסיים

  -  -  -  -  -  - 2ניכויים נוספים להון רובד : מזה ב51 
 

 

 2התאמות פיקוחיות בהון רובד 
הכפופות לטיפול הנדרש לפני אימוץ 

  -  -  -  -  -  - IIIל בהתאם לבאז 222הוראה 
 

 

השקעות בהון של תאגידים : מזה
פיננסיים שאינם מאוחדים בדוחות 

כאשר , לציבור של התאגיד הבנקאי
 62%החזקת התאגיד הבנקאי עולה על 

מהון המניות הרגילות שהונפקו על ידי 
  -  -  -  -  -  - התאגיד הפיננסי

  -  -  -  -  -  - 2סך כל הניכויים להון רובד  51 
 2,253  5,162  2,222  5,183  3,155  5,231  2הון רובד  58 
 5,112  22,221  5,138  22,283  5,635  22,261  סך ההון 51 
 

 

סך הכל נכסי סיכון משוקללים בהתאם 
 222לטיפול שנדרש לפני אימוץ הוראה 

  - III  661 -   613 -   613בהתאם לבאזל 
 .65' בעמלטבלה ראו  הערותל 
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 (המשך) (0טבלה )מיפוי הרכיבים ששימשו לצורך הצגת הרכב ההון הפיקוחי 

  
0363266332 0363266332 0363666332 

 
  

 במיליוני שקלים חדשים
 

 מכשירים ועודפים: 3הון עצמי רובד 
 

סכומים 
שלא נוכו 

מההון 
הכפופים 

לטיפול 
הנדרש לפני 

אימוץ 
 636הוראה 

בהתאם 
 IIIלבאזל 

 

סכומים 
שלא נוכו 

מההון 
הכפופים 

לטיפול 
הנדרש לפני 

אימוץ 
 636הוראה 

בהתאם 
 IIIלבאזל 

 

סכומים 
שלא נוכו 

מההון 
הכפופים 

לטיפול 
הנדרש לפני 

אימוץ 
 636הוראה 

בהתאם 
 ⁽⁵⁾6הפניות משלב  IIIלבאזל 

 

מיסים נדחים לקבל שמימושם : מזה
מתבסס על רווחיות עתידית של 

מעט מיסים נדחים ל, התאגיד הבנקאי
  - 62   - 65   -  - לקבל הנובעים מהפרשי עיתוי

 

 

מיסים נדחים לקבל שנוצרו : מזה
  - 656   - 658   - 661  כתוצאה מהפרשי עיתוי

  - 622,212   - 622,281   - 628,212  סך נכסי סיכון משוקללים 12 
 (באחוזים)יחסי הון וכריות לשימור הון  

  - 1.5   - 1.5   - 1.5  6בד הון עצמי רו 16
  - 62.2   - 62.2   - 62.3  6הון רובד  12 
  - 62.3   - 62.5   - 63.8  ההון הכולל 13 
  -  -  -  -  -  - לא רלבנטי 12 
  -  -  -  -  -  - לא רלבנטי 15 
  -  -  -  -  -  - לא רלבנטי 11 
  -  -  -  -  -  - לא רלבנטי 11 
  -  -  -  -  -  - לבנטילא ר 18 
 דרישות מזעריות שנקבעו על ידי המפקח על הבנקים 

11 
מזערי שנקבע על  6יחס הון עצמי רובד 

  - ⁽¹⁾1.6   - ⁽¹⁾1.2   - ⁽¹⁾1.6  ידי המפקח על הבנקים
 

12 
מזערי שנקבע על ידי  6יחס הון רובד 

  - ⁽¹⁾1.6   - ⁽¹⁾1.2   - ⁽¹⁾1.6  המפקח על הבנקים
 

16 
יחס הון כולל מזערי שנקבע על ידי 

  - ⁽¹⁾62.1   - ⁽¹⁾62.5   - ⁽¹⁾62.1  המפקח על הבנקים
 (לפני שקלול סיכון)סכומים שמתחת לסף ההפחתה  

12 

השקעות בהון של תאגידים פיננסיים 
למעט תאגידים בנקאיים וחברות בנות )

מהון  62%שאינן עולות על , (שלהם
ידי המניות הרגילות שהונפקו על 

התאגיד הפיננסי והן מתחת לסף 
 62   - 211   - 582   - 23  ההפחתה

13 

של  6השקעות בהון עצמי רובד 
למעט תאגידים )תאגידים פיננסיים 

העולות , (בנקיים וחברות בנות שלהם
מהון המניות הרגילות  62%על 

שהונפקו על ידי התאגיד הפיננסי והן 
 26   - 22   - 22   - 23  מתחת לסף ההפחתה

 .65' בעמלטבלה ראו  הערותל
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 (המשך) (0טבלה )מיפוי הרכיבים ששימשו לצורך הצגת הרכב ההון הפיקוחי 

  
0363266332 0363266332 0363666332 

 
  

 במיליוני שקלים חדשים
 

 מכשירים ועודפים: 3הון עצמי רובד 
 

סכומים 
שלא נוכו 

מההון 
הכפופים 

לטיפול 
הנדרש לפני 

מוץ אי
 636הוראה 

בהתאם 
 IIIלבאזל 

 

סכומים 
שלא נוכו 

מההון 
הכפופים 

לטיפול 
הנדרש לפני 

אימוץ 
 636הוראה 

בהתאם 
 IIIלבאזל 

 

סכומים 
שלא נוכו 

מההון 
הכפופים 

לטיפול 
הנדרש לפני 

אימוץ 
 636הוראה 

בהתאם 
 ⁽⁵⁾6הפניות משלב  IIIלבאזל 

12 
בניכוי )זכויות שירות למשכנתאות 

  -  -  -  -  -  - (לשלםמיסים נדחים 
 

15 

מיסים נדחים לקבל שנוצרו כתוצאה 
מהפרשי עיתוי שהן מתחת לסף 

  - 6,315   - 6,321   - 6,266  ההפחתה
 2תקרה להכללת הפרשות ברובד  

11 

הפרשה כשירה להכללה במסגרת רובד 
בהתייחס לחשיפות תחת הגישה  2

  - 6,511   - 6,286   - 6,112  לפני יישום התקרה, הסטנדרטית
 

11 
התקרה להכללת הפרשה במסגרת 

  - 6,551   - 6,286   - 6,586  תחת הגישה הסטנדרטית 2רובד 
 

18 

הפרשה כשירה להכללה במסגרת רובד 
בהתייחס לחשיפות לפי גישת  2

לפני יישום , הדירוגים הפנימיים
  -  -  -  -  -  - התקרה

 
11 

התקרה להכללת הפרשה במסגרת 
  -  -  -  -  -  - לפי גישת הדירוגים הפנימיים 2ד רוב

 מכשירי הון שאינם כשירים כהון פיקוחי הכפופים להוראות המעבר 

82 

סכום התקרה הנוכחית למכשירים 
הכפופים  6הנכללים בהון עצמי רובד 

בהתאם להוראות )להוראות המעבר 
  -  -  -  -  -  - (211המעבר בהוראה 

 
86 

בשל  6הון עצמי רובד סכום שנוכה מ
  -  -  -  -  -  - התקרה

 

82 

סכום התקרה הנוכחית למכשירים 
נוסף הכפופים  6הנכללים בהון רובד 
בהתאם להוראות )להוראות המעבר 
  - 6,221   - 6,221   - 6,218  (211המעבר בהוראה 

 
83 

נוסף בשל  6סכום שנוכה מהון רובד 
  - 532   - 532   - 163  התקרה

 

82 

סכום התקרה הנוכחית למכשירים 
הכפופים  2הנכללים בהון רובד 
בהתאם להוראות )להוראות המעבר 
  - 2,253   - 2,215   - 3,155  (211המעבר בהוראה 

  -  -  -  -  - 66  בשל התקרה 2סכום שנוכה מהון רובד  85 
 :,הערות 

לתמצית  1ראו ביאור  –בהתאם לדרישות הון נוספות בגין הלוואות לדיור , (2.21%: 2265בדצמבר  36ליום , 2.22% -2265ביוני  32ליום ) 2.6%-בתוספת כ (6)
 .הדוחות הכספיים

הפניות "לספרה המוצגת תחת העמודה , המובאת לעיל, "הצגת רכיבים המרכיבים את ההון הפיקוחי מתוך המאזן הפיקוחי המאוחד"ההפניות הן לטבלה  (2)
 ".לרכיבי ההון הפיקוחי
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 ('ד 6 טבלה) הפיקוחי ההון של תזרים דוח

 :הפיקוחי ההון של ושינויים תנועות של ריכוז להלן

 

רבעון שני 
6332 

מחצית 
 6332שנת  6332ראשונה 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 22,112  22,221  61,811  יתרה לתחילת התקופה
 לפני ניכויים 6הון עצמי רובד 

 551  516  313  שהוצע או שהוכרז לאחר תאריך המאזן לרבות דיבידנד, עודפים   
 (11) 666  22  שטרם מומשו מהתאמות של ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן( הפסדים)רווחים 
 3  6   - שטרם מומשו בגין גידורי תזרים מזומנים( הפסדים)רווחים 

 31  (21) 11  ל"התאמות מתרגום של יחידות אוטונומיות המוחזקות בחו
 (632) (612) (3) קרנות אחרות שקיבלו את אישור המפקח

 (18) 1  32  זכויות מיעוט בעלי המניות החיצוניים בהון של חברות בת שאוחדו
 611  110  200  לפני ניכויים 1סך הון עצמי רובד 

  - 68  68  מוניטין ונכסים לא מוחשיים
 2  (8) (6) יות עתידית של תאגיד בנקאימיסים נדחים שממימושם מתבסס על רווח
 82  (622)  - (6מהון עצמי רובד  62%מעל )מיסים נדחים המיוחסים להפרשי עיתוי 

שטרם מומשו כתוצאה משינויים בשווי ההוגן של התחייבויות שנבעו משינויים ( הפסדים)רווחים 
 2  (6) (6) בסיכון האשראי העצמי של הבנק

 (32)  -  - (222להוראה  63בהתאם לסעיף ) 65%עולה על הסכום ה -ניכויי סף 
 (21)  -  - אחרים

 61  (13) 32  1סך ניכויים מהון עצמי רובד 
 622  221  231  לאחר הניכויים 1סך הון עצמי רובד 

מכשירים שהונפקו על ידי התאגיד הבנקאי הכשירים להכללה בהון הפיקוחי לפי הוראות המעבר 
 (611) (611)  - 211בהוראה 

 (311) (311)  - נוסף לאחר ניכויים 1סך הון רובד 
מכשירים שהונפקו על ידי התאגיד הבנקאי הכשירים להכללה בהון הפיקוחי לפי הוראות המעבר 

 (113) (318)  - 211בהוראה 
 (21) 22  36  הפרשות קבוצתיות להפסדי אשראי לפני השפעת המס המתייחס

 (136) (011) 03  לפני ניכויים 2סך הון עצמי רובד 
 (28)  -  - ניכוי בגין השקעה בתאגידים פיננסיים בעיקר בגין הבנק הבינלאומי

 (61)  -  - 2סך ניכויים מהון רובד 
 (211) (011) 03  לאחר ניכויים 2סך הון רובד 

 631132  631131  631131  יתרה לסוף התקופה

 ההון הלימות
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 ('ו', ה', ד ',ב 3טבלה ) ההון ודרישות סיכון נכסי

 
 בדצמבר 03 ביוני 03

 
6332 6332 6332 

 

נכסי 
 סיכון

דרישות 
 ⁽¹⁾הון

נכסי 
 סיכון

דרישות 
 הון

נכסי 
 סיכון

דרישות 
 ⁽¹⁾הון

 
 במיליוני שקלים חדשים

 :נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון אשראי הנובע מחשיפות של
 38  325  628  6,222  52  266  ריבונויות      

 221  6,822  261  6,128  232  6,821  ויות סקטור ציבורייש
 312  2,811  252  3,128  321  2,155  תאגידים בנקאיים

 1,511  11,611  1,286  12,633  1,183  11,856  תאגידים
 615  6,555  616  6,522  682  6,221  ן מסחרי"בבטחון נדל

 2,216  61,128  ⁽²⁾6,111  ⁽²⁾65,116  2,216  61,121  חשיפות קמעונאיות ליחידים
 6,222  8,321  ⁽²⁾6,226  ⁽²⁾1,113  6,638  1,232  הלוואות לעסקים קטנים

 6,315  62,156  ⁽²⁾6,226  ⁽²⁾1,152  6,556  62,321  משכנתאות לדיור
 62  12  62  12  62  13  איגוח

 6,236  8,221  6,261  8,663  6,662  8,823  נכסים אחרים
 321113  3621131  321111  3601111  321222  3031111  כל נכסי הסיכון ודרישות ההון בגין סיכון אשראי-סך

 032  61102  002  61211  012  01310  נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון שוק לפי הגישה הסטנדרטית
 AVC  31001  321  31603  321  111  11נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון 

 31211  361003  31220  361131  31262  361332  נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון תפעולי לפי הגישה הסטנדרטית
 311110  3161123  311213  3131311  311222  3111323  כל נכסי הסיכון ודרישות ההון-סך

 :הערות
לתמצית ( ב) 1ראו ביאור  –בהתאם לדרישות הון נוספות בגין הלוואות לדיור , (2.21%: 2265בדצמבר  36ליום , 2.22%: 2265ביוני  32ליום ) 2.6%-בתוספת כ (6)

 ..הדוחות הכספיים
 .שינוי בסיווג הלוואות לכל מטרה אשר הועמדו במשכון דירת מגורים -סווג מחדש  (2)

 ('ז 3טבלה ) הון יחס חישוב לצורך הון

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 בדצמבר 03 ביוני 03

 
6332 6332 6332 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 63,521  63,353  62,663  לאחר ניכויים, 6הון עצמי רובד 
 6,221  6,221  6,218  לאחר ניכויים, נוסף 6הון רובד 
 62,111  62,122  65,686  6הון רובד 
 5,162  5,183  5,231  לאחר ניכויים 2הון רובד 

 631132  631610  631131  ון הכוללכל הה-סך
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 ('ט-ו 'ח 3טבלה ) סיכון לרכיבי ההון יחס

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 ביוני 03

03 
 בדצמבר

 
6332 6332 6332 

 
 באחוזים

 במאוחד( א)
 1.5  1.5  1.5  לרכיבי סיכון 6יחס הון עצמי רובד    

 62.3  62.5  63.8  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
 ⁽⁴⁾1.6  ⁽⁴⁾1.2  ⁽⁴⁾1.6  י המפקח על הבנקים"המזערי הנדרש ע 6ס הון עצמי רובד יח

 ⁽⁴⁾62.1  ⁽⁴⁾62.5  ⁽⁴⁾62.1  י המפקח על הבנקים"יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע
 חברות בת משמעותיות( ב)

 מ וחברות מאוחדות שלו"בנק מרכנתיל דיסקונט בע. 6   
 62.1  62.2  62.1  סיכון לרכיבי 6יחס הון עצמי רובד    

 62.2  63.8  63.1  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
 ⁽⁴⁾1.6  ⁽⁴⁾1.2  ⁽⁴⁾1.6  י המפקח על הבנקים"המזערי הנדרש ע 6יחס הון עצמי רובד 

 ⁽⁴⁾62.1  ⁽⁴⁾62.5  ⁽⁴⁾62.1  י המפקח על הבנקים"יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע
 ⁽¹⁾דיסקונט בנקורפ אינק. 2

 62.8  62.5  63.6  לרכיבי סיכון 6יחס הון עצמי רובד    
 63.1  63.1  62.6  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

 ⁽²⁾2.5  ⁽²⁾2.5  ⁽²⁾2.5  המזערי הנדרש בהתאם לאסדרה המקומית 6יחס הון עצמי רובד 
 ⁽²⁾8.2  ⁽²⁾8.2  ⁽²⁾8.2  יחס ההון הכולל המזערי הנדרש בהתאם לאסדרה המקומית

 מ"כרטיסי אשראי לישראל בע. 3
 63.1  62.1  65.2  לרכיבי סיכון 6יחס הון עצמי רובד    

 65.2  61.1  61.2  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
 1.2  1.2  1.2  י המפקח על הבנקים"המזערי הנדרש ע 6יחס הון עצמי רובד 

 ⁽³⁾62.5  ⁽³⁾62.5  ⁽³⁾62.5  י המפקח על הבנקים"יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע
    :הערות

 .ב"הנתונים בסעיף זה חושבו בהתאם לכללים המחייבים בארה( 6)
יחסי ההון . BRF-המבוססים על הכללים הסופיים שפורסמו על ידי ה, IIIאי די בי ניו יורק כפופה לכללי ההון החדשים של באזל , 2265בינואר  6החל מיום ( 2)

 .הון כולל לנכסי סיכון 8%-ו; לנכסי סיכון 6הון רובד  1%; לנכסי סיכון( 6TEC) 6הון עצמי רובד  2.5%: הינם כלהלן ,2265בינואר  6המזעריים ליום 
 .2262בדצמבר  36החל מיום , 65%-נדרשת כאל לעמוד ביחס הון כולל שלא יפחת מ, נוכח פניית הפיקוח על הבנקים( 3)
 .לעיל( ב)6ראו סעיף  –בהתאם לדרישות הון נוספות בגין הלוואות לדיור , ( 2.21%: 2265בדצמבר  36ליום . 2.22%: 2265ביוני  32ליום ) 2.6%-בתוספת כ( 2)
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 של הגילוי בדרישת נכלל שאינו ההון הלימות על נוסף מידע

 3 נדבך

 פיקוחיים פעילות למגזרי בחלוקה סיכון נכסי

 
 פעילות ישראל

 
 ל"פעילות חו

 

 

משקי 
 בית

בנקאות 
 פרטית

עסקים 
קטנים 
 וזעירים

עסקים 
 בינוניים

עסקים 
 גדולים

גופים 
 מוסדיים

מגזר 
ניהול 
 פיננסי

סך 
פעילות 

 ישראל
אנשים 
 פרטיים

פעילות 
 אחר עסקית

סך הכל 
פעילות 

 הכל-סך ל"חו

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 6332ביוני  03לששת החודשים שהסתיימו ביום 

יתרה ממוצעת של נכסי 
 625,661  23,125  856  26,222  6,152  626,312  65,212  122  25,526  61,312  36,331  311  36,113  ⁽¹⁾סיכון

יתרת נכסי סיכון לסוף 
 628,212  23,862  6,212  26,631  6,125  622,221  65,131  511  21,235  61,552  36,182  261  32,151  ⁽¹⁾תקופת הדיווח 

              

 
 (0)6332בדצמבר  03ביום לשנה שהסתיימה 

יתרה ממוצעת של נכסי 
 622,663  25,521  6,811  22,232  3,221  661,581  63,116  352  22,511  63,118  21,851  858  33,213  ⁽¹⁾סיכון

יתרת נכסי סיכון לסוף 
 622,212  22,625  61  26,211  2,121  668,365  62,356  536  22,155  62,351  32,182  6,261  32,161  ⁽¹⁾תקופת הדיווח 

 :הערות 
 .יתרות ממוצעות חושבו על בסיס יתרות לתחילת רבעון או לתחילת חודש( 6)
 .כפי שחושבו לצורך הלימות הון -נכסי סיכון ( 2)
 .סווג מחדש( 3)

 בסיכון משוקללים בנכסים ושינויים תנועות של ריכוז

 
 6332רבעון שני 

מחצית ראשונה 
 6332ת שנ 6332

 
 במיליוני שקלים חדשים

 621,161  621,115  621,561  יתרה לתחילת התקופה
 שינוי בחשיפות

 2,122  2,122  3,218  (אשראי מאזני)ניצולים    
 18  (262) (623) ח"אג

 (522) 132  322  נגזרים
 3,213  21  182  מסגרות
 6,253  313  (131) ערבויות

 (6,221) 132  311  נכסים אחרים
 21112  21036  11633  כ שינוי בחשיפות"סה

 TTB (21) (216) (3,325)השפעת 
 TTB  2,616  1,236  2,526השינוי בחשיפות לאחר השפעת 

  - שינויים במפחיתי סיכון
 3,821  6,111  6,251  (שיחלוף)ערבויות   

 (282) 385  258  מפחיתי סיכון פיננסיים
 01012  61326  31131  כ"סה

 TTB (531) (512) (2,261)השפעת 
 TTB  6,682  6,212  6,632השינוי במפחיתי סיכון לאחר השפעת 

 TVD  365  521 (262)-שינוי ב
 111  21331  01612  כ שינוי בנכסי סיכון אשראי"סה

 621,115  632,866  632,866  יתרה לסוף התקופה
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 יחס המינוף

 (א3טבלה ) ן לבין מדידת החשיפה לצורך יחס המינוףהשוואה בין נכסים במאז

 
 ביוני 03

03 
 בדצמבר

 
6332 6332 6332 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 225,212  223,112  228,882  סך הנכסים בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים
ים הביטוח או המסחר שאוחדו לצרכ, הפיננסים, ההתאמות בגין השקעות בישויות בתחום הבנקאות

  -  -  - אך אינם בתחולת האיחוד לצרכים פיקוחיים, חשבונאיים
אך לא נכללו במדידת החשיפה , ההתאמות בגין נכסי נאמנות שהוכרו במאזן בהתאם להוראות הדיווח לציבור

  -  -  - של יחס המינוף
 (6,236) (6,222) (181) התאמות בגין מכשירים פיננסיים נגזרים

 116  151  6,212  מימון ניירות ערך התאמות בגין עסקאות
 22,662  68,581  26,353  (המרה של החשיפות החוץ מאזניות לסכומים שווי ערך אשראי)התאמות בגין פריטים חוץ מאזניים 

 6,621  6,211  6,212  התאמות אחרות
 6621123  6661222  6031102  חשיפה לצורך יחס המינוף
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 (ב3טבלה ) גילוי על יחס המינוף

 
 בדצמבר 03 ביוני 03

 
6332 6332 6332 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 חשיפות מאזניות
 226,812  611,382  223,211  (אך לרבות בטחונות והפרשה קבוצתית, למעט נגזרים ועסקאות מימון ניירות ערך)נכסים במאזן    

 (256) (251) (612) 6סכומים בגין נכסים שנוכו בקביעת הון רובד 
 6331233  3111360  6301032  (למעט בגין נגזרים ועסקאות מימון ניירות ערך)סך חשיפות מאזניות 
 חשיפות בגין נגזרים

 111  886  6,126  עלות השחלוף הקשורה לכל העסקאות בגין נגזרים   
 6,611  6,212  6,521  סכומי תוספות בגין חשיפה פוטנציאלית עתידית הקשורה לכל העסקאות בגין נגזרים

  -  -  - שנוכו מהנכסים המאזניים בהתאם להוראות הדיווח לציבור, גילום ביטחונות שניתנו בגין נגזרים
 (613) (22)  - ניכויים של נכסי חייבים בגין בטחון משתנה במזומן שניתן בעסקאות בנגזרים

  -  -  - לקוחרגל צד נגדי מרכזי פטורה של חשיפות מסחריות שסולקו על ידי ה
  -  -  - סכום נקוב אפקטיבי מתואם של נגזרי אשראי שנכתבו

  -  -  - קיזוזים נקובים אפקטיביים מתואמים וניכויי תוספות בגין נגזרי אשראי שנכתבו
 61332  61311  01311  סך חשיפות בגין נגזרים

 חשיפות בגין עסקאות מימון נירות ערך
לאחר התאמות בגין עסקאות שמטופלות , (ללא קיזוזים)אות מימון ניירות ערך נכסים ברוטו בגין עסק   

 6,551  2,215  3,225  כמכירה חשבונאית
  -  -  - סכומים שקוזזו של מזומנים לשלם ושל מזומנים לקבל מנכסים ברוטו בגין עסקאות מימון ניירות ערך

 116  151  6,212  ת ערךחשיפת סיכון אשראי של צד נגדי בגין נכסי מימון ניירו
  -  -  - חשיפות בגין עסקאות כסוכן

 61663  61121  11331  סך חשיפות בגין עסקאות מימון ניירות ערך
 חשיפות חוץ מאזניות אחרות

 12,212  11,111  13,122  חשיפה חוץ מאזנית בערך נקוב ברוטו   
 (52,682) (28,211) (52,221) התאמות בגין המרה לסכומים שווי ערך אשראי

 631331  311211  631020  פריטים חוץ מאזניים
 הון וסך החשיפות

 62,111  62,122  65,686  6הון רובד    
 225,152  222,115  236,135  סך החשיפות
       יחס מינוף

 1.5 1.1 1.5 268יחס המינוף בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 
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רכי ניהולםהחשיפה לסיכונים וד    

 6102של שנת  השניהרבעון  במהלך פורסמוש הוראותטיוטות ו

 אשראי ןסיכו

  חדשות הוראות

 הפחתת סיכון אשראי
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 (7טבלה ) אשראיסיכוןהפחתת

 

חשיפת 
אשראי 

ברוטו לפני 
הפרשה 
להפסדי 

 ⁽²⁽⁾¹⁾אשראי

חשיפת 
אשראי 

ברוטו לאחר 
הפרשה 
להפסדי 

 ⁽²⁽⁾¹⁾אשראי

חשיפת 
אשראי 

המכוסה על 
ידי ביטחון 

פיננסי 
 ⁽⁴⁽⁾³⁾כשיר

סך הכל 
סכומים 
 ⁽⁵⁾שנגרעו

סך הכל 
סכומים 
 ⁽⁵⁾שנוספו

חשיפת 
 אשראי נטו

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 6332ביוני  03

 21,322  212   -  - 28,812  28,812  חובות של ריבונויות
 1,221  6  (622) (6) 1,521  1,532  חובות של ישויות סקטור ציבורי
 63,858  8,621  (251) (611) 1,686  1,683  חובות של תאגידים בנקאיים

 623,121  8,512  (1,282) (1,123) 666,255  666,521  חובות של תאגידים
 6,226   -  - (252) 6,113  6,111  ן מסחרי"חובות בבטחון נדל

 26,631   - (1,362) (6,132) 52,211  52,286  חשיפות קמעונאיות ליחידים
 65,512   - (8) (2,151) 68,352  68,531  הלוואות לעסקים קטנים

 25,523   -  -  - 25,523  25,121  משכנתאות לדיור
 231   -  -  - 231  231  איגוח

 1,212   -  -  - 1,212  1,212  נכסים אחרים
 6211132  311311  (311311) (331113) 6111312  6111101  הכל-סך

       
 

 6332ביוני  03
 52,112  518   -  - 52,612  52,612  חובות של ריבונויות

 1,388   - (321)  - 1,165  1,168  חובות של ישויות סקטור ציבורי
 61,116  1,851  (223) (31) 1,312  1,315  חובות של תאגידים בנקאיים

 15,632   - (118) (5,222) 622,122  622,181  חובות של תאגידים
 6,561   -  - (321) 6,823  6,821  ן מסחרי"חובות בבטחון נדל

 31,652   - (1,662) (6,181) ⁽⁶⁾25,252  ⁽⁶⁾25,522  חשיפות קמעונאיות ליחידים
 63,162   - (1) (2,188) ⁽⁶⁾61,122  ⁽⁶⁾61,811  הלוואות לעסקים קטנים

 22,622   -  -  - ⁽⁶⁾22,622  ⁽⁶⁾22,322  משכנתאות לדיור
 232   -  -  - 232  232  איגוח

 8,152   -  -  - 8,152  8,155  נכסים אחרים
 6211301  11101  (11101) (331321) 6211612  6211313  הכל-סך

       
 

 6332בדצמבר  03
 56,112  562   -  - 56,212  56,212  חובות של ריבונויות

 1,122   - (626)  - 1,826  1,822  ישויות סקטור ציבוריחובות של 
 62,228  1,811  (282) (621) 1,118  1,822  חובות של תאגידים בנקאיים

 626,225  2,115  (5,121) (1,212) 621,861  621,122  חובות של תאגידים
 6,556   -  - (258) 6,821  6,861  ן מסחרי"חובות בבטחון נדל

 38,216   - (1,221) (6,133) 21,253  21,521  מעונאיות ליחידיםחשיפות ק
 62,361   - (1) (2,111) 61,212  61,211  הלוואות לעסקים קטנים

 23,326   -  -  - 23,326  23,561  משכנתאות לדיור
 225   -  -  - 225  225  איגוח

 8,812   -  -  - 8,812  8,812  נכסים אחרים
 6231211  301022  (301022) (331121) 6161236  6101031  הכל-סך

 :הערות
 (.TTBלפני הכפלה במקדמי )סיכון אשראי חוץ מאזני הינו לפני המרה לשווה ערך אשראי  (6)
 ((.ne-DAA)מקדם התוספת ולאחר הכפלה ב entttenלאחר השפעת )סיכון האשראי בגין עסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים מוצג במונחי שווה ערך אשראי  (2)
 .כולל התאמות חיוביות שנוספו לחשיפה, (satcrith)ולאחר הכפלה במקדמי בטחון , קיזוז מאזני או חוץ מאזני, כאשר רלוונטי, לאחר (3)
 .לרבות זהב (2)
 .מוצג במסגרת חובות הצד הנגדי שנתן את הערבות, סכום החשיפה המכוסה על ידי ערבויות (5)
 .שינוי בסיווג הלוואות לכל מטרה אשר הועמדו במשכון דירת מגורים -מחדש סווג  (1)
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 נוספים גילויים

חשיפת סיכון אשראי ברוטו
 

 

ביוני  03
6332 

ממוצע 
 ⁽¹⁾לתקופה

ביוני  03
6332 

ע ממוצ
 ⁽¹⁾לתקופה

בדצמבר  03
6332 

ממוצע 
 ⁽¹⁾לתקופה

 
 במיליוני שקלים חדשים

 651,213  651,215  658,612  655,321  658,121  612,221  אשראי
 35,218  32,122  33,155  35,212  32,658  33,182  איגרות חוב

 1,622  8,812  8,811  8,155  8,156  1,212  ⁽²⁾אחרים
 11,212  12,231  12,325  11,115  16,538  13,611  ⁽³⁾יות אחרות על חשבון לקוחותערבויות והתחייבו

 2,512  2,618  2,852  2,626  2,121  3,621  ⁽⁴⁾עסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים
 6131011  6101031  6211310  6211313  6121632  6111101  הכל-סך

 :הערות
 .ניהממוצע מחושב על בסיס רבעו (6)
 .רכוש קבוע, מניות, מזומנים: בעיקר (2)
 (.TTBלפני הכפלה במקדמי )סיכון אשראי חוץ מאזני הינו לפני המרה לשווה ערך אשראי  (3)
 (.(ne-DAA)והכפלה במקדם התוספת  entttenלאחר השפעת )סיכון האשראי בגין עסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים מוצג במונחי שווה ערך אשראי  (2)
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 איזורים לפי בעייתיים וחובות עיקריים גאוגרפיים איזורים לפי חשיפות התפלגות

 עיקריים גאוגרפיים

 
 ⁽¹⁾סיכון אשראי כולל

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

         
 ⁽⁴⁾הפסדי אשראי

 

-סך
 ⁽⁹⁾הכל

דירוג 
ביצוע 
 ⁽⁵⁾בעייתי (2)אשראי

 
 הכל-סך

: מזה
 פגום ⁽⁵⁾בעייתי (1()6)חובות

ההוצאה 
התקופתית 
בגין הפסדי 

 אשראי

מחיקות 
חשבונאיות 

נטו 
 לתקופה

יתרת 
הפרשה 
להפסדי 

 אשראי

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 6332ביוני  03

 פעילות לווים בישראל
 2,222  12,266  15,528  הכל מסחרי-סך           

 
 13,212  12,151  3,112  2,281 (23) (26)  6,311 

 2,113  612,368  611,221  הכל ציבור-סך
 

 611,181  666,212  2,155  2,322  11  36  6,112 
 11210  3121331  3111111  הכל פעילות בישראל-סך

 
 3211212  3361202  11222  61011  22  03  31126 

 ל"פעילות לווים בחו
 858  22,112  22,351  הכל מסחרי-סך           

 
 36,822  22,221  112  212  31  51  211 

 812  25,232  21,163  הכל ציבור-סך
 

 32,212  23,125  122  211  31  51  366 
 31111  201223  221220  ל"הכל פעילות בחו-סך

 
 011211  611336  133  122  01  22  036 

 21321  6011221  6231133  הכל-סך
 

 6311611  3131201  21022  61133  331  11  61611 

 
 6332ביוני  03

 פעילות לווים בישראל
 3,165  82,666  81,286  הכל מסחרי-סך           

 
 82,151  58,212  3,122  2,118 (1) (51)  6,212 

 2,235  621,282  653,165  הכל ציבור-סך
 

 652,121  622,621  2,222  2,125  63  51  6,828 
 11102  3131311  3121121  בישראל הכל פעילות-סך

 
 3201213  3331313  11166  61112  36  21  31111 

 ל"פעילות לווים בחו
 821  38,281  31,122  הכל מסחרי-סך           

 
 21,211  22,558  182  221 (1) (5)  218 

 831  22,821  22,252  הכל ציבור-סך
 

 36,123  22,632  112  221 (1) (1)  365 
 31301  261300  201201  ל"הכל פעילות בחו-סך

 
 021103  611632  116  161 (1) (2)  031 

 21110  6661313  6031016  הכל-סך
 

 3131133  3611011  21631  01316  1  20  61322 

 
 6332בדצמבר  03

 פעילות לווים בישראל
 3,568  85,511  12,851  הכל מסחרי-סך           

 
 81,285  16,312  3,212  2,261  621  62  6,352 

 2,236  653,185  612,311  הכל ציבור-סך
 

 658,512  625,112  2,225  2,282  228  611  6,122 
 11603  3111210  3121361  הכל פעילות בישראל-סך

 
 3231303  3321221  11632  61113  631  311  31160 

 ל"פעילות לווים בחו
 882  22,563  23,152  הכל מסחרי-סך           

 
 36,121  22,212  838  531 (62) (21)  326 

 812  22,185  21,235  הכל ציבור-סך
 

 32,221  23,121  822  531 (61) (28)  331 
 31331  221102  211012  ל"הכל פעילות בחו-סך

 
 011136  611121  111  201 (63) (61)  001 

 21623  6011111  6161230  הכל-סך
 

 6331116  3021201  21311  01331  311  323  61623 
 :הערות

, נכסים בגין מכשירים נגזרים,  ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר, ח"אג, חובות: כולל. לרבות בגין מכשירים נגזרים, סיכון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזני (6)
מיליון  12,122-ו 3,523, 121, 35,253 628,381כון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה וערבויות והתחיבויות על חשבון לקוחות בסך סי
 . בהתאמה, ח"ש

 .ך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזרח וניירות ער"למעט אג, פקדונות בבנקים וחובות אחרים, אשראי לממשלות, אשראי לציבור (2)
 .למעט בגין מכשירים נגזרים, סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה (3)
 (.מוצגים במאזן בסעיף התחייבויות אחרות)כולל בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים  (2)
לרבות בגין הלוואות לדיור שבגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור והלוואות לדיור שבגינן לא קיימת הפרשה לפי , נחות או בהשגחה מיוחדת, ץ מאזני פגוםסיכון אשראי מאזני וחו (5)

 . ימים או יותר 12עומק הפיגור הנמצאות בפיגור של 
 .לביצוע אשראי חדש בהתאם למדיניות הבנקסיכון אשראי אשר דירוג האשראי שלו במועד הדוח תואם את דירוג האשראי  (1)
, המשולבות במערך העסקאות והבטחונות של עסקי לווים מסחריים או שהועמדו לקבוצות רכישה, ח"מיליון ש 252יתרת החובות המסחריים כוללת הלוואות לדיור בסך של  (1)

 .שהפרוייקטים שהן בונות מצויים בהליכי בניה
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 4טבלה ) אשראי חשיפת של עיקריים סוגים לפי ממויין, דינג צד לפי החשיפה התפלגות

 ('ח

 
 ⁽¹⁾אחרים איגרות חוב אשראי

ערבויות 
והתחייבויות 

אחרות על חשבון 
 ⁽²⁾לקוחות

עסקאות 
במכשירים 

פיננסיים 
 הכל-סך ⁽³⁾נגזרים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 6332ביוני  03

 28,812  68  6,251   - 25,132  26,115  ריבונויות
 1,532  82  811   - 2,218  2,252  ישויות סקטור ציבורי
 1,683  6,311  221   - 6,526  2,882  תאגידים בנקאיים

 666,521  6,122  31,112   - 2,216  11,822  תאגידים
 6,111   -  -  -  - 6,111  ן מסחרי"בבטחון נדל

 52,286  28  25,322   - 22  22,881  חשיפות קמעונאיות ליחידים
 68,531  2  5,661   -  - 63,261  הלוואות לעסקים קטנים

 25,121  2  2,221   -  - 23,538  משכנתאות לדיור
 231   -  -  - 231   - איגוח

 1,212   -  - 1,212   -  - נכסים אחרים
 6111101  01311  101311  11321  001116  3231111  הכל-סך

       
 

 6332ביוני  03
 52,612  32  6,212   - 21,326  21,556  ריבונויות

 1,168  221  122   - 5,228  6,126  ישויות סקטור ציבורי
 1,315  111  326   - 2,588  5,151  תאגידים בנקאיים

 622,181  6,265  32,822   - 125  12,221  תאגידים
 6,821   -  -  -  - 6,821  ן מסחרי"בבטחון נדל

 25,522  13  22,116   -  - ⁽⁴⁾22,288  חשיפות קמעונאיות ליחידים
 61,811  2  2,112   -  - ⁽⁴⁾62,623  הלוואות לעסקים קטנים

 22,322  3  6,821   -  - ⁽⁴⁾22,288  משכנתאות לדיור
 232   -  -  - 232   - איגוח

 8,155   -  - 8,155   -  - נכסים אחרים
 6211313  61313  221122  11122  021311  3221032  הכל-סך
 

 
 6332בדצמבר  03

 56,212  8  6,212   - 25,122  22,252  ריבונויות
 1,822  662  822   - 2,125  2,325  ישויות סקטור ציבורי
 1,822  6,251  222   - 2,681  3,631  תאגידים בנקאיים

 621,122  112  31,311   - 6,522  18,223  תאגידים
 6,861   -  -  -  - 6,861  ן מסחרי"בבטחון נדל

 21,521  21  23,182   -  - ⁽⁵⁾23,522  חשיפות קמעונאיות ליחידים
 61,211  3  2,121   -  - ⁽⁵⁾62,521  הלוואות לעסקים קטנים

 23,561  2  6,111   -  - ⁽⁵⁾26,821  משכנתאות לדיור
 225   -  -  - 225   - איגוח
 8,812   -  - 8,812   -  - ים אחריםנכס
 6101031  61321  131601  11111  011113  3211622  הכל-סך

 :הערות
 .רכוש קבוע, מניות, מזומנים: בעיקר (6)
 (.TTBלפני הכפלה במקדמי )סיכון אשראי חוץ מאזני הינו לפני המרה לשווה ערך אשראי  (2)
 ((.ne-DAA)ולאחר הכפלה במקדם התוספת  entttenלאחר השפעת )ירים פיננסיים נגזרים מוצג במונחי שווה ערך אשראי סיכון האשראי בגין עסקאות במכש (3)
 .שינוי בסיווג הלוואות לכל מטרה אשר הועמדו במשכון דירת מגורים -סווג מחדש  (2)
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 04 

לפרעוןחוזיתתקופהיתרתלפיהתיקפיצול
()

 ('ה 4טבלה ) 

 
 עד שנה

 מעל שנה ועד
 מעל חמש שנים חמש שנים

ללא תקופת 
 ⁽²⁾פרעון

סך הכל תזרימי 
 מזומנים

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 6332ביוני  03

 613,683  2,321  32,262  56,352  81,213  אשראי
 23,231   - 22,115  62,381  1,815  איגרות חוב

 1,663  2,128  138  311  3,356  ⁽³⁾אחרים
 13,625  6,632  5,511  65,163  52,133  ⁽⁴⁾ת אחרות על חשבון לקוחותערבויות והתחייבויו

 2,132  628  212  6,815  2,235  ⁽⁵⁾עסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים
 0301633  11631  211211  101163  3231211  הכל-סך

      
 

 6332ביוני  03
 611,212  6,552  21,115  22,235  12,138  אשראי
 23,526   - 61,235  61,162  1,211  ות חובאיגר

 8,823  2,311  181  512  3,223  ⁽³⁾אחרים
 11,115  6,622  2,128  63,222  21,211  ⁽⁴⁾ערבויות והתחייבויות אחרות על חשבון לקוחות

 2,626  622  211  6,516  6,136  ⁽⁵⁾עסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים
 6111216  11311  231301  121231  3211131  הכל-סך

      
 

 6332בדצמבר  03
 611,221  6,113  21,512  28,261  81,322  אשראי

 22,622   - 61,855  61,182  1,581  איגרות חוב
 8,121  2,231  122  123  3,222  ⁽³⁾אחרים

 12,622  183  5,621  65,221  28,522  ⁽⁴⁾ערבויות והתחייבויות אחרות על חשבון לקוחות
 3,181  261  212  6,162  6,316  ⁽⁵⁾עסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים

 6121316  11231  221221  161116  3231321  הכל-סך
 :הערות

הנתונים . כל תזריםבהתאם לתקופות הנותרות למועד הפרעון החוזי של , בביאור זה מוצגים תזרימי המזומנים העתידיים החוזיים הצפויים בגין החשיפות (6)
 .אשר פריסתן לתקופות מתבצעת על פי אומדן המתבסס על תקופות האשראי בגינו הן בוצעו, מוצגים בניכוי הפרשות להפסדי אשראי

 (₪מיליון  556: 36.62.2265, ₪ מיליון  552: 32.21.2265)ח "מיליון ש 215כולל נכסים שזמן פרעונם עבר בסך  (2)
 .רכוש קבוע, מניות ,מזומנים: בעיקר (3)
 (.TTBלפני הכפלה במקדמי )סיכון אשראי חוץ מאזני הינו לפני המרה לשווה ערך אשראי  (2)
 .מוצג כפי שחושב לצורך מגבלות של חבות של לווה (5)
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 עיקריים ענפים לפי החשיפות התפלגות

 
 6332בדצמבר  03 6332ביוני  03

 ענף

 סיכון
 אשראי 

 כולל

 סיכון : מזה
 שראי א

 בעייתי

 שיעור 
 סיכון 

 בעייתי

 סיכון 
 אשראי 

 כולל

 סיכון : מזה
 אשראי 
 בעייתי

 שיעור 
 סיכון 

 בעייתי

 
 % ח"במיליוני ש % ח"במיליוני ש

 6.8  318  22,556  3.6  122  61,516  תעשיה
 2.5  228  61,282  2.2  222  61,822  בינוי -ן "בינוי ונדל
 2.5  158  26,622  2.2  111  61,221  ן"בנדלפעילות  -ן "בינוי ונדל
 3.8  138  22,521  2.1  6,613  25,522  מסחר

 6.6  261  61,186  2.1  616  26,121  שירותים פיננסיים
 6.5  312  23,212  6.3  332  25,135  הלוואות לדיור -אנשים פרטיים 
 2.1  351  28,326  2.1  315  21,812  אחר -אנשים פרטיים 
 2.1  6,566  32,321  5.2  6,182  33,115  ענפים אחרים

 6.2  21363  6321236  6.2  21221  6321223  הכל ציבור-סך
 6.2  622  62,135  2.6  222  1,161  בנקים

 2.6  21  25,611  2.8  228  25,225  ממשלות
 6.6  21623  6161230  6.2  21321  6231133  הכל-סך

 ('ח 4טבלה ) אשראי להפסדי ההפרשה ביתרת התנוע

 
 אשראי לציבור

  

 
 מסחרי

אנשים 
 -פרטיים 

הלוואות 
 לדיור

אנשים 
 -פרטיים 

 הכל-סך אחר
בנקים 

 הכל-סך וממשלות

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 6332ביוני  03לששת החודשים שהסתיימו ביום 

 2,216  3  2,258  221  611  6,115  (רמבוק) 2265בדצמבר  36יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 
 622  (2) 621  86  1  61  בגין הפסדי אשראי( ביטול הוצאות)הוצאות 

 (332)  - (332) (628) (65) (611) מחיקות חשבונאיות
 223   - 223  16   - 652  גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 (81)  - (81) (51) (65) (65) מחיקות חשבונאיות נטו
 (2)  - (2)  -  - (2) התאמות מתרגום דוחות כספיים

 61611  3  61610  103  313  31216  6332ביוני  03יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 
 682   - 682  32  2  622  בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים: מזה

       
 

 6332ביוני  03לששת החודשים שהסתיימו ביום 
 2,222  5  2,261  266  213  6,525  (מבוקר) 2262בדצמבר  36ת הפרשה להפסדי אשראי ליום יתר

 2  (2) 1  61  6  (62) בגין הפסדי אשראי( ביטול הוצאות)הוצאות 
 (311)  - (311) (632) (12) (615) מחיקות חשבונאיות

 322   - 322  625   - 231  גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות
 (53)  - (53) (25) (12) 12  מחיקות חשבונאיות נטו

 (1)  - (1)  -  - (1) התאמות מתרגום דוחות כספיים
 61322  0  61320  130  316  31211  6332ביוני  03יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

 685   - 685  31  3  621  בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים: מזה
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 (2טבלה ) (6)(3)לפי משקלי סיכון סכומי חשיפה

 סכום החשיפה לאחר הפרשה להפסדי אשראי ולפני הפחתת סיכון אשראי

 
 הכל-סך 623% 323% 333% 12% 23% 02% 63% 3%

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 6332ביוני  03

 28,812   -  - 61   - 1   - 6,122  21,121  ריבונויות
 1,521   -  - 1   - 6,121   - 5,516   - סקטור ציבורי

 1,686   -  - 615   - 6,363   - 2,113   - תאגידים בנקאיים 
 666,255   - 6,216  621,611   - 512   - 2,223   - תאגידים

 6,113   - 62  6,113   -  -  -  -  - ן מסחרי"נדל
 52,211   - 622  656  21,181   -  -  -  - קמעונאי יחידים

 68,352   - 618  15  68,666   -  -  -  - עסקים קטניםהלוואות ל
 25,523   - 51  212  8,211  2,151  66,512   -  - משכנתאות

 231   -  -  -  - 61   - 261   - איגוח
 1,212  6,122  6,621  3,218   -  -  - 622  2,126  אחרים

 6111312  31236  61111  3301631  121020  11131  331223  311113  111211  הכל-סך

          
 

 6332ביוני  03
 52,612   -  - 6   - 6,231   - 6,521  56,225  ריבונויות

 1,165   -  - 8   - 2,233   - 5,112   - סקטור ציבורי
 1,312   -  - 211   - 6,216   - 1,822   - תאגידים בנקאיים 

 622,122   - 2,316  11,328   - 326   - 162   - תאגידים
 6,823   - 61  6,821   -  -  -  -  - ן מסחרי"נדל

 25,252   - ⁽³⁾611  616  ⁽³⁾22,162   -  -  -  - קמעונאי יחידים
 61,122   - ⁽³⁾613  12  ⁽³⁾61,256   -  -  -  - הלוואות לעסקים קטנים

 22,622   - ⁽³⁾15  523  ⁽³⁾5,152  2,133  62,815   -  - משכנתאות
 232   -  -  -  - 61   - 265   - איגוח
 8,152  6,318  161  3,153   -  -  - 12  2,122  אחרים

 6211612  31021  01163  3311333  211032  11261  361122  321131  211311  הכל-סך

          
 

 6332בדצמבר  03
 56,212   -  - 6   - 62   - 6,212  21,151  ריבונויות

 1,826   -  - 8   - 6,812   - 5,131   - סקטור ציבורי
 1,118   -  - 611   - 6,261   - 5,265   - תאגידים בנקאיים 

 621,861   - 6,511  622,612   - 521   - 6,561   - תאגידים
 6,821   - 1  6,822   -  -  -  -  - ן מסחרי"נדל

 21,253   - 656  625  21,111   -  -  -  - קמעונאי יחידים
 61,212   - 612  13  61,851   -  -  -  - הלוואות לעסקים קטנים

 23,326   - 11  252  1,116  3,116  62,222   -  - משכנתאות
 225   -  -  -  - 68   - 221   - איגוח
 8,812  6,381  851  3,585   -  -  - 83  2,182  אחרים

 6161236  31012  61116  3331011  131262  11160  361613  311113  261113  הכל-סך
 .הערות לטבלה ראו בעמוד הבא
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 סכום החשיפה לאחר הפרשה להפסדי אשראי ולאחר הפחתת סיכון אשראי

 
 הכל-סך 623% 323% 333% 12% 23% 02% 63% 3%

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 6332ביוני  03

 21,322   -  - 61   - 1   - 6,122  21,311  ריבונויות
 1,221   -   1   - 6,821   - 5,516   - סקטור ציבורי

 63,858   -  - 616   - 1,388   - 1,321   - תאגידים בנקאיים
 623,121   - 6,285  16,622   - 128   - 62,236   - תאגידים

 6,226   - 62  6,266   -  -  -  -  - ן מסחרי"נדל
 26,631   - 631  636  22,812   -  -  -  - יחידים קמעונאי

 65,512   - 615  52  65,316   -  -  -  - הלוואות לעסקים קטנים
 25,523   - 51  212  8,211  2,151  66,512   -  - משכנתאות

 231   -  -  -  - 61   - 261   - איגוח
 1,212  6,122  6,621  3,218   -  -  - 622  2,126  אחרים

 6211132  31236  61126  121132  211131  321361  331223  611131  231331  הכל-סך

          
 

 6332ביוני  03
 52,112   -  - 6   - 6,231   - 6,521  56,823  ריבונויות

 1,388   -   8   - 6,121   - 5,112   - סקטור ציבורי
 61,116   -  - 211   - 1,618   - 1,211   - תאגידים בנקאיים

 15,632   - 2,268  16,116   - 326   - 162   - תאגידים
 6,561   - 61  6,522   -  -  -  -  - ן מסחרי"נדל

 31,652   - ⁽³⁾658  622  ⁽³⁾35,852   -  -  -  - קמעונאי יחידים
 63,162   - ⁽³⁾612  52  ⁽³⁾63,112   -  -  -  - הלוואות לעסקים קטנים

 22,622   - ⁽³⁾15  523  ⁽³⁾5,152  2,133  62,815   -  - משכנתאות
 232   -  -  -  - 61   - 265   - איגוח
 8,152  6,318  161  3,153   -  -  - 12  2,122  אחרים

 6211301  31021  01611  111312  221112  301101  361122  311111  211121  הכל-סך

          
 

 6332צמבר בד 03
 56,112   -  - 6   - 62   - 6,212  52,211  ריבונויות

 1,122   -   8   - 6,113   - 5,131   - סקטור ציבורי
 62,228   -  - 652   - 1,216   - 1,823   - תאגידים בנקאיים

 626,225   - 6,583  12,226   - 521   - 1,212   - תאגידים
 6,556   - 1  6,522   -  -  -  -  - ן מסחרי"נדל

 38,216   - 631  11  38,258   -  -  -  - קמעונאי יחידים
 62,361   - 625  12  62,662   -  -  -  - הלוואות לעסקים קטנים

 23,326   - 11  252  1,116  3,116  62,222   -  - משכנתאות
 225   -  -  -  - 68   - 221   - איגוח
 8,812  6,381  851  3,585   -  -  - 83  2,182  אחרים

 6231211  31012  61111  111031  211110  301012  361613  631601  201620  הכל-סך
 :הערות

 (.TTBלפני הכפלה במקדמי )סיכון אשראי חוץ מאזני הינו לפני המרה לשווה ערך אשראי  (6)
 ((.ne-DAA)ולאחר הכפלה במקדם התוספת  entttenלאחר השפעת )זרים מוצג במונחי שווה ערך אשראי סיכון האשראי בגין עסקאות במכשירים פיננסיים נג (2)
 .לתמצית הדוחות הכספיים' ז 6ראו ביאור , בגין יישום למפרע של הנחיות המפקח על הבנקים בנושא היוון עלויות פיתוח תוכנה, הוצג מחדש 
 .מטרה אשר הועמדו במשכון דירת מגוריםשינוי בסיווג הלוואות לכל  -סווג מחדש  (3)
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 גילוי כללי לגבי חשיפות הקשורות לסיכון אשראי של צד נגדי

 (8טבלה ) נגזרים לגבי גילוי

 
 בדצמבר 03 ביוני 03

 
6332 6332 6332 

 
 םבמיליוני שקלים חדשי

 ⁽¹⁾שווי הוגן ברוטו חיובי של חוזים
 :חוזי ריבית   
 618  623  682  מדד-שקל   

 6,821  6,161  2,638  אחר
 6,222  6,318  6,318  חוזי מטבע חוץ
 251  613  625  חוזים בגין מניות

  - 6   - חוזי סחורות ואחרים
 3,231  3,552  3,833  הכל שווי ההוגן ברוטו חיובי של חוזים-סך

 2,222  6,112  2,328  ⁽²⁾חשיפת אשראי חוץ מאזנית פוטנציאלית
 (3,212) (3,316) (3,232) הטבות קיזוז

 2,618  2,626  3,621  ⁽²⁾חשיפת אשראי נוכחית לאחר קיזוז
 (212) (626) (381) ביטחון שמוחזק

 31131  61333  61123  חשיפת אשראי נטו בגין נגזרים
 :הערות

 (.ח"מיליון ש 28: 36.62.2265ח "מיליון ש 21: 32.21.2265)ח "מיליון ש 26לרבות נגזרים משובצים בסך של  (6)
-ne)ספת חשיפת אשראי חוץ מאזנית פוטנציאלית בגין מכשירים נגזרים מחושבת על בסיס סכום הקרן הרעיונית של תיק הצד הנגדי כולו מוכפל במקדם התו (2)

DAA.) 

 רים פיננסיים נגזריםהפעילות במכשי

 חשיפות איגוח
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 (1טבלה ) חשיפות איגוח

 חשיפות איגוח

    
 סך חשיפה ליום

    
 ביוני 03

03 
 בדצמבר

    
6332 6332 6332 

    
 במיליוני שקלים חדשים

 :ניירות ערך מגובי משכנתאות
 ICRIDDEA-ו REMIT ,TMCכולל )ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים       

MFI) 
   

 55  51  51 
 כל ניירות הערך מגובי משכנתאות-סך

   
 22  21  22 

 :ניירות ערך מגובי נכסים
 TLCאגרות חוב מובטחות מסוג       
   

 386  315  381 
 כל ניירות הערך מגובי נכסים-סך

   
 013  012  011 

 כל ניירות הערך מגובי משכנתאות ונכסים-סך
   

 102  106  112 

       
 

 בדצמבר 03 ביוני 03

 
6332 6332 6332 

 
 דרישת הון חשיפה דרישת הון חשיפה דרישת הון חשיפה

  
36.2% 

 
36.2% 

 
36.2% 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 :משקל סיכון
      22%  261  66  265  66  221  66 

52%  61  6  61  6  68  6 
 36  112  36  106  36  102  הכל-סך

 לווים לקבוצות משמעותיות חשיפות בגין אשראי סיכון על נוסף גילוי
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  (CMBS)חשיפה לניירות ערך מגובי משכנתאות למסחר 

 פירוט החשיפות בגין 

 
 6332בדצמבר  03ליום  6332 ביוני 03ליום 

 מועד פדיון
עלות 

 שווי מאזני שווי הוגן מופחתת
עלות 

 שווי מאזני שווי הוגן מופחתת

 
 במיליוני שקלים חדשים

2222  1  1  1  1  8  1 
2221  2  5  2  5  5  5 

2221-2256  22  21  23  25  28  22 
 22  23  21  21  21  22  הכל-סך

 שוק  ןסיכו
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 כמותי גילוי

 כללי. א

 

 ניתוח רגישות להשפעת החשיפה לשינויים בריבית המבוססת על השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים. ב
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לפני השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי )למעט פריטים לא כספיים 1 שווי הוגן של המכשירים הפיננסיים של הבנק וחברות מאוחדות שלו
  (הריבית

 
 ⁽²⁾מטבע חוץ מטבע ישראלי

 
 

 הכל-סך אחר אירו דולר צמוד למדד לא צמוד

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
 6332ביוני  03

 611,116  6,122  3,222  21,811  22,532  621,362  ⁽¹⁾ייםנכסים פיננס
 611,122  62,122  68,622  85,222  2,162  18,322  ⁽³⁾סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים

 (688,532) (2,512) (1,616) (53,211) (63,112) (666,535) ⁽¹⁾התחייבויות פיננסיות
 (222,311) (62,212) (62,313) (15,513) (1,112) (12,611) ⁽³⁾מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים סכומים לשלם בגין

 331231  (611) 31  01623  01211  01133  שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים

 
 6332בדצמבר  03

 611,211  6,111  3,122  28,211  61,832  623,261  ⁽¹⁾נכסים פיננסיים
 611,221  1,212  65,551  13,236  2,323  11,212  ⁽³⁾ומים לקבל בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזנייםסכ

 (681,133) (2,152) (1,868) (53,581) (65,222) (621,312) ⁽¹⁾התחייבויות פיננסיות
 (611,338) (5,518) (66,231) (15,281) (1,125) (12,366) ⁽³⁾סכומים לשלם בגין מכשירים פיננסיים נגזרים וחוץ מאזניים

 331310  (331) (11) 61163  61661  21606  שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים
 .הערות לטבלה ראו בעמוד הבא

א למעט פריטים ל1 השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים של הבנק וחברות מאוחדות שלו
 כספיים

 

לאחר 1 שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים
 ⁽⁴⁾השפעת השינויים בשיעורי הריבית 

  
 שינוי בשווי הוגן

 
 ⁽²⁾מטבע חוץ מטבע  ישראלי

    
 אחר אירו דולר צמוד מדד לא צמוד השינוי בשיעורי הריבית

השפעות 
 הכל-סך הכל-סך הכל-סך מקזזות

 
 באחוזים במיליוני שקלים חדשים

 
 6332ביוני  03

 (8%) (856) 1,151  (21) (225) 63  2,818  3,218  3,152  גידול מיידי מקביל של אחוז אחד
 (6%) (81) 62,561   - (222) 62  3,221  3,111  3,811  אחוז 2.6גידול מיידי מקביל של 

 62%  6,282  66,188  (28) (231) 22  3,382  3,111  2,558  קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד

 
 6332בדצמבר  03

 (8%) (831) 1,232  (61) (665) (13) 2,381  2,281  2,181  גידול מיידי מקביל של אחוז אחד
 (6%) (661) 1,151   - (663) (12) 2,132  2,268  5,262  אחוז 2.6גידול מיידי מקביל של 

 1%  122  66,261  (68) (662) (11) 3,628  2,268  5,118  קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד
 :הערות

 .לא כולל יתרות מאזניות של מכשירים פיננסיים נגזרים ושווי הוגן של מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים (6)
 .לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ (2)
 .לתמצית הדוחות הכספיים 61משו לחישוב השווי ההוגן המוצג בביאור כשהם מהוונים בריביות אשר שי, בגין מכשירים פיננסיים נגזרים( לשלם)סכומים לקבל  (3)
סך הכל שווי הוגן של . בהנחה שחל השינוי שצויין בכל שיעורי הריבית במגזר ההצמדה, שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים שמוצג בכל מגזר הצמדה הוא השווי ההוגן נטו במגזר זה (2)

 .בהנחה שחל השינוי שצויין בשיעורי הריבית בכל מגזרי ההצמדה, (למעט פריטים לא כספיים)הוגן נטו של כל המכשירים הפיננסיים מכשירים פיננסיים הוא השווי ה
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ומשך החיים ( פ"שת)ובכלל זה שיעור התשואה הפנימי 1 וז נתוני החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית של הבנק והחברות המאוחדות שלוריכ
 כולל הנחות לגבי פרעונות מוקדמים1 בהתאם למגזרי ההצמדה השונים1 (מ"מח)הממוצע 

 
 6332בדצמבר  03 6332ביוני  03

 
 מטבע ישראלי

 
 מטבע ישראלי

 

 
 צמוד מדד מודלא צ

מטבע חוץ 
ושקלים 
צמודים 

 צמוד מדד לא צמוד למטבע חוץ

מטבע חוץ 
ושקלים 
צמודים 

 למטבע חוץ

 
 במיליוני שקלים חדשים

 621,212  22,631  222,163  618,235  25,222  225,132  כל הנכסים-סך
 621,186  26,121  611,186  615,265  26,152  226,132  כל ההתחייבויות-סך

 (:בשנים( )מ"מח)משך חיים ממוצע 
 6.21  3.52  2.86  6.21  3.18  2.81  נכסים      

 2.18  3.23  2.11  2.81  2.11  2.11  התחייבויות
 3.61  3.11  3.32  3.66  3.21  3.33  מ"פער המח

 3.13  3.21  6.01  3.12  3.31  6.23  פ"הפרש שת

 "(הכלכלית החשיפה: "להלן) הריבית חשיפת לניהול משמשיםה הנתונים פי על רגישות ניתוח .ג
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 דות בסיס בשיעורי הריבית על השווי הכלכלי של הקבוצהנקו 333השפעת שינויים היפותטיים של 

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

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
  6332ביוני  03לששת החודשים שהסתיימו ביום 

 (55) 1  22  52  (622) בשיעורי הריבית FD622עליה של 
 (668) )( (223) (22) 615  ביתבשיעורי הרי FD622ירידה של 

      
 

  6332בדצמבר  03לשנה שהסתיימה ביום 
 (11) 62  (86) 626  (622) בשיעורי הריבית FD622עליה של 
 (56) (2) (81) (628) 688  בשיעורי הריבית FD622ירידה של 

 

 השוק סיכון על בגילוי שנכללו פוזיציות לבין מאזן סעיפי בין הקשר

 נכסים

השפעת 
333PB 

 לסוף רבעון

השפעת 
333PB 

לסוף שנת 
 ייבויותהתח הדיווח

השפעת 
333PB 

 לסוף רבעון
לסוף  333PBהשפעת 

 שנת הדיווח

 
03.32.32 03.36.6332 

 
03.32.32 03.36.6332 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 111  131  פקדונות 6,221  6,326  אשראי
 316  332  כתבי התחייבות 818  138  תיק ניירות ערך זמין למכירה

 362  316  חוץ מאזני 31  81  תיק ניירות ערך  למסחר
 111  186  ש"פרישת עו 222  612  תיק ניירות ערך  לפדיון

 חוץ מאזני
  

 322  361  זכויות עובדים
 אחר 28  51  אחר

 
 2 

 2,323  2,538  הכל-סך 2,266  2,513  הכל-סך

 אופיו של סיכון הריבית בתיק הבנקאי . ד
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 נקודות בסיס בשיעור הריבית על התיק הבנקאי 333של  מקביליים שינוייםהשפעת 

 הכל-סך ח אחר"מט דולר צמוד מדד לא צמוד שיעורי הריביתהשינוי ב

 
 במיליוני שקלים חדשים

 
  6332ביוני  03לששת החודשים שהסתיימו ביום 

 32  1  51  51  (13) בשיעורי הריבית FD622עליה של 
 (222) )( (218) (22) 622  בשיעורי הריבית FD622ירידה של 

      
 

 6332בדצמבר  03לשנה שהסתיימה ביום 
 (16) 62  (12) 626  (662) בשיעורי הריבית FD622עליה של 
 (52) (2) (11) (621) 651  בשיעורי הריבית FD622ירידה של 

 

 בניהול ראשיים מדדים

 (-ה מודל) בסיס' נק 333-ב הריבית עקומי של מקביליים לשינויים הכלכלי השווי רגישות במדד - והמגבלות הקבוצתית החשיפה פירוט

 
 ה שהסתיימה בלתקופ

 
03.32.6332 03.36.6332 

 
 סוף הרבעון

חשיפה 
מקסימלית 

במהלך 
המחצית 
 הראשונה

סוף שנת 
 הדיווח

חשיפה 
מקסימלית 

 במהלך השנה

 
 במיליוני שקלים חדשים

 (212) (11) (625) (668) חשיפה בפועל
 (825) (122) (825) (825) מגבלת דירקטוריון

 AN 622 AN 622  D 622 AN 622 התרחיש בו נמדדה החשיפה
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 ביניים בתרחישי החשבונאי השווי ירידת - והמגבלות הקבוצתית החשיפה פירוט

 
 6332ביוני  03לרבעון שהסתיים ביום 

 
03.32.6332 03.36.6332 

 
 סוף הרבעון

חשיפה 
מקסימלית 

במהלך 
המחצית 
 הראשונה

סוף שנת 
 הדיווח

חשיפה 
ית מקסימל

 במהלך השנה

 
 במיליוני שקלים חדשים

 (566) (221) (261) (261) חשיפה בפועל
 (852) *מגבלת דירקטוריון

 
(852) 

 .2265 שנת מגבלת הדירקטוריון עודכנה במהלך .י המודל המעודכן"המודל עודכן והנתונים מוצגים עפ*  

   נוספים ומודלים מדדים

ללכוה VaR-ה במונחי החשיפה פירוט

 
 לתקופה שהסתיימה ב

 
03.32.6332 03.30.6332 

 

סוף תקופת 
 הדיווח

חשיפה 
מקסימלית 

במהלך 
 הרבעון

סוף תקופת 
 הדיווח

חשיפה 
מקסימלית 

במהלך 
 הרבעון

 
 במיליוני שקלים חדשים

 2.6%  6.8%  6.8%  6.1%  חשיפה בפועל
 3.5%  3.5%  3.5%  3.5%  מגבלת דירקטוריון

 מסחרעל פעילות ה VaR-במונחי ה החשיפה פירוט

 
 ביוני 03לרבעון שהסתיים ביום 

 
6332 6332 

 
 הרבעוןסוף 

חשיפה 
מקסימלית 

במהלך 
 הרבעוןסוף  מחצית השנה

חשיפה 
מקסימלית 

במהלך 
 השנהמחצית 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 23.1 8.3  61.3  65.2  חשיפה בפועל
 52  מגבלת דירקטוריון

 
 52 

 :ותהער 
 11%ימי עסקים ובהסתברות של  62חושב עבור  VaR-ה

 .ההשוואתיות תיפגע שלא מנת על, בטבלה המוצגות הדיווח תקופות לכל, רטרואקטיבית נעשה העדכון. ריבית אופציות גם שתכלול כך הורחבה המדידה 2261 מרס מחודש החל



  וחדות שלווחברות מאבנק דיסקונט לישראל 

42  

 (להון ביחס מוצגים הנתונים) שנקבעו למגבלות ביחס בפועל ההון השקעת התפלגות

  
 6332שנת  6332מחצית ראשונה 

  
 טווח החשיפה

 ממוצע עד -מ סוף שנה ממוצע עד -מ סוף תקופה מגבלה מגזר
 8.1%  62.2%  6.1%  3.5%  62.2%  65.2%  2.2%  62.8%  (22%)-22% צמוד מדד

 21.1%  21.2%  21.2%  28.1%  21.1%  21.5%  25.1%  21.5%  22%-65% ח"מט
 
 

של שינויים בשערי החליפין במטבעות העיקריים על ההון המפרטת את ההשפעה 1 רגישות ההון לשינויים בשערי חליפין מוצגת בטבלה שלהלן
 6332במרס  03ליום 

 
  6332ביוני  03לששת החודשים שהסתיימו ביום 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 -33% -2% 2% 33% מגזר
 (321) (613) 655  362  דולר
 (21) (65) 62  28  יורו
 21  63  (63) (21) ח אחר"מט
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 ת המאוחדות שלושל הבנק והחברו1 אודות היקפי הפעילות במכשירים פיננסיים נגזרים( חשבונאיים)נתונים 

 
 6332בדצמבר  03 6332ביוני  03

 
 במיליוני שקלים חדשים

 3,226  3,121  נגזרים מגדרים
 DLM  221,112  681,621נגזרים 

 ⁽¹⁾21,561  22,121  נגזרים אחרים
 6,121  3,122  חוזי החלפת מטבע חוץ ספוט

 6631210  6011311  הכל-סך
 :הערה

 68ראו ביאור , "מוחזקים למכירה"אשר סווגו כ, (ח"מיליון ש 3-שווי מאזני בסך של כ)ח "מיליון ש 216-בערך נקוב של כ, בנק( סוויס)אידיבי לא כולל עסקאות של ( 6)
 .'ב
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 פירוט הקצאת ההון לסיכוני השוק לפי הגישה הסטנדרטית

 
 הקצאת הון ליום

 

ביוני  03
6332 

בדצמבר  03
6332 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 228  323  *ריביתסיכון    
 35  21  סיכון שער חליפין

 6  2  סיכון מניות
 22  22  סיכון אופציות

 032  012  הכל הקבוצה הבנקאית-סך
 61102  01310  הקצאה במונחי נכסי סיכון

 .בהתאמה, 2265בדצמבר  36ליום ו 2261ביוני  32ליום ח "מיליוני ש 5.1-ח ו"מיליוני ש 62כולל סיכון ספציפי בסך של *
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 (03טבלה ) הבנקאי בתיק במניות פוזיציות

 אסטרטגיות ותהליכים

 במניות השקעות לגבי נתונים

 
 בדצמבר 03 ביוני 03

 
6332 6332 6332 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 :⁽¹⁾השקעות במניות של חברות כלולות
 622  626  635  חירותמניות שאינן ס   

 :מניות בתיק הזמין למכירה
 213  558  11  מניות סחירות   

 823  116  822  מניות שאינן סחירות
 6,211  6,321  161  כל המניות בתיק הזמין למכירה-סך
 31113  31113  31321  כל ההשקעה במניות-סך

 :הערה
 .2265בדצמבר  36ים ליום לדוחות הכספי 65ראו ביאור , למידע נוסף (6)

 במניות פוזיציות בגין ההון דרישת

 
 בדצמבר 03 ביוני 03

 
6332 6332 6332 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 623  622  611  ⁽²⁾בקרנות השקעה פרטיות ובקרן של קרנות גידור, בגין השקעות בקרנות הון סיכון
 622  663  55  ⁽³⁾בגין השקעה במניות אחרות

 612  622  666  (1)דרישת ההון בגין פוזיציות במניות הכל-סך
 :הערות

 .והיא אינה כוללת דרישת הון בגין השקעה במניות בתיק למסחר( 62.1%: 2265בדצמבר  36ליום , 62.5%: 2265ביוני  32ליום ) 62.1%דרישת ההון חושבה לפי  (6)
 .652%השקעות אלו משוקללות במשקל סיכון  (2)
 .252%-ו 622%ות אלו משוקללות במשקל סיכון השקע (3)

 ומימון נזילות סיכון
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  הנזילות כיסוי יחס

 הנזילות כרית מבנה פירוט

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 
 03.36.6332 03.32.6332 הנכסים שנכללו

  
 במיליוני שקלים חדשים

 61,882  22,362  מזומן 6כרית 

 
 22,282  26,221  מ"מק/ח מדינת ישראל"אג

 
 3,262  3,152  אגח מדינות בחול

 651  281  אגח ריבוינויות 2כרית 

 
 6,552  6,512  אגח משכנתאות שהונפקו על ידי תאגיד ציבורי

 
 DD  155  318ח תאגידים "אג

 D  622  618ח תאגידים "אג ב 2כרית 
 הכל-סך

 
 111332  111163 

 (לרבעון ממוצע) בקבוצה משפטיות ישויות לפי הנזילות כיסוי יחס התפלגות

 
 ושהסתיימ לחודשים

 
03.32.6332 03.36.6332 

 
 באחוזים

 653.2%  612.2%  הבנק
 12.2%  621.1%  א די בי ניו יורק

 622.2%  622.1%  בנק מרכנתיל דיסקונט
 361.3%  300.1%  דיסקונט קבוצת
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02טבלה  - כיסוי הנזילותיחס 

 
 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום

 
03.2.6332 03.36.6332(3) 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 

סך ערך לא 
 משוקלל

 (ממוצע)
 סך ערך משוקלל

 (ממוצע)

סך ערך לא 
 משוקלל

 (ממוצע)

סך ערך 
 משוקלל

 (ממוצע)
 סך הכל נכסים באיכות גבוהה

 (ALLD)ות גבוהה סך הכל נכסים באיכ    
 

 28,261 
 

 22,222 
 תזרימי מזומנים יוצאים

 1,581  622,111  1,822  621,212  :מזה, פיקדונות קמעונאיים מיחידים ומעסקים קטנים    
 6,525  32,112  6,518  32,823  פיקדונות יציבים

 2,632  31,625  2,211  26,611  פיקדונות פחות יציבים
 152  32,128  111  35,212  (226להוראה ניהול בנקאי תקין  82סעיף )ימים  32העולה על  פיקדונות לתקופה

 32,683  56,612  35,612  55,225  :מזה, מימון סיטונאי בלתי מובטח
 (כל הצדדים הנגדיים)פיקדונות לצרכים תפעוליים 

 6  6  ⁽²⁾ - 6  ופיקדונות ברשתות של תאגידים בנקאיים קואופרטיבים
 32,682  56,613  35,612  55,222  (כל הצדדים הנגדיים)פיקדונות שאינם לצרכים תפעוליים 

  -  - 2  2  חובות לא מובטחים
 מימון סיטונאי מובטח

 
 2 

 
-  

 1,681  58,613  8,383  51,116  :מזה, דרישות נזילות נוספות
 2,315  1,815  6,136  5,121  תזרימים יוצאים בגין חשיפה לנגזרים ודרישות ביטחון אחרות

 2  2   -  - תזרימים יוצאים בגין אובדן מימון מוצרי חוב
 1,181  56,212  1,152  56,812  קווי אשראי ונזילות

 6,615  63,318  556  62,812  מחויבויות מימון חוזיות אחרות
 18  2,226  16  2,238  מחויבויות מימון מותנות אחרות

 י מזומנים יוצאיםסך הכל תזרימ
 

 231362 
 

 111631 
 תזרים מזומנים נכנסים

 152  152  6,286  6,286  (למשל עסקאות מכר חוזר)הלוואות מובטחות     
 62,616  68,551  62,131  61,356  תזרימים נכנסים מחשיפות הנפרעות כסדרן

 6,183  3,331  151  2,325  תזרימי מזומנים נכנסים אחרים
 311262  661212  321311  601302  ל תזרימי מזומנים נכנסיםסך הכ

  
 סך ערך מתואם

 

סך ערך 
 מתואם

 (ALQC)סך הכל נכסים נזילים באיכות גבוהה 
 

 111332 
 

 111163 
 סך הכל תזרימי מזומנים יוצאים נטו

 
 021123 

 
 011210 

 )%(יחס כיסוי נזילות 
 

 633.1% 
 

 628.2% 
 :הערות

 .לתמצית הדוחות הכספיים 68ראו ביאור , נוכח ההסכם למכירת פעילותה AFLDם אינם כוללים את הנתוני( 6)
 .ח"מיליון ש 6-סכום נמוך מ( 2)
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  מימון סיכון

 
03.32.6332 03.36.6332 

 
 במיליוני שקלים חדשים

 12,321  12,631  סך הנכסים ליום
 5,211  5,226  חובת הנזילות
 5,261  1,265  מתוכם שועבדו

 332  281  מתוכם ניתנו כביטחונות
 201236  231016  סך הנכסים הזמינים

 סיכונים תפעוליים

 אחרים סיכונים

  הסייבר והגנת מידע אבטחת סיכוני
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 סיכוני ציות
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 חוץ תושבי לקוחות בפעילות גבולות חוצי לסיכונים חשיפה
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 מילון מונחים
 

 (.אפקטיביות הבקרות)הערכת נאותות ואפקטיביות ניהול הסיכון  איכות ניהול

 אינדיקטור 

(Key Risk Indicator) 

 .מחוון  שנועד להציג את מצב החשיפה ביחס לסיכון/ אמצעי 

 .בין אם נגרם נזק לבנק ובין אם לאו, אירוע בו התממש סיכון אירוע כשל

ולפני הפרשות ( CCF)לפני המרה לאשראי , (CRM)אשראי מאזני וחוץ מאזני לפני הפחתת סיכון אשראי  אשראי ברוטו
 .להפסדי אשראי

 .אשראים דוקומנטריים ונגזרים, ערבויות, מסגרות מחייבות בלתי מנוצלות: כולל אשראי חוץ מאזני

בין ( או חוץ מאזני/מאזני ו)מתן אשראי י התאגיד ללקוחו ל"כל מצג שניתן ע -מסגרות מחייבות  
פ ובין בדרך של התנהגות ואשר ניתן לצפות כי לקוח סביר יסתמך על המצג ככזה "בין בע, בכתב

 .המחייב את הבנק

 .ח"ואג( ממשלות, לציבור)אשראי  אשראי מאזני

כאשר אינו עומד , ובות הלקוחהמיועדים להבטחת החזר ח( סחירים ושאינם סחירים)נכסים שונים  ביטחונות/ בטוחות 
 .בהחזרים השוטפים והמוסכמים בינו לבין הבנק

 הפחתת סיכון אשראי 

(MRC- Mksid  Rder 

Cd dag diM) 

לפי (. ביטחונות נזילים משועבדים כנדרש: בעיקר) IIי הוראות באזל "מקזזי סיכון המותרים עפ
, את חשיפת האשראי שלו כלפי הצד הנגדילהפחית , בעת חישוב דרישות ההון, הוראות אלה הבנק יכול

 .ובכך להביא בחשבון את השפעת הביטחון

לפי הנחיות בנק ישראל יש לבצע . עתודה שיוצר הבנק לכיסוי הפסדים צפויים בגין חבויות לקוחותיו הפרשות להפסדי אשראי
לכיסוי הפסדי הפרשה הנדרשת  -הפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני . הפרשות פרטניות וקבוצתיות

הפרשה להפסדי אשראי על בסיס . אשראי צפויים בגין חובות שנבדקו על בסיס פרטני וזוהו כפגומים
לרבות הפרשות להפסדי אשראי ( תקינים ולא תקינים)הפרשה בגין קבוצות גדולות של חובות  -קבוצתי 

 ".עומק הפיגור"בגין הלוואות לדיור הנמדדות בשיטת 

אם חולשות אלה לא . חוב שיש לו חולשות פוטנציאליות בגינן נדרשת תשומת לב מיוחדת של ההנהלה חוב בהשגחה מיוחדת
 .התוצאה עלולה להיות הרעה בסיכויים לפירעון האשראי או במעמדו של התאגיד הבנקאי כנושה, יטופלו

של  ההחזר יכולת ושל הביטחונות של המבוסס הנוכחי השווי ל ידיע מספק בלתי באופן שמוגן חוב חוב נחות
 נדרש .יתוקנו לא הליקויים אם מסוים הפסד יספוג שהבנק ברורה אפשרות קיימת ולפיכך ,החייב

 .החוב מימוש את מסכנת אשר היטב מוגדרת שתהיה חולשה

 .חוב שהבנק צופה כי לא יוכל לגבות את הסכומים המגיעים לו ובמועד שנקבע על פי הסכם החוב חוב פגום

הימים  32היחס בין מלאי הנכסים הנזילים באיכות גבוהה לסך תזרים המזומנים היוצא נטו במהלך  LCR))ילות יחס כיסוי הנז
 .הקלנדרים הבאים

 יעד עסקי 

 

 .ובכפוף למגבלות התיאבון לסיכון, מטרה עסקית המוגדרת במונחים כמותיים או איכותניים

עמלות נדחות או עלויות , פרמיה או ניכיון שטרם הופחתו ,לרבות ריבית צבורה שהוכרה, יתרת חוב יתרת חוב רשומה
או הוכרה , ריבית שלא הוכרה. נדחות שנזקפו לחוב וטרם הופחתו בניכוי כל חוב שנמחק חשבונאית

  .לא תיכלל ביתרת החוב הרשומה, בעבר ולאחר מכן בוטלה

מבחן קיצון מקרו כלכלי 

 אחיד

בוסס על תרחיש אחיד לכלל המערכת הבנקאית ועל המ, מבחן הקיצון שמפרסם הפיקוח על הבנקים
 .הרגולטורגיבש פרמטרים מקרו כלכליים ש

או במספר , (Single Factor)שיטה שבאמצעותה אומדים את השפעתו של שינוי בגורם סיכון יחיד  מבחני רגישות
בשיעור  ירידה חדה -בסיכוני שוק , לדוגמא)על מצבו הפיננסי של התאגיד הבנקאי , גורמי סיכון

 (.ירידה חדה במחירי הדיור -בסיכוני אשראי , הריבית
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 .המהווה גבול לפעילות במסגרת התיאבון לסיכון, הבנק ל ידיעהיגד הנקבע  (פנימית)מגבלה 

תיאור , הכוללת את ההנחות ששימשו לתחזית, תוכנית מפורטת של תחזית יחסי ההון לשנים הקרובות מתווה הון
ועמידה של הבנק , ניתוחי רגישות לסיכונים העיקריים, כבות ההון ויחסי ההוןהשפעות הצפויות על ש

מתווה ההון מהווה בסיס לקביעת המלצה להנהלה ולדירקטוריון בדבר יעדי הון של תוכנית . ביעדי ההון
 .הנפקות הון וחלוקת דיבידנד, תקציב נכסי הסיכון, ובכלל זה הכרית ההונית, העבודה

 נגזרים מעבר לדלפק

(- OTC Over The Counter) 

 .והבנק הינו צד לעסקה, עסקאות בנגזרים אשר אינן נסחרות בבורסה רשמית

מעקב אחר השינויים בנכסי הסיכון ובסיס ההון של הקבוצה והערכת העמידה ביעדי ההון שנקבעו על  ניטור יחסי ההון
 .ידי הדירקטוריון

 .היא מגיעה לרמה מסוימת לפני המגבלה נועד להצביע על החשיפה לסיכון כאשר סף התרעה

 .הערכת הסיכון המצרפי הגלום בחשיפות ובפעילות של הבנק פרופיל סיכון

 תיאבון לסיכון 

(Rder pAAs d s) 

תכנון הנזילות , תכנון ההון, ועקבי עם האסטרטגיה העסקית, משקף את טעמי הסיכון של התאגיד
ון  כולל מגבלות כמותיות ויעדים איכותיים המתווים את התיאבון לסיכ. ומקורות המימון של התאגיד

ומהווה כלי מרכזי של הדירקטוריון , קביעת המדיניות העסקית הקבוצתית בתחומי הסיכון השונים
 .לפיקוח ובקרה על פרופיל הסיכון של התאגיד

 .רך למסחרניירות ערך אשר לא סווגו כאגרות חוב מוחזקות לפדיון או כניירות ע תיק זמין למכירה

לצורך מכירה חוזרת בטווח זמן , מורכב מפוזיציות במכשירים פיננסיים המוחזקות עם כוונת מסחר תיק למסחר
או מתוך כוונה להרוויח משינויי מחירים ממשיים או צפויים בטווח קצר או ללכוד רווחי /ו, קצר

ופשי מאמנה כלשהי המגבילה כדי שמכשיר פיננסי יחשב כחלק מהתיק למסחר עליו להיות ח. 'ארביטראז
 . את סחירותו או שקיימת אפשרות לגדרו באופן מלא

התיק מוצג לפי . עד למועד הפדיון/ לטווח ארוך םאשר לבנק יש כוונה ויכולת להחזיק ניירות ערך תיק לפדיון
 .הגלום בו מיום קנייתו, שיעור התשואה לפדיון

 תרחישי קיצון 

(Stress Tests) 

או שינוי במערך /יכונים המשמשת להערכת השפעותיו הפוטנציאליות של אירוע ספציפי ושיטה לניהול ס
הדגש בתרחישי קיצון הוא על , באופן מסורתי. משתנים פיננסיים על מצבו הכספי של תאגיד בנקאי

 . אירועים חריגים אך מתקבלים על הדעת

MMC - Credit Conversion 

Factors 
פריטים , IIלפי הגישה הסטנדרטית של באזל  -ם לשווה ערך לאשראי המרה של פריטים חוץ מאזניי

 . חוץ מאזניים מומרים לשווה ערך חשיפות אשראי באמצעות שימוש במקדמי המרה לאשראי

CSA - Credit Support Annex להסכם נספח ISDA בנספח זה נקבע .הנגדי הצד מול בנגזרים עסקאות בגין הבטוחות נושא את המסדיר 
 .בטוחות לאל, להיחשף הנגדיים מהצדדים אחד כל החשיפה המרבית לה מוכן את המשקף סף םסכו

ISDA - International 

Swaps and Derivatives 

Association 

 מעבר בנגזרים בעסקאות שמקורן ודרישות הדדיות התחייבות של קיזוז המאפשר בינלאומי הסכם
 .נגדי צד פירעון חדלות של במקרה, לדלפק

FATCA - Foreign Account 

Tax Compliance Act 

 

-ב ה"חוקק בארה 0262בשנת  ,משלמי מסים אמריקאים ל ידיבמטרה להפחית את העלמות המס ע
Foreign Account Tax Compliance Act ( לעיל ולהלן"FATCA .)"מכח ה-FATCA  חויבו גופים

ב או תושב "על כל מי שהינו אזרח ארה ב"ב לזהות ולדווח לרשויות המס בארה"פיננסיים מחוץ לארה
יישום הרגולציה  .0264ביולי  6יום הרגולציה נכנסה לתוקף ב. ב המחזיק אצלם חשבון פיננסי"ארה

  .ב"במסגרת הסכם בין מדינתי שנחתם בין ישראל וארה, לרבות ישראל, מבוצע במדינות רבות

 


