
  

  

  

  

  בנק ישראל

  הפיקוח על הבנקים

  אגף מדיניות והסדרה
 

  03-5661110פקס:   03-5640520טל:    61004אביב -, תל528ת"ד 
  

  תשע"ג אלול ב כ"ג

  2013 באוגוסט 29

   2390 - 06- חוזר מס' ח

  

  לכבוד

  וחברות כרטיסי האשראי התאגידים הבנקאיים

  

  ההון הרכבגילוי של באזל הנוגעות לדרישות הנדון: 

  )הוראות הדיווח לציבור(

  

  מבוא

: מסגרת פיקוחית IIIפרסמה וועדת באזל מסגרת עבודה חדשה: "באזל  16.12.2010ביום  .1

שבו  2386 - 06 –פורסם חוזר ח   30.5.2013בלית לחיזוק עמידות המערכת הבנקאית". ביום גלו

 ). IIIהוראות באזל  –בישראל (להלן  IIIאומצו המלצות באזל 

מסמך  –(להלן  1פרסמה את המסמך "דרישות גילוי על הרכב ההון"ועדת באזל , 2012בחודש יוני  .2

 . IIIבאזל  לש הועדה), במסגרתו הוצגו דרישות הגילוי

לאחר התייעצות בוועדת הקשר של לשכת רואי חשבון בישראל, ו IIIכחלק מאימוץ באזל  .3

בישראל עם המפקח על הבנקים ובוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות, אני מתקן 

 בזה את הוראות הדיווח לציבור, כמפורט להלן.

  

  התיקונים להוראות הדיווח לציבור

" תעודכן, כמפורט IIשל באזל  3בדבר "יישום דרישות הגילוי של נדבך  694A הוראת השעה .4

 בהוראה. 

  דברי הסבר:

דרישות הגילוי הנוגעות למבנה ההון עודכנו בהתאם למסמך הועדה, תוך התבססות על הוראות 

ההון  –בדבר "מדידה והלימון הון  202כפי שאומצו בהוראת ניהול בנקאי תקין  IIIבאזל 

  ". עיקרי דרישות הגילוי הינם: הפיקוחי

  הרחבת הגילוי על המאפיינים העיקריים של מכשירי ההון שהונפקו.  .א

 עדכון הגילוי על רכיבי ההון הפיקוחי.  .ב

קביעת מתכונת להצגת הקשר בין המאזן בדוחות הכספיים שפורסמו לבין רכיבי ההון   .ג

 הפיקוחי.

 לעניין דרישות הגילוי. נוספות הבהרות נספח ב מצ"ב

וראות המעבר יעודכנו בהתאם להוראות המעבר כפי שהובאו בפרסום הועדה תוך התאמתן ה .5

 , כמפורט בהוראה.202להוראת ניהול בנקאי תקין 
                                                 

1 Basel Committee on Banking Supervision, Composition of capital disclosure requirements, June 2012.  
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 יםעמודמתכונת הגילוי על הלימות ההון בדוח כספי שנתי ורבעוני של תאגיד בנקאי ושל חכ"א (

669-42 ,680-18 ,691F-21 ,691G-11.1ראה. , תעודכן כמפורט בהו  

 , כמפורט בהוראה.יעודכנובדבר פרסום מידע שנתי באינטרנט  691A1-1, 611-1 יםעמוד .6

  , כמפורט בהוראה.יעודכנובדבר פרסום מידע רבעוני באינטרנט  691G1-1, 681-1עמוד 

  

  תחילה והוראות מעבר 

 . 2014בינואר  1ההוראות שנקבעו בהתאם לחוזר זה יחולו החל מיום  .7

 :31.12.2013ליום  גילוי בדוח השנתי .8

על הלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים בדוח הכספי המבוקר ביאור הבמסגרת  .8.1

. IIIהשפעה הצפויה של אימוץ הוראות באזל למבוקר , יינתן גילוי 31.12.2013ליום 

שיחושבו בהתאם להוראות , 1.1.2014ליום הצפויים נתונים הבאים במסגרת זו יוצגו ה

 : IIIבאזל 

 לאחר התאמות פיקוחיות וניכויים; 1עצמי רובד הון  .8.1.1

 ;(לאחר התאמות פיקוחיות וניכויים) סה"כ הון כולל .8.1.2

 סה"כ יתרות משוקללות של נכסי סיכון; .8.1.3

 לרכיבי סיכון; 1יחס הון עצמי רובד  .8.1.4

 יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון; .8.1.5

 הנדרש ע"י המפקח על הבנקים; 1יחס הון עצמי רובד  .8.1.6

 סיכון הנדרש ע"י המפקח על הבנקים. יחס ההון הכולל לרכיבי .8.1.7

  הנתונים יוצגו לאחר השפעת הוראות המעבר שנקבעו בהוראות המפקח על הבנקים. 

תיכלל התייחסות כמותית ואיכותית לגורמים  31.12.2013בדוח הדירקטוריון ליום  .8.2

ן , בהון לצרכי הלימות הוIIIהעיקריים שבגינם צפוי לחול שינוי בשל אימוץ הוראות באזל 

 וביתרות המשוקללות של נכסי הסיכון.

השנתיים ביאור על הלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים בדוחות הכספיים הבמסגרת  .9

הערוכים בהתאם  ,יתווסף לגילוי על מספרי השוואה לתקופות קודמות 2014והרבעוניים בשנת 

מבוקרים ספרי השוואה גילוי על מכפי שאומצו על ידי המפקח על הבנקים,  IIלהוראות באזל 

דוגמה לגילוי לרבעון הראשון נכללה . IIIהערוכים בהתאם להוראות באזל  1.1.2014ליום 

 .2014במסגרת הוראות המעבר לשנת 

לתת גילוי למספרי השוואה  2014מעבר לאמור לעיל לא נדרש בדוחות רבעוניים ושנתיים בשנת  .10

 י הוראה זו. לגבי מידע שנדרש לראשונה לפ 2013לתקופות בשנת 

דרישות הגילוי  1.1.2018ועד ליום  1.1.2014במסגרת הדוחות הרבעוניים והשנתיים החל מיום  .11

בדבר  299הוראות המעבר בהוראה בהתאם לשבחוזר זה יחולו בכפוף לשינויים המתחייבים 

נכללו הוראות המעבר". דרישות הגילוי לתקופה זו  –ההון הפיקוחי  –"מדידה והלימות הון 

 .674-1-20מודים בע

תאגידים בנקאיים וחכ"א המתקשים ביישום חוזר זה יפנו למר עידו גליל, מנהל יחידת דיווח  .12

 כספי, להנחיות ספציפיות.
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  עדכון הקובץ

  . להלן הוראות העדכון:ות ניהול בנקאי תקיןמצ"ב דפי עדכון לקובץ הורא .13

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

  

  בכבוד רב,          

  

  דוד זקן          

  המפקח על הבנקים                    

 להכניס עמוד להוציא עמוד
610-1 ]7 [)8/94(  610-1 ]7 [)8/94(*  

611-1 ]2) [10/11(  611-1 ]3) [8/13(  

669-42 ]15) [4/11(  669-42 ]16) [8/13(  

669-43 ]11) [5/06(  669-43 ]11) [5/06(*  

 -----  674-1-20 ]1) [8/13(  

680-18 ]14) [10/10(  680-18 ]15) [8/13(  

681-1 ]1) [1/10(  681-1 ]2) [8/13(  

A1-1691 ]1) [1/10(  A1-1691 ]2) [8/13(  

F-21691 ]4) [4/11(  F-21691 ]5) [8/13( 

F-22691 ]2) ׁ ׁ ׁ  [9/07 (  F-22691 ]2) ׁ ׁ ׁ  [9/07*( 

G-11  691 ]2) [3/08(  G-11  691 ]2) [3/08*(  

G-11.1  691 ]2) [10/10(  G-11.1  691 ]3) [8/13(  

G1-1  691 ]1) [1/10(  G1-1    691 ]2) [8/13(  

A-1-6 694 ]2) [10/09(  A-1-6 694 ]3) [8/13(  

A-7 694 ]3) [3/10(  A-7694 ]4) [8/13(  

A-8-10 694 ]2) [10/09(  A-8-10 694 ]3) [8/13(  

A-11-18 694 ]2) [3/11(  A-11-18 694 ]3) [8/13(  

A-19-21 694 ]1) [3/11(  A-19-21 694 ]2) [8/13(  

 -----  A-22-39694 ]1) [8/13(  

699-106 ]1) [6/13(  699-106 ]1) [6/13*( 

 ------  699-107 ]1) [8/13(  
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  הבהרות: –נספח 

להלן הבהרות והסברים לנושאים שעלו במסגרת תהליך העבודה לאימוץ דרישות הגילוי הנוגעות 

 להרכב ההון בהוראות הדיווח לציבור:

 :מסגרת הגילוי. א

 : מידע באתר האינטרנט .1

ן שנקבע בהוראות הדיווח לציבור הקיימות המתייחסות לדרישות הגילוי בדומה לעיקרו .1.1

, תאגידים בנקאיים יוכלו לבחור האם לכלול את הגילויים הנדרשים במסמך 2של באזל 

הועדה במסגרת הדוחות השנתיים והרבעוניים או במסגרת אתר האינטרנט, בכפוף לכך 

 ם. זאת, למעט המקרים הבאים:שתיכלל הפניה מתאימה מהדוחות השנתיים והרבעוניי

) של כל full terms and conditionsהגילוי המלא על כל ההתניות והתנאים ( .1.1.1

המכשירים הנכללים בהון הפיקוחי, יכלל אך ורק במסגרת אתר האינטרנט של 

התאגיד הבנקאי. בהתאם לעיקרון שנקבע בהוראותינו תיכלל הפניה למידע זה 

 מהדוח השנתי והרבעוני. 

י על המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו, יכלל אך הגילו .1.1.2

ורק במסגרת אתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי. בהתאם לעיקרון שנקבע 

 בהוראותינו תיכלל הפניה למידע זה מהדוח השנתי והרבעוני. 

 המידע באתר האינטרנט ירוכז בפרק בדבר "מידע כספי", אשר יכלול שני פרקי משנה: .1.2

 וחות שנתיים ורבעוניים.  ד .1.2.1

 –גילויים פיקוחיים נוספים  .1.2.2

של באזל (שלא נכלל בדוחות השנתיים  3גילוי נוסף שנדרש לפי נדבך  .1.2.2.1

 והרבעוניים לציבור)

ים לפרסם דוח נדרשבתאגידים בנקאיים ש( דוח אחריות תאגידית .1.2.2.2

 .)כאמור לפי הוראותינו

  דרישות גילוי:. ב

 עיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו:. דרישת גילוי על המאפיינים ה1ב.

 וני פיקוחי שהונפק. תאגיד בנקאי נדרש לתאר את המאפיינים העיקריים לגבי כל מכשיר ה .2

הגילוי על המאפיינים העיקריים של מכשירי ההון , כדי שהגילוי יהיה ניתן לבקרה ולביקורת .3

אינטרנט של התאגיד הבנקאי. הפיקוחיים שהונפקו נכון לסוף כל רבעון יישמר במסגרת אתר ה

כך  אשר יעודכן באופן שוטףעל המצב הנוכחי של מכשירי ההון, לפי העניין, יתווסף באתר גילוי 

מכשיר הוני, או כאשר ישנו פדיון, המרה, מחיקה או שינוי פרע נפיק או הבנקאי השאם התאגיד 

 .מעודכנת לאחר אירוע זה תהיהאחר מהותי באופי של מכשיר הוני קיים, הטבלה 

 . דרישת גילוי על הרכב ההון הפיקוחי:2ב.

תוך הצגת  IIIמבנה הגילוי בנוי בצורה המציגה את הרכב ההון הפיקוחי בהתאם להוראות באזל  .4

 ההשפעה של הגישה השמרנית יותר שאימץ המפקח על הבנקים בשורות המיועדות לכך.

 . 0ויש לדווח בשורות אלו  ינו רלבנטיבמסגרת הגילוי, ישנן שורות אשר הדיווח עליהן בשלב זה א .5

 השורות הינן (בהתאם למתכונת הגילוי הנדרשת בתקופת המעבר): 
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הזרמות הון קיימות מהמגזר הציבורי שיוכרו עד ליום  - (שורה ללא מספור)  4לאחר שורה  .5.1

1.1.2018  

 התאמות יציבותיות להערכות שווי. – 7שורה  .5.2

 .הפרשות להפסדים צפויים ) ביןshortfallפער שלילי ( - 12שורה  .5.3

בהתייחס לחשיפות לפי גישת  2הפרשה כשירה להכללה במסגרת רובד  - 78שורה  .5.4

 .הדירוגים הפנימיים, לפני יישום התקרה

  הדירוגים הפנימייםגישת לפי  2התקרה להכללת הפרשה במסגרת רובד  - 79שורה  .5.5

דיווח על ות אלו עוסקות במאחר ושור ",נרשם במתכונת "לא רלבנטי – 64-68בנוסף, בשורות 

שלא אומצו על ידי המפקח על הבנקים בהוראות ניהול  דרישת כריות ההון מהתאגיד הבנקאי

  . 202-211בנקאי תקין 

  

 שפורסמו ובין רכיבי ההון הפיקוחי:גילוי להתאמות הנדרשות בין המאזן בדוחות הכספיים . 3ב.

ה בעלת שלושה שלבים על מנת להציג במסגרת מסמך הועדה, תאגיד בנקאי נדרש לנקוט בגיש .6

 את הקשר בין המאזן בדוחותיו הכספיים שפורסמו ובין רכיבי ההון הפיקוחי.

  



                 )8/13] (3[ : הוראות הדיווח לציבורהמפקח על הבנקים

  611– 1עמ'      פרסום מידע שנתי באינטרנט                              

 
 

 620-1עמ'  –העמוד הבא 

  באינטרנט שנתי פרסום מידע
  

  
  מבוא .1

   להלן. 3מידע כאמור בסעיף  ציבורלזמין השלו  אינטרנטהאתר ב פרסםתאגיד בנקאי י )1

  .אלולהוראות  610בפרק  .2 -ו .1הנדרש לפי פרק זה, הינו בנוסף לדרישות בסעיפים  )2

  

  מועד פרסום .2

במועד פרסום  יהיה באתר האינטרנטלהלן ) 1.ב.3-ו.א 3המפורט בסעיף פרסום המידע 

 שבעהלהלן יהיה בתוך  )2ב..3פרסום המידע המפורט בסעיף  .השנתי לציבור הדוח

  חודשים מסוף תקופת הדיווח.

  

 לפרסם באתר האינטרנטיש מידע אותו  .3

כללו שני יאתר האינטרנט של תאגיד בנקאי יכלול פרק בדבר "מידע כספי" במסגרתו י

  פרקי משנה:

  הבא: השנתי המידע כלליזה יבמסגרת פרק משנה  –ם" "דוחות שנתיים ורבעונייא. 

  .אלולהוראות  620בפרק  כנדרשדוח שנתי  )1

 620פרק ב .6סעיף כנדרש בבפיקוח על הבנקים קובץ הנשלח ליחידה למידע ודיווח  )2

כפי שדווח  באותה מתכונת ובאותו פורמט דיווח,קובץ זה יפורסם  .אלולהוראות 

 .ליחידת מידע ודיווח בפיקוח על הבנקים
  

  המידע השנתי הבא:כלל יבמסגרת פרק משנה זה י –"גילויים פיקוחיים נוספים" ב. 

 כלל המידע השנתייבמסגרתו י של באזל" 3תת פרק בדבר "גילוי נוסף לפי נדבך   )1

  . 694A-2עמוד ב 9סעיף שניתן בהתאם ל

דוח אחריות תאגידית כלל יבמסגרתו יתת פרק בדבר "דוח אחריות תאגידית"   )2

להוראות אלו. דרישה זו תיושם ברמה  625כנדרש בפרק לתקופה של עד שנתיים, 

  הגבוהה ביותר של הקבוצה בנקאית.

 

 שמירת המידע: .4

 המידע המפורסם באתר האינטרנט יישמר ללא הגבלת זמן.  



       )8/13] (16: הוראות הדיווח לציבור [המפקח על הבנקים

  669 -42 דוח כספי שנתי                                                                                             עמ'
  

669-43עמ' –העמוד הבא   

  הלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים -ב 13ביאור 
  

  בדבר "מדידה והלימות ההון". 201-211 מספר ת ניהול בנקאי תקיןולהוראמחושב בהתאם 
 

  סכומים מדווחים
  

 31.12.20x01-31.12.20x  א. בנתוני המאוחד
  י שקלים חדשיםמיליונב  
    . הון לצורך חישוב יחס ההון1

  0  0, לאחר התאמות פיקוחיות וניכויים1עצמי רובד הון 
  0  0  נוסף, לאחר ניכויים 1הון רובד 

  0  0  , לאחר ניכויים2רובד הון 
  0  0  הון כולל ה"כס

      יתרות משוקללות של נכסי סיכון  . 2

  0  0  אשראיסיכון 
  0  0  סיכוני שוק

 0 0 סיכון תפעולי
 0 0נכסי סיכוןיתרות משוקללות של סה"כ 

    ההון לרכיבי סיכון. יחס 3

  באחוזים  
  %0  %0לרכיבי סיכון  1הון עצמי רובד יחס 

  %0  %0יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 
  %0  %0  המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים  1יחס הון עצמי רובד 

  %0  %0יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 
      

      . חברות בת משמעותיותב
     XXXXXברה ח

  %0  %0  לרכיבי סיכון  1הון עצמי רובד יחס 
  %0  %0יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 

  %0  %0  הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 1יחס הון עצמי רובד 
  %0  %0יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 

1  

  
   20x0.12.311-20x.12.31  רכיבי ההון לצורך חישוב יחס ההון (בנתוני המאוחד). ג

  י שקלים חדשיםמיליונב   
       1רובד עצמי הון . 1

    0  0  הון עצמי 
    0  10 1בין הון עצמי רובד להבדלים בין הון עצמי 

    0  0  וניכויים , לפני התאמות פיקוחיות1רובד עצמי סך הון 
        :וניכויים התאמות פיקוחיות

    0  0  ונכסים בלתי מוחשיים מוניטין
    0  0  לקבלמיסים נדחים 

    0  0  פיננסיים שאינם מאוחדים בדוחות לציבורהשקעות בהון של תאגידים 
    0  0  1 1רובד עצמי הון  - אחרים וניכויים התאמות פיקוחיות

    0  0  1רובד  עצמי הון – וניכויים סך הכל התאמות פיקוחיות     
    0  0  וניכויים , לאחר התאמות פיקוחיות1רובד עצמי סך הכל הון      

        
        
       נוסף 1הון רובד . 2

    0  10ניכוייםנוסף: מכשירים ועודפים, לפני  1הון רובד 
    0  0  1נוסף  1רובד  הון – ניכוייםסך הכל      
    0  0  ניכויים, לאחר נוסף 1סך הכל הון רובד      

        
       2הון רובד . 3

    0  0ניכויים: מכשירים, לפני 2הון רובד 
    0  0  ניכויים, לפני להפסדי אשראי הפרשות: 2הון רובד  
    0  0  ניכויים, לפני 2סך הון רובד  
        :ניכויים     
    0  10 2הון רובד  – ניכוייםסך הכל      
    0  0  2סך הכל הון רובד     

  

  
ההון הפיקוחי" (להלן  –ה והלימות הון בדבר "מדיד 202הערה: התאמות פיקוחיות וניכויים בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 

  ). 202הוראה  –
  .פרט אם מהותי   1
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  2014הוראות מעבר לשנת 

  דוח שנתי של תאגיד בנקאי ושל חכ"א

יישום בדוחות של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי של דרישות הגילוי  -הוראת שעה 

  )694A-1-39(עמודים של באזל  3המפורטות בנדבך 

 יםדרשנתאגיד בנקאי)  –וחכ"א (להלן אגיד בנקאי ), ת694A-6במסגרת הגילוי על ההון (עמ'  .1

 , בין היתר, על:1.1.2014לתת גילוי רבעוני החל מיום 

 , סעיף א).694A-6 המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחי שהונפקו (עמ' .1.1

 , סעיף ד.).694A-6הרכב ההון הפיקוחי (עמ'  .1.2

על המאפיינים העיקריים גילוי יתן תאגיד בנקאי  2014-2018שנים בדוחות שנתיים ורבעוניים ב .2

בהתאם למתכונת הוראת המעבר שירי הון פיקוחי שהונפקו ועל הרכב ההון הפיקוחי של מכ

 :כמפורט להלןת השעה, הוראבמקום המתכונת שנקבעה ב

מכשירי הון הקיימים  של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו, לרבותמאפיינים העיקריים ה .2.1

 . נספח א'בתקופות המעבר ומופחתים בהדרגה, בהתאם לטבלה המוצגת ב

מכשירי הון, התאמות פיקוחיות וניכויים מההון הרכב ההון הפיקוחי הכולל, בין היתר,  .2.2

מובהר כי אין צורך לתת . ב'נספח ב הקיימים בתקופת המעבר, בהתאם לטבלה המוצגת

 .2013גילוי למספרי השוואה לתקופות בשנת 

 

  דוחות כספיים של תאגיד בנקאי ושל חכ"א

   על הבנקיםהלימות הון לפי הוראות המפקח 

במסגרת הביאור על הלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים בדוחות הכספיים השנתיים  .3

יתווסף לגילוי על מספרי השוואה לתקופות קודמות, הערוכים בהתאם  2014והרבעוניים בשנת 

כפי שאומצו על ידי המפקח על הבנקים, גילוי על מספרי השוואה מבוקרים  IIלהוראות באזל 

בנוסף, יש להתייחס להשפעה על יחס ההון . IIIהערוכים בהתאם להוראות באזל  1.1.2014ליום 

 , כפי שאומצו על ידי המפקח על הבנקים. IIIהנובעת מהמעבר להוראות באזל 

גילוי על השפעת הוראות תאגיד בנקאי יתן  ,2014-2022בדוחות שנתיים ורבעוניים בשנים  .4

ההון הפיקוחי" על יחס הון  –בר "מדידה והלימות הון בד 202המעבר בהוראת ניהול בנקאי 

 . 1עצמי רובד 

 בהתאם לכך: .5

 .נספח ג'יוצג בהתאם למתכונת ב 2014הגילוי בדוחות הרבעוניים לשנת  .5.1

(שנתי  תו, יוצג בהתאם למתכונ2022ועד לשנת  2014הגילוי החל מהדוח השנתי לשנת  .5.2

 .נספח ד'ב ורבעוני)
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ום בדוחות של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי ייש - הוראת שעה  - נספח א

  של באזל  3של דרישות הגילוי המפורטות בנדבך 

יש לתת גילוי על המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו, לרבות מכשירי הון  .6

הוראת ניהול בנקאי בר הוראות המעבלהקיימים בתקופת המעבר ומופחתים בהדרגה בהתאם 

לעומת שנוספו הדרישות לטבלה הבאה, כאשר, לצורך נוחות, . הגילוי ינתן בהתאם 299 תקין

 הוראת השעה מסומנות בצבע כהה.

  

  של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו*:תיאור המאפיינים העיקריים 

ליום     

xx.xx.20x0

    הישות המשפטית של המנפיק  1

    מאפיין ייחודי (למשל:מספר נייר ערך).  2

  גרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר. המס  3

  [המדינה שחוקיה חלים על המכשיר]

  

    טיפול פיקוחי       

ומבוטל  IIIהרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל   4

  .בהדרגה

נוסף], [הון רובד  1], [הון רובד 1יש לבחור מבין האפשרויות: [הון עצמי רובד 

2.[  

  

מבלי להתחשב  IIIמשתייך אליו בהתאם להוראות באזל  הרובד שהמכשיר  5

  בהוראות המעבר.

נוסף], [הון רובד  1], [הון רובד 1יש לבחור מבין האפשרויות: [הון עצמי רובד 

  ], [אינו כשיר].2

  

האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית   6

  או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית. 

  ש לציין כי הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס הקבוצה הבנקאית.י

  

  סוג מכשיר            7

יש לבחור מבין האפשרויות: [הון מניות רגילות], [הון מניות בכורה], [כתבי 

[מניות רגילות שהונפקו על ידי חברה בת של התאגיד הבנקאי התחייבות], 

רה שהונפקו על ידי חברה בת של התאגיד [מניות בכו],  למשקיעים שהם צד ג'

הבנקאי למשקיעים שהם צד ג'], [כתבי התחייבות שהונפקו על ידי חברה בת 

על חשבון מניות], [תקבולים  ,של התאגיד הבנקאי למשקיעים שהם צד ג']
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  [מכשיר אחר]. [תקבולים על חשבון אופציות],

למועד הדיווח האחרון ם, הסכום שהוכר בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים חדשי  8

)most recent reporting date((  

  

    (במיליוני ש"ח). ערך נקוב של המכשיר  9

  סיווג חשבונאי 10

המחושבת לפי עלות מופחתת],  –יש לבחון מבין האפשרויות [הון עצמי], [התחייבות 

[זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה בת , המחושבת לפי שווי הוגן] –[התחייבות 

  שאוחדה]

  

    מועד הנפקה מקורי  11

  )Datedצמית או שאינו צמית ( 12

  יש לבחור מבין האפשרויות: [צמית], [לא צמית]

  

  תאריך פדיון מקורי 13

אם המכשיר לא צמית, יש לציין את תאריך הפדיון (יום, חודש ושנה). אם 

  המכשיר צמית יש לרשום "אין מועד פדיון".

  

  לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקחניתן לפדיון מוקדם  14

  יש לבחור מבין האפשרויות: [כן], [לא]

  

התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת  15

המנפיק, תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המותנה בקרות אירוע 

  מסוים, וסכום הפדיון

לפי דרישת המנפיק, יש [במכשירים לגביהם יש אופציה לפדיון מוקדם 

לציין את המועד המוקדם ביותר בו ניתן לממש את האופציה אם קיים 

מועד ספציפי (יום, חודש, שנה). בנוסף, יש לציין אם קיימים אירועי מס או 

אירועים פיקוחיים אחרים המחייבים מימוש של האופציה. בנוסף, יש 

  לציין את מחיר הפדיון].

  

    ]. אם קיימיםריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר [קיום ותדירות של תא 16

    תלושי ריבית / דיבידנדים  

  תלוש ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה  17

יש לבחור מבין האפשרויות: [קבוע], [משתנה], [קבוע כעת ויהפוך למשתנה 

  בעתיד], [משתנה כעת ויהפוך לקבוע בעתיד]

  

    ) indexים (שיעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסו 18
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יש לציין את שיעור תלוש הריבית על המכשיר ואת המדד שאליו צמוד 

  תלוש הריבית / הדיבידנד.

  ) לבעלי מניות רגילותdividend stopperקיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד ( 19

יש לציין האם אי תשלום של תלוש הריבית או הדיבידנד לבעלי המכשיר 

  בידנדים לבעלי מניות רגילות.גורר איסור על תשלום של די

  יש לבחור מבין האפשרויות: [כן], [לא]. 

  

  נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת 20

אם לתאגיד בנקאי ניתן שיקול דעת מלא בביטול תשלומי תלוש ריבית / 

לרבות דיבידנד תחת כל נסיבה אפשרית, עליו לרשום "שיקול דעת מלא" (

במקרים בהם קיים תנאי האוסר חלוקת דיבידנד לבעלי מניות רגילות 

  שאינו מונע אפקטיבית מהתאגיד הבנקאי לבטל תשלומים בגין המכשיר). 

אם רק בהתקיימם של תנאים מסוימים התשלום יכול להיות מבוטל 

(למשל: הון מתחת לסף מסוים), על תאגיד בנקאי לרשום "שיקול דעת 

  חלקי".

תאגיד הבנקאי אינו יכול לבטל תשלומים, למעט במקרה של חדלות אם ה

  פירעון, עליו לרשום "ללא שיקול דעת".

יש לבחור מבין האפשרויות: [שיקול דעת מלא], [שיקול דעת חלקי], [ללא 

  שיקול דעת].

  

  ) או תמריץ אחר לפדיון  step-upקיום תנאי הגדלת ריבית ( 21

  ן], [לא].יש לבחור מבין האפשרויות: [כ

  

  המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד 22

  יש לבחור מבין האפשרויות: [אינו צובר], [צובר].

  

  המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה 23

  יש לבחור מבין האפשרויות: [ניתן להמרה], [אינו ניתן להמרה].

  

  אם ניתן להמרה, מהן נקודת/ות ההפעלה  24

התנאים על פיהם יש להמיר את המכשיר, לרבות בנקודת אי  יש לציין את

). כאשר לרשות אחת או יותר ישנה הסמכות non-viability pointקיימות (

), יש לרשום את הרשויות היכולות trigger conversionלהפעיל המרה (

לעשות כן. לגבי כל אחת מן הרשויות יש לרשום האם במסגרת תנאי החוזה 

ים תנאי המספק בסיס משפטי, המאפשר לרשות לגרום של המכשיר, קי

להמרה (גישה חוזית) או שמקור הבסיס החוקי הינו סטטוטורי (גישה 
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  סטטוטורית).

  אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חלקי  25

לגבי כל נקודת הפעלה בנפרד, יש לציין האם המכשיר: (א) תמיד ניתן 

מרה באופן מלא או באופן חלקי (ג) תמיד להמרה באופן מלא  (ב) ניתן לה

  ניתן להמרה באופן חלקי.

  

    אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה  26

  אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר 27

  נטי].ביש לבחור מבין האפשרויות: [חובה], [אופציה], [לא רל

  

  ל לאחר ההמרה.אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקב 28

נוסף], [הון רובד  1], [הון רובד 1יש לבחון מבין האפשרויות: [הון עצמי רובד 

  ], [אחר]2

  

    אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים 29

  ) של המכשיר.Write-downהאם קיים מאפיין הדורש הפחתה ( 30

  יש לבחור מבין האפשרויות: [כן], [לא].

  

  פיין הדורש הפחתה, מהן נקודת/ות ההפעלהאם קיים מא 31

יש לציין את נקודת ההפעלה שכאשר היא מתרחשת ישנה הפחתה של 

הקיימות. כאשר לרשות אחת או יותר ישנה -המכשיר, לרבות בנקודת אי

היכולת להפעיל הפחתה, יש לרשום את הרשויות היכולות לעשות כן. לגבי כל 

תנאי החוזה של המכשיר, קיים  אחת מן הרשויות יש לרשום האם במסגרת

תנאי המספק בסיס משפטי, המאפשר לרשות לגרום למחיקה (גישה חוזית) 

  או שמקור הבסיס החוקי הינו סטטוטורי (גישה סטטוטורית).

  

  אם קיים מאפיין הפחתה, האם באופן חלקי או מלא 32

פחת לגבי כל נקודת הפעלה באופן נפרד, יש לציין האם המכשיר: (א) תמיד יו

  באופן מלא (ב) ייתכן ויופחת באופן חלקי, או (ג) תמיד יופחת באופן חלקי.

  

  אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית 33

  יש לבחור מבין האפשרויות: [קבועה], [זמנית], [לא רלבנטי].

  

חתה אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפ            34

)Write up (  

  

 Position in subordination hierarchy inמיקום בסדר נשייה בעת פירוק ( 35

liquidation(  
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 immediately(יש לציין את סוג המכשיר הקודם מיידית למכשיר זה בסדר הנשייה) ( 

senior to instrument .(  

זה בסדר במידה ואפשרי, יש לציין את המכשירים הקודמים מיידית למכשיר 

  הנשייה בעת פירוק על ידי ציון מספרי העמודות שלהם בטבלה.

-Nonהאם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר ( 36

compliant transitioned features.(  

  יש לבחור מבין האפשרויות: [כן], [לא]

  

    אם כן, יש לציין מהם הרכיבים. 37

  מאפיינים שאינם רלוונטים למכשיר, יש לרשום לא רלוונטי בעמודת המכשיר לצד אותו המאפיין.במידה וישנם * 
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יישום בדוחות של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי של  -הוראת שעה  -נספח ב 

  של באזל  3דרישות הגילוי המפורטות בנדבך 

טבלה בנספח דוגמה מבוססת על דוגמה המפורטת להלן. ההרכב ההון הפיקוחי יערך בהגילוי על  .7

 למעט השינויים הבאים: ),694A-26הוראת השעה (עמ' ב 2

 שורות במסגרתן יש לציין את סכומי מכשירי ההון שהונפקו על ידי התאגידנוספו  .7.1

הכשירים להכללה בהון הפיקוחי בתקופת המעבר, בהתאם להוראות המעבר  ,הבנקאי

הוראות  – ההון הפיקוחי –דה והלימות הון בדבר "מדי 299 ת ניהול בנקאי תקיןבהורא

לצורך נוחות, שורות אלו  .8-10סעיפים ב, )299הוראה  –" (להלן לנספח זה מעבר

 מסומנות ברקע כהה.

 ,לא נוכו מההוןבשל הוראות המעבר במסגרתו יש לדווח על יתרת הסכומים שטור נוסף  .7.2

לצורך נוחות, הטור  .202אה בהור IIIלפני אימוץ הוראות באזל הנדרש הכפופים לטיפול 

 מסומן במסגרת מנוקדת.

לנכות מהון עצמי נדרשים תאגידים בנקאיים  2014, בשנת 299להוראה בהתאם  לדוגמא:

מיליון  100מההתאמות הפיקוחיות. בהנחה שהסעיף "מוניטין" עומד על  20% 1רובד 

 80והיתרה בגובה , 1מהון עצמי רובד  ש"חמיליון  20בנקאי מורשה לנכות , תאגיד ש"ח

ירשמו במסגרת ההתאמה  ש"חמיליון  20לפיכך,  .מההון מנוכהלא מיליון ש"ח 

  . שנוסףמיליון ש"ח ירשמו במסגרת הטור  80 והפיקוחית, 

לטיפול  , יתרת הסכומים שלא נוכו מההון כפופה299בהתאם להוראות המעבר בהוראה  .7.3

יפול בסכומים אלו שהיה קיים על מנת להציג את הט. ההוראהשהיה קיים לפני אימוץ 

 רת ההתאמות הפיקוחיות של כל רובד.שורות במסג יתווספו, 202הוראה לפני אימוץ 

בהתאם  לא נוכו מההוןבגין מוניטין  ש"חמיליון  80בנתוני הדוגמא הקודמת,  לדוגמא:

. ההוראהוהם כפופים לטיפול שהיה קיים לפני אימוץ  299הוראה להוראות המעבר של 

. 1יש לנכות מוניטין מהון רובד , 202הוראה שהיה קיים לפני אימוץ ת הטיפול במסגר

  ),נוסף 1(למעשה הון רובד  1לפיכך, במסגרת ההתאמות הפיקוחיות של הון רובד 

י נלפהנדרש בגין יתרת מוניטין הכפופה לטיפול פיקוחיות  השורה "התאמהתתווסף 

  . ש"חליון מי 80", והסכום שירשם הינו 202הוראה אימוץ 

אך  202להוראה במקרים בהם רכיב מסוים נכלל במסגרת ההתאמות הפיקוחיות בהתאם  .7.4

רכיב זה שוקלל לסיכון, תאגיד בנקאי נדרש לנכות את פריט זה מהון  ההוראהלפני אימוץ 

בהתאם להוראות המעבר, ויתרת הסכום שלא נוכתה תשוקלל לפי משקל  1עצמי רובד 

 . ההוראהימוץ הסיכון שהיה בתוקף עד לא

מיליון  100עומד על ה" ו "עודף יעודה על עתודהלתאגיד בנקאי ישנבהנחה ש: לדוגמא

תאגיד בנקאי התאגיד הבנקאי נדרש לנכותם באופן מלא,  202הוראה שבהתאם ל, ח"ש

, 299בהתאם להוראה  1מיליון שקלים מהון עצמי רובד  20לנכות  2014בשנת נדרש 

מיליון ש"ח ירשמו במסגרת  20מההון. לפיכך,  תנוכהש"ח לא מיליון  80והיתרה בגובה 

מיליון ש"ח ירשמו במסגרת הטור "סכומים שלא נוכו מההון  80ו ת, והפיקוחי ותההתאמ

". בנוסף, ומאחר שיתרת הסכום שלא 202הוראה לפני אימוץ הנדרש הכפופים לטיפול 

השורה " נכסי סיכון בגין  , תתווסף202הוראה לפני אימוץ הנדרש נוכתה כפופה לטיפול 
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" 202הוראה לפני אימוץ שנדרש לטיפול , משוקללים בהתאם עודף יעודה על עתודה

"סך  – 60. השורה תתווסף לפני שורה ח"שמיליון  80=  100%*  ח"שמיליון  80בסכום של 

   נכסי סיכון משוקללים".  

מיליון  100 בסך עיתויישנם מיסים נדחים בגין הפרשי בהנחה שלתאגיד בנקאי  לדוגמא:

לנכות אותם בהתאם לניכויי הסף. התאגיד הבנקאי נדרש  202הוראה , שבהתאם לח"ש

 60בהנחה שהסף ממנו נדרש התאגיד הבנקאי לנכות מיסים נדחים בגין הפרשי עיתוי הינו 

מליון  60 - 250% -לשקלל לנכסי סיכון ב 2014, תאגיד בנקאי נדרש בשנת מיליון ש"ח

בהתאם להוראה  1מהון עצמי רובד ) 20%*  ח"שמיליון  40( ח"ש מיליון 8ת לנכו ש"ח,

אלא משוקללת לפי טיפול קודם  מיליון ש"ח לא תנוכה מההון 32, והיתרה בגובה 299

מיליון ש"ח ירשמו במסגרת ההתאמות  8לפיכך,  .100% הואלפיו שיעור השקלול 

"סכומים שלא נוכו מההון הכפופים מיליון ש"ח ירשמו במסגרת הטור  32 - והפיקוחיות, 

". בנוסף, ומאחר שיתרת הסכום שלא נוכתה 202הוראה לטיפול הנדרש לפני אימוץ 

מיסים , תתווסף השורה " נכסי סיכון בגין 202הוראה כפופה לטיפול הנדרש לפני אימוץ 

הוראה , משוקללים בהתאם לטיפול שנדרש לפני אימוץ נדחים הנובעים מהפרשי עיתוי

 60. השורה תתווסף לפני שורה ח"שמיליון  32=  100%*  ח"שמיליון  32" בסכום של 202

  "סך נכסי סיכון משוקללים".    –

 60למען הסר ספק, במסגרת הגילוי תאגיד בנקאי אינו נדרש להציג את הסכום בגובה 

  . 250%משוקלל לסיכון ב ש ח"שמיליון 

. לא 202ביל בהוראת ניהול בנקאי תקין לצורך נוחות, צורפה הפניה לסעיף המק ות:הער

  להפניה זו.  נדרש לתת גילוי

יש לתת גילוי מובהר כי למען הסר ספק, הדוגמה ממחישה את הגילוי על התקופה השוטפת.  .8

 למספרים השוואתיים. 
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  , במיליוני שקלים חדשיםxx.xx.20x0ליום 

סכומים   : מכשירים ועודפים1הון עצמי רובד 

שלא נוכו 

 מההון

הכפופים 

לטיפול 

הנדרש 

לפני 

אימוץ 

הוראה 

202 

בהתאם 

 IIIלבאזל 

הון מניות רגילות שהונפק על ידי התאגיד הבנקאי ופרמיה על מניות רגילות הכלולות   1

 – 202בהוראת ניהול בנקאי תקין .ב. 4-.א. ו4[בהתאם לסעיפים  1בהון עצמי רובד 

  ].202להלן הוראה 

    

.ג. 4שהוצע או שהוכרז לאחר תאריך המאזן [בהתאם לסעיף עודפים, לרבות דיבידנד   2

  ].202בהוראה 

    

      ].202.ד. בהוראה 4רווח כולל אחר מצטבר ועודפים שניתן להם גילוי [בהתאם לסעיף   3

שהונפקו על ידי התאגיד הכשירים להכללה בהון הפיקוחי  1מכשירי הון עצמי רובד   4

  .]299ת ניהול בנקאי תקין בהוראאות המעבר בהתאם להור[בתקופת המעבר 

    

      1.1.2018עד ליום  שיוכרומהמגזר הציבורי קיימות הזרמות הון   

מניות רגילות שהונפקו על ידי חברות בת של התאגיד הבנקאי שאוחדו והמוחזקות על   5

  ].202.ה. בהוראה 4ידי צד ג' (זכויות מיעוט) [בהתאם לסעיף 

    

      ). 1-5(סיכום שורות  וניכויים ות פיקוחיותלפני התאמ 1הון עצמי רובד   6

    וניכויים : התאמות פיקוחיות1הון עצמי רובד 

  התאמות יציבותיות להערכות שווי  7

בהתאם למסמך "מסגרת עבודה למדידה והלימות הון"  698-701[בהתאם לסעיפים 

) תוך הבאה בחשבון של ההנחיות בהתאם למסמך "הנחיות לפיקוח 2008(דצמבר 

הערכת הנוהג בתאגידים בנקאיים לקביעת שווי הוגן של מכשירים כספיים", פרסום ל

  )].10(ובמיוחד פסקה  2009ועדת באזל באפריל 

    

      ].202.א. בהוראה 5מוניטין, בניכוי מיסים נדחים לשלם, אם רלבנטי [בהתאם לסעיף   8

י מיסים נדחים נכסים לא מוחשיים אחרים למעט זכויות שירות למשכנתאות, בניכו  9

  ].202.א. בהוראה 5לשלם [בהתאם לסעיף 
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מיסים נדחים לקבל שמימושם מתבסס על רווחיות עתידית של התאגיד הבנקאי   10

], למעט מיסים נדחים לקבל הנובעים מהפרשי עיתוי 202.ב. בהוראה 5[בהתאם לסעיף 

)temporary differences 202בהוראה  13) [אשר הטיפול בהם מתבצע בהתאם לסעיף .[  

    

סכום הרווח הכולל האחר המצטבר בגין גידורי תזרים מזומנים של פריטים שאינם   11

  ].202.ד. בהוראה 5מוצגים במאזן לפי שווי הוגן [בהתאם לסעיף 

    

     ]202.ז. בהוראה 5) בין הפרשות להפסדים צפויים [בהתאם לסעיף shortfallפער שלילי (  12

      ].202.ה. בהוראה 5מי הנובע מעסקאות איגוח [בהתאם לסעיף גידול בהון העצ  13

רווחים והפסדים שטרם מומשו כתוצאה משינויים בשווי ההוגן של התחייבויות שנבעו   14

משינויים בסיכון האשראי העצמי של התאגיד הבנקאי. בנוסף, בהתייחס 

החשבונאיות  להתחייבויות בגין מכשירים נגזרים, יש לגרוע את כל התאמות השווי

)DVA 202.ו. בהוראה 5) הנובעות מסיכון האשראי העצמי של הבנק. [בהתאם לסעיף.[  

    

עודף יעודה על עתודה, בניכוי מיסים נדחים לשלם שיסולקו אם הנכס יהפוך לפגום או   15

  ].202.ג. בהוראה 5ייגרע בהתאם להוראות הדיווח לציבור [בהתאם לסעיף 

    

ת רגילות, המוחזקות באופן ישיר או עקיף (כולל התחייבות השקעה עצמית במניו  16

  ].202.ח. בהוראה 5לרכוש מניות בכפוף להסכמים חוזיים) [בהתאם לסעיף 

    

.ט. 5החזקות צולבות הדדיות במניות רגילות של תאגידים פיננסיים [בהתאם לסעיף   17

  ].202בהוראה 

    

וחדים בדוחות לציבור של התאגיד השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שאינם מא  18

מהון המניות הרגילות  10%הבנקאי, כאשר החזקת התאגיד הבנקאי אינה עולה על 

[בהתאם  )1מהון עצמי רובד  10%(בסכום העולה על  שהונפקו על ידי התאגיד הפיננסי

: מסגרת פיקוחית גלובלית לחיזוק עמידות המערכת IIIלטיפול הנהוג במסמך באזל 

  ].80-83, סעיפים IIIלהלן מסמך באזל  –) 2011(תוקן ביוני  2010דצמבר הבנקאית, 

    

השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שאינם מאוחדים בדוחות לציבור של התאגיד   19

מהון המניות הרגילות  10%הבנקאי, כאשר החזקת התאגיד הבנקאי עולה על 

-84, סעיפים IIIבמסמך באזל  [בהתאם לטיפול הנהוגשהונפקו על ידי התאגיד הפיננסי 

89.[  

    

. [בהתאם 1מהון עצמי רובד  10%אשר סכומם עולה על זכויות שירות למשכנתאות   20

  ].87סעיף  IIIלטיפול הנהוג במסמך באזל 

    

מהון  10%מיסים נדחים לקבל שנוצרו כתוצאה מהפרשי עיתוי, אשר סכומם עולה על   21

  ].87סעיף  IIIבמסמך באזל לטיפול הנהוג [בהתאם  1עצמי רובד 
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מיסים נדחים לקבל שנוצרו כתוצאה מהפרשי עיתוי זכויות שירות למשכנתאות, סכום   22

מהון המניות הרגילות שהונפקו על ידי תאגידים  10%וההשקעות בשיעור העולה על 

[בהתאם לטיפול  של התאגיד הבנקאי 1מהון עצמי רובד  15%פיננסיים, העולה על 

  ].88סעיף  IIIסמך באזל הנהוג במ

    

מהון המניות הרגילות שהונפקו  10%מזה: בגין השקעות בשיעור העולה על   23

  על ידי תאגידים פיננסים

    

      מזה: בגין זכויות שירות למשכנתאות  24

      מזה: מיסים נדחים לקבל שנוצרו כתוצאה מהפרשי עיתוי   25

      על ידי המפקח על הבנקים שנקבעו וניכויים נוספים התאמות פיקוחיות  26

[יש לכלול בסעיף זה את בגין השקעות בהון של תאגידים פיננסיים מזה:  .א.26

ההשפעה נטו של ניכוי השקעות שאינן במניות רגילות בהתאם להוראה 

  ].IIIלעומת הטיפול בהתאם למסמך באזל  202

    

ה את ההשפעה נטו מזה: בגין זכויות שירות למשכנתאות [יש לכלול בסעיף ז .ב.26

לעומת  202של ניכוי זכויות שירות למשכנתאות בהתאם להוראה 

  ].IIIהטיפול בהתאם למסמך באזל 

    

שלא נכללו במסגרת  1מזה: התאמות פיקוחיות נוספות להון עצמי רובד   .ג.26

  .ב. (פרט אם מהותי).26-.א. ו26סעיפים 

    

 202יפול הנדרש לפני אימוץ הוראה הכפופות לט 1התאמות פיקוחיות בהון עצמי רובד   

 IIIבהתאם לבאזל 

    

      מזה: [שם ההתאמה הפיקוחית]  

די הון  2נוסף והון רובד  1מאחר ואין בהון רובד  1על הון עצמי רובד  יםהחלניכויים   27

  ].202בהוראה  12, 9בכדי לכסות על הניכויים [כאמור בסעיפים 

    

, 26, 7-22(סיכום שורות  1עצמי רובד הון ב ייםוהניכו סך כל ההתאמות הפיקוחיות  28

27.(  

    

      )28פחות הסכום בשורה  6(סכום שורה  1הון עצמי רובד   29

    נוסף: מכשירים 1הון רובד 

נוסף שהונפקו על ידי התאגיד הבנקאי ופרמיה על מכשירים  1מכשירי הון מניות רובד   30

  .]202.ב. בהוראה 7 -.א.ו7אלו [בהתאם לסעיפים 

    

      מזה: מסווג כהון עצמי בהתאם להוראות הדיווח לציבור.  31

      מזה: מסווג כהתחייבות בהתאם להוראות הדיווח לציבור.  32
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נוסף שהונפקו על ידי התאגיד הכשירים להכללה בהון הפיקוחי  1מכשירי הון רובד   33

  ]299בהוראה בתקופת המעבר [בהתאם להוראות המעבר 

    

נוסף שהונפקו על ידי חברות בת של התאגיד הבנקאי והמוחזקים  1רובד מכשירי הון   34

  ].299ובהתאם להוראה  202.ג. בהוראה 7על ידי משקיעי צד ג' [בהתאם לסעיף 

    

נוסף שהונפקו על ידי חברות בת של התאגיד  1מזה: מכשירי הון רובד   35

 1ון רובד הבנקאי והמוחזקים על ידי משקיעי צד ג', המופחתים בהדרגה מה

  ].299נוסף [בהתאם  להוראות המעבר בהוראה 

    

      ).33-34, 30(סכום שורות  ניכוייםנוסף לפני  1הון רובד   36

    ניכוייםנוסף:  1הון רובד 

נוסף, המוחזקת באופן ישיר או עקיף  1השקעה עצמית במכשירי הון הכלולים ברובד   37

.א. 8ם חוזיים), [בהתאם לסעיף (כולל התחייבות לרכוש מכשירים בכפוף להסכמי

  ].202בהוראה 

    

.ב. 8נוסף [בהתאם לסעיף  1החזקות צולבות הדדיות במכשירי הון הכלולים ברובד   38

  ].202בהוראה 

    

השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שאינם מאוחדים בדוחות לציבור של התאגיד   39

מהון המניות הרגילות  10%הבנקאי, כאשר החזקת התאגיד הבנקאי אינה עולה על 

-80, סעיפים IIIשהונפקו על ידי התאגיד הפיננסי [בהתאם לטיפול הנהוג במסמך באזל 

83.[  

    

השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שאינם מאוחדים בדוחות לציבור של התאגיד   40

מהון המניות הרגילות  10%הבנקאי, כאשר החזקת התאגיד הבנקאי עולה על 

  ]. 202.ד. בהוראה 8.ג., 8.ב., 6בהתאם לסעיפים ידי התאגיד הפיננסי [שהונפקו על 

    

      שנקבעו על ידי המפקח על הבנקים ניכויים נוספים  41

[יש לכלול בסעיף זה את מזה: בגין השקעות בהון של תאגידים פיננסיים  .א.41

ההשפעה נטו של ניכוי השקעות שאינן במניות רגילות בהתאם להוראה 

  ].IIIמת הטיפול בהתאם למסמך באזל לעו 202

    

.א. (פרט אם 41שלא נכללו במסגרת סעיף  1להון רובד  ניכויים נוספיםמזה:  .ב.41

  מהותי).

    

בהתאם  202לטיפול הנדרש לפני אימוץ הוראה הכפופים נוסף  1בהון רובד  ניכויים  

  IIIלבאזל 

    

      מזה: [שם ההתאמה הפיקוחית]  

      מזה : ...  
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די הון בכדי לכסות על  2נוסף מאחר ואין בהון רובד  1על הון רובד  יםהחל יכוייםנ  42

  ).202בהוראה  12כאמור בסעיף ( הניכויים

    

      ). 42, 37-41נוסף (סכום שורות  1הון רובד הניכויים בסך כל   43

      ). 43פחות הסכום בשורה  36נוסף (סכום שורה  1הון רובד   44

     ). 44- ו 29נוסף, המחושב על ידי סיכום שורות  1והון רובד  1עצמי רובד  (הון 1הון רובד   45

    : מכשירים והפרשות2הון רובד 

) ופרמיה על 1מכשירים שהונפקו על ידי התאגיד הבנקאי (שאינם נכללים בהון רובד   46

  ].202.ב. בהוראה 10- .א. ו10מכשירים אלו [בהתאם לסעיפים 

    

שהונפקו על ידי התאגיד הכשירים להכללה בהון הפיקוחי בתקופת  2מכשירי הון רובד   47

  ].299 המעבר [בהתאם להוראות המעבר בהוראה

    

שהונפקו על ידי חברות בת של התאגיד הבנקאי למשקיעי צד ג'  2מכשירי הון רובד   48

  .]299ובהתאם להוראה  202.ג. בהוראה 10[בהתאם לסעיף 

    

הונפקו על ידי חברות בת של התאגיד הבנקאי ש 2מזה: מכשירי הון רובד   49

[בהתאם   2והמוחזקים על ידי משקיעי צד ג', המופחתים בהדרגה מהון רובד 

  ].299להוראות המעבר בהוראה 

    

.ד. 10הפרשות קבוצתיות להפסדי אשראי לפי השפעת המס המתייחס [בהתאם לסעיף   50

  ]202בהוראה 

     

      ). 50, 46-48ום שורות (סכ ניכוייםלפני  2הון רובד   51

    ניכויים: 2הון רובד 

, המוחזקת באופן ישיר או עקיף (כולל התחייבות 2השקעה עצמית במכשירי הון רובד   52

  ].202.א. בהוראה 11לרכוש מכשירים בכפוף להסכמים חוזיים) [בהתאם לסעיף 

    

[בהתאם לסעיף  של תאגידים פיננסים 2החזקות צולבות הדדיות במכשירי הון רובד   53

  ].202.ב. בהוראה 11

    

השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שאינם מאוחדים בדוחות לציבור של התאגיד   54

מהון המניות הרגילות  10%הבנקאי, כאשר החזקת התאגיד הבנקאי אינה עולה על 

: מסגרת IIIשהונפקו על ידי התאגיד הפיננסי [בהתאם לטיפול הנהוג במסמך באזל 

) 2011(תוקן ביוני  2010ית גלובלית לחיזוק עמידות המערכת הבנקאית, דצמבר פיקוח

  ].80-83, סעיפים IIIלהלן מסמך באזל  –

    

השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שאינם מאוחדים בדוחות לציבור של התאגיד   55

מהון המניות הרגילות  10%הבנקאי, כאשר החזקת התאגיד הבנקאי עולה על 

  ].202.ד. בהוראה 11 - .ג. ו11.ב. 6על ידי התאגיד הפיננסי [בהתאם לסעיפים שהונפקו 
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      שנקבעו על ידי המפקח על הבנקיםניכויים נוספים   56

[יש לכלול בסעיף זה את בגין השקעות בהון של תאגידים פיננסיים מזה:  א. 56

ההשפעה נטו של ניכוי השקעות שאינן במניות רגילות בהתאם להוראה 

  ].IIIלעומת הטיפול בהתאם למסמך באזל  202

    

.א. (פרט אם 56שלא נכללו במסגרת סעיף  2להון רובד  ניכויים נוספיםמזה:  .ב.56

  מהותי).

    

 202הכפופות לטיפול הנדרש לפני אימוץ הוראה  2התאמות פיקוחיות בהון רובד   

  IIIבהתאם לבאזל 

    

      מזה: [שם ההתאמה הפיקוחית]  

      מזה: ...  

      ). 52-56(סכום שורות  2סך כל ההתאמות הפיקוחיות להון רובד   57

      ). 57פחות הסכום בשורה  51(המחושב לפי סכום שורה  2הון רובד   58

      ). 58, 45, המחושב לפי סכום שורות 2והון רובד  1סך ההון (הון רובד   59

 202הוראה מוץ סך הכל נכסי סיכון משוקללים בהתאם לטיפול שנדרש לפני אי  

  IIIבאזל בהתאם ל

    

      מזה: [שם נכס הסיכון]  

      מזה: ...  

      סך נכסי סיכון משוקללים.  60

    יחסי הון וכריות לשימור הון

      (כאחוז מנכסי סיכון משוקללים) 1הון עצמי רובד   61

      (כאחוז מנכסי סיכון משוקללים) 1הון רובד   62

      כון משוקללים)ההון הכולל (כאחוז מנכסי סי  63

      לא רלבנטי.  64

      לא רלבנטי.  65

      לא רלבנטי.  66

      לא רלבנטי.  67

      לא רלבנטי.  68

    דרישות מזעריות שנקבעו על ידי המפקח על הבנקים
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      מזערי שנקבע על ידי המפקח על הבנקים. 1יחס הון עצמי רובד   69

      הבנקים מזערי שנקבע על ידי המפקח על 1יחס הון רובד   70

      יחס הון כולל מזערי שנקבע על ידי המפקח על הבנקים.  71

    סכומים שמתחת לסף ההפחתה (לפני שקלול סיכון)

השקעות בהון של תאגידים פיננסיים (למעט תאגידים בנקאיים וחברות בנות שלהם),   72

והן מהון המניות הרגילות שהונפקו על ידי התאגיד הפיננסי  10%שאינן עולות על 

  ). 54, 39, 18מתחת לסף ההפחתה (לא דווחו בשורות 

    

של תאגידים פיננסיים (למעט תאגידים בנקאיים וחברות  1השקעות בהון עצמי רובד   73

מהון המניות הרגילות שהונפקו על ידי התאגיד הפיננסי,   10%בנות שלהם), העולות על 

  ). 23, 19והן מתחת לסף ההפחתה (לא דווחו בשורות 

    

      )24, 20זכויות שירות למשכנתאות (בניכוי מיסים נדחים לשלם, לא דווחו בשורות   74

מיסים נדחים לקבל שנוצרו כתוצאה מהפרשי עיתוי שהן מתחת לסף ההפחתה (לא   75

  ).25, 21דווחו בשורות 

    

    2תקרה להכללת הפרשות ברובד 

ת תחת הגישה בהתייחס לחשיפו 2הפרשה כשירה להכללה במסגרת רובד   76

  ].202) בהוראה 1.ד.(10הסטנדרטית, לפני יישום התקרה [בהתאם לסעיף 

    

תחת הגישה הסטנדרטית [בהתאם לסעיף  2התקרה להכללת הפרשה במסגרת רובד   77

  ].202) בהוראה 1.ד.(10

    

בהתייחס לחשיפות לפי גישת הדירוגים  2הפרשה כשירה להכללה במסגרת רובד   78

  ].202) בהוראה 2.ד.(10יישום התקרה [בהתאם לסעיף  הפנימיים, לפני

    

הדירוגים הפנימיים [בהתאם גישת לפי  2התקרה להכללת הפרשה במסגרת רובד   79

  ]202) בהוראה 2.ד.(10לסעיף 

    

מכשירי הון שאינם כשירים כהון פיקוחי הכפופים להוראות המעבר (יש להציג את הנתונים בין 

1.1.2014 – 1.1.2022 (  

  

הכפופים להוראות  1סכום התקרה הנוכחית למכשירים הנכללים בהון עצמי רובד   80

  ].299להוראות המעבר בהוראה המעבר [בהתאם 

    

      בשל התקרה. 1סכום שנוכה מהון עצמי רובד   81

נוסף הכפופים להוראות  1סכום התקרה הנוכחית למכשירים הנכללים בהון רובד   82

  ].299המעבר בהוראה להוראות המעבר [בהתאם 

    

      נוסף בשל התקרה. 1סכום שנוכה מהון רובד   83
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הכפופים להוראות המעבר  2סכום התקרה הנוכחית למכשירים הנכללים בהון רובד   84

  ].299להוראות המעבר בהוראה [בהתאם 

    

      בשל התקרה.  2סכום שנוכה מהון רובד   85
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   נספח ג
  

  הלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים -  3ביאור  -דוח כספי רבעוני 
  

  

  סכומים מדווחים
  

 31.3.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.3.2014  א. בנתוני המאוחד
  ** )II(באזל   * )III(באזל    
  (בלתי מבוקר)  )מבוקר(  (מבוקר)  )בלתי מבוקר(  
  במיליוני שקלים חדשים. הון לצורך חישוב יחס ההון1

  -  -  0  0  1הון עצמי רובד 
  0  0  0  0  1רובד הון 

  0  0  0  0  2הון רובד 
  0  0  -  -  3רובד הון 
  0  0  0  0  הון כולל ה"כס

          יתרות משוקללות של נכסי סיכון  . 2

  0  0  0  0  אשראיסיכון 
  0  0  0  0  סיכוני שוק

 0  0 00 סיכון תפעולי
 0  0 00נכסי סיכוןיתרות משוקללות של סה"כ 

  באחוזיםסיכון. יחס ההון לרכיבי 3
  -  -  0%  0%לרכיבי סיכון  1הון עצמי רובד יחס 

  0%  0%  0%  0%  לרכיבי סיכון 1יחס הון רובד 
  0%  0%  0%  0%יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 

המזערי הנדרש ע"י המפקח  1יחס הון עצמי רובד 
  על הבנקים

0%  0%  -  -  

יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על 
 הבנקים 

0%  0%  0%  0%  

          

          . חברות בת משמעותיותב
         XXXXXחברה 

  -  -  0%  0%  לרכיבי סיכון  1הון עצמי רובד יחס 
  0%  0%  0%  0%לרכיבי סיכון  1הון רובד יחס 

  0%  0%  0%  0%יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 
המזערי הנדרש ע"י המפקח  1יחס הון עצמי רובד 

  על הבנקים
0%  0%  -  -  

חס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על י
  הבנקים 

0%  0%  0%  0%  

         
רכיבי ההון לצורך חישוב יחס ההון (בנתוני . ג

 המאוחד)
        

         1הון רובד . 1
  0  0  0  0 הון עצמי 

  0  0  0  10 1הבדלים בין הון עצמי לבין הון רובד 
 , לפני התאמות פיקוחיות1סך הון עצמי רובד 

 םוניכויי
0  0  0  0  

        :וניכויים התאמות פיקוחיות
  -  -  0  0מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים

  -  -  0  0מיסים נדחים לקבל
השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שאינם 

 מאוחדים בדוחות לציבור
0  0  -  -  

  -  -  0  10 1הון רובד  -  וניכוים אחריםהתאמות פיקוחיות 
  0  0  0  10הון רובד  –ייםוניכוסך הכל התאמות פיקוחיות 

 , לאחר התאמות פיקוחיות1סך הכל הון רובד 
 וניכויים

0  0  0  0  

         2הון רובד . 2
  0  0  0  0ניכויים: מכשירים, לפני 2הון רובד 

  0  0  0  0לפני ניכויים: הפרשות, 2הון רובד  
  0  0  0  0ניכויים, לפני 2סך הון רובד  
         :ניכויים 
  0  0  0  10 2הון רובד  – ניכוייםסך הכל  
  0  0  0  20סך הכל הון רובד  

  

  
  .1.1.2014בדבר "מדידה והלימות ההון", החלות מיום  299, 201-211להוראות ניהול בנקאי תקין מספר * מחושב בהתאם 

  .1.1.2014בדבר "מדידה והלימות ההון", שחלו עד ליום  201-211להוראות ניהול בנקאי תקין מספר מחושב בהתאם ** 
בדבר "מדידה והלימות  202בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין  -: התאמות פיקוחיות וניכויים IIIלעניין החישובים לצורך באזל  -הערה 

  .299ההון הפיקוחי". נכסי הסיכון וההתאמות הפיקוחיות מוצגים בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בהוראת ניהול בנקאי תקין  –הון 
  י.פרט אם מהות   1



      )8/13] (1[ : הוראות הדיווח לציבורהמפקח על הבנקים

  674 -18עמ'       )2014מעבר (הוראות         

 
  

   
  
  

  

  
  

1  
  

 1.1.2014 31.3.2014   1השפעת הוראות המעבר על יחס הון עצמי רובד . ד
  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  
  במיליוני שקלים חדשים  

    יחס ההון לרכיבי סיכון

  באחוזים  
לפני יישום השפעת הוראות המעבר בהוראה לרכיבי סיכון  1הון עצמי רובד יחס 

299 . 
%0  %0  

  %0  %0 השפעת הוראות המעבר

לרכיבי סיכון לאחר יישום השפעת הוראות המעבר בהוראה  1יחס הון עצמי רובד 
299  .  

%0  %0  



      )8/13] (1[ : הוראות הדיווח לציבורהמפקח על הבנקים

  674 -19עמ'       )2014מעבר (הוראות         

 

   דנספח 

  הלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים - דוח כספי שנתי 
  בדבר "מדידה והלימות ההון". 299, 201-211להוראות ניהול בנקאי תקין מספר מחושב בהתאם 

 
  חיםסכומים מדוו

  

 31.12.20x0 1-31.12.20x  א. בנתוני המאוחד
  י שקלים חדשיםמיליונב  
    . הון לצורך חישוב יחס ההון1

  0  0וניכויים , לאחר התאמות פיקוחיות1עצמי רובד הון 
  0  0  ניכוייםנוסף, לאחר  1הון רובד 

  0  0  ניכויים, לאחר 2רובד הון 
  0  0  הון כולל ה"כס

      של נכסי סיכון יתרות משוקללות  . 2

  0  0  אשראיסיכון 
  0  0  סיכוני שוק

 00 סיכון תפעולי
 00נכסי סיכוןיתרות משוקללות של סה"כ 

    . יחס ההון לרכיבי סיכון3

  באחוזים  
  %0  %0לרכיבי סיכון  1הון עצמי רובד יחס 

  %0  %0יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 
  %0  %0  ע"י המפקח על הבנקים המזערי הנדרש  1יחס הון עצמי רובד 

  %0  %0יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 
      

      . חברות בת משמעותיותב
     XXXXXחברה 

  %0  %0  לרכיבי סיכון  1הון עצמי רובד יחס 
  %0  %0יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 

  %0  %0  הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 1יחס הון עצמי רובד 
  %0  %0יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 

      
1  

   31.12.20x0 1-31.12.20x  רכיבי ההון לצורך חישוב יחס ההון (בנתוני המאוחד). ג

    י שקלים חדשיםמיליונב  

       1הון עצמי רובד . 1
    0  0  הון עצמי 

    0  10 1הבדלים בין הון עצמי לבין הון עצמי רובד 
    0  0  וניכויים , לפני התאמות פיקוחיות1ן עצמי רובד סך הו

        :וניכויים התאמות פיקוחיות
    0  0  מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים

    0  0  מיסים נדחים לקבל
    0  0  השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שאינם מאוחדים בדוחות לציבור

    0  0  1 1הון עצמי רובד  -  וניכויים אחריםהתאמות פיקוחיות 
    0  0  1הון עצמי רובד  –וניכויים סך הכל התאמות פיקוחיות      
    0  0  וניכויים , לאחר התאמות פיקוחיות1סך הכל הון עצמי רובד      

        
       נוסף 1הון רובד . 2

    0  10ים ועודפים, לפני ניכוייםנוסף: מכשיר 1הון רובד 
    0  0  1נוסף  1הון רובד  –סך הכל ניכויים      
    0  0  נוסף, לאחר ניכויים 1ובד סך הכל הון ר     

        
       2הון רובד . 3

    0  0ניכויים: מכשירים, לפני 2הון רובד 
    0  0  ניכויים: הפרשות, לפני 2הון רובד  
    0  0  , לפני ניכויים2הון רובד סך  
        :ניכויים     
    0  10 2הון רובד  –סך הכל ניכויים      
    0  0  2כל הון רובד סך ה    

  

 –ההון הפיקוחי" (להלן  –בדבר "מדידה והלימות הון  202בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין  -הערה: התאמות פיקוחיות וניכויים 
  .299ת ניהול בנקאי תקין ). נכסי הסיכון וההתאמות הפיקוחיות מוצגים בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בהורא202הוראה 

  .יפרט אם מהות   1



      )8/13] (1[ : הוראות הדיווח לציבורהמפקח על הבנקים

  674 -20עמ'       )2014מעבר (הוראות         

 
  

   31.12.20x0 1-31.12.20x   1השפעת הוראות המעבר על יחס הון עצמי רובד . ד

    י שקלים חדשיםמיליונב  

      . יחס ההון לרכיבי סיכון1
    באחוזים  

לפני יישום השפעת הוראות המעבר לרכיבי סיכון  1הון עצמי רובד יחס 
 . 299בהוראה 

%0  %0    

    %0  %0 השפעת הוראות המעבר
לרכיבי סיכון לאחר יישום השפעת הוראות המעבר  1הון עצמי רובד יחס 

  .  299בהוראה 
%0  %0    

  

  

  הלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים -דוח כספי רבעוני 
  בדבר "מדידה והלימות ההון". 299, 201-211להוראות ניהול בנקאי תקין מספר מחושב בהתאם 

  
  סכומים מדווחים

  

 0.6.20x03 1-30.6.20x  1-31.12.20x  א. בנתוני המאוחד
  מבוקר  בלתי מבוקר  
  במיליוני שקלים חדשים 

    . הון לצורך חישוב יחס ההון1
  0  0  0התאמות פיקוחיות וניכויים, לאחר 1רובד עצמי הון 

  0  0  0  , לאחר ניכוייםנוסף 1הון רובד 
  0  0  0  , לאחר ניכויים2רובד הון 
  0  0  0  הון כולל ה"כס

  
        תרות משוקללות של נכסי סיכון י . 2

  0  0  0  אשראיסיכון 
  0  0  0  סיכוני שוק

 0 00 סיכון תפעולי
 0 00נכסי סיכוןיתרות משוקללות של סה"כ 

        
      . יחס ההון לרכיבי סיכון3

  באחוזים  
  %0  %0  %0לרכיבי סיכון  1רובד  עצמי הוןיחס 

  %0  %0  %0יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 
  %0  %0  %0  הנדרש ע"י המפקח על הבנקים  1הון עצמי רובד יחס 

  %0  %0  %0יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 
         
        . חברות בת משמעותיותב

       XXXXXחברה 
  %0  %0  %0לרכיבי סיכון  1רובד עצמי הון יחס 

  %0  %0  %0יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 
  %0  %0  %0  הנדרש ע"י המפקח על הבנקים  1עצמי רובד הון יחס 

  %0  %0  %0יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 
  

  

   
  
  

  

  
  

  

 30.6.20X0 1-30.6.20x  1-31.12.20x   1השפעת הוראות המעבר על יחס הון עצמי רובד . ג
  במיליוני שקלים חדשים  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  יחס ההון לרכיבי סיכון

  באחוזים 

לפני יישום השפעת הוראות לרכיבי סיכון  1הון עצמי רובד יחס 
 . 299המעבר בהוראה 

%0  %0  %0  

  %0  %0  %0 השפעת הוראות המעבר

לרכיבי סיכון לאחר יישום השפעת הוראות  1יחס הון עצמי רובד 
  .  299המעבר בהוראה 

%0  %0  %0  



         )8/13] (15[ : הוראות הדיווח לציבורהמפקח על הבנקים

  680 -18 עמ'                                                             רבעוני של תאגיד בנקאידוח                        
  

  הלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים -  3ביאור 
  

  בדבר "מדידה והלימות ההון". 201-211מספר ניהול בנקאי תקין ת ולהוראמחושב בהתאם 
  

  סכומים מדווחים
  
  
  
  

1
 30.6.20x0 30.6.20x-1  31.12.20x-1א.  בנתוני המאוחד 

מבוקר בלתי מבוקר   
 במיליוני שקלים חדשים 

    .  הון לצורך חישוב יחס ההון1
  0  0  0 ,  לאחר התאמות פיקוחיות וניכויים1עצמי רובד הון 

  0 0  0 נוסף,  לאחר ניכויים 1הון רובד 
  0  0  0,  לאחר ניכויים 2רובד הון 
  0  0  0    הון כוללה"כס

  
    יתרות משוקללות של נכסי סיכון  .  2

  0  0  0אשראי סיכון 
  0  0  0סיכוני שוק 
 0 0 0 סיכון תפעולי

 0 0 0 נכסי סיכוןיתרות משוקללות של סה"כ 
        
    .  יחס ההון לרכיבי סיכון3

באחוזים   
  0%  0%  0% לרכיבי סיכון   1הון עצמי רובד יחס 

  0%  0%  0% יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 
  0%  0%  0% הנדרש ע"י המפקח על הבנקים  1הון עצמי רובד יחס 

  0%  0%  0%יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 
         

        .  חברות בת משמעותיותב
       XXXXXחברה 

  0%  0%  0% לרכיבי סיכון   1הון עצמי רובד יחס 
  0%  0%  0% יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 

  0%  0%  0% הנדרש ע"י המפקח על הבנקים  1הון עצמי רובד יחס 
  0%  0%  0%יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 

 
  

  



                               )8/13] (2[ : הוראות הדיווח לציבורהמפקח על הבנקים

  681– 1עמ'      פרסום מידע רבעוני באינטרנט                                  

 

 690-1עמ'  –העמוד הבא 

  

  באינטרנט רבעוני פרסום מידע

  

  מבוא .1

   להלן. 3כאמור בסעיף  מידעזמין לציבור השלו  אינטרנטהאתר ב יפרסםתאגיד בנקאי  .א

  אלו.להוראות  680בפרק  .3 ףהנדרש לפי פרק זה הינו בנוסף לדרישות בסעי .ב

  

  פרסוםמועד  .2

  יהיה במועד פרסום הדוח הרבעוני לציבור. פרסום המידע באתר האינטרנט

  

 ע אותו יש לפרסם באתר האינטרנטמיד .3

יכלל המידע דוחות שנתיים ורבעוניים"  –במסגרת הפרק בדבר "מידע כספי   א. 

  הרבעוני הבא:

 .אלולהוראות  680בפרק  כנדרש רבעונידוח  )1

בפרק  .13כנדרש בסעיף בפיקוח על הבנקים קובץ הנשלח ליחידה למידע ודיווח   )2

. קובץ זה יפורסם באותה מתכונת ובאותו פורמט דיווח, כפי להוראות אלו 680

 .ליחידת מידע ודיווח בפיקוח על הבנקיםשדווח 

גילוי נוסף לפי  –גילויים פיקוחיים נוספים  –במסגרת הפרק בדבר "מידע כספי   ב. 

  .694A-2בעמוד  9 שניתן בהתאם לסעיף יכלל המידע הרבעוני של באזל" 3נדבך 

 

 שמירת המידע: .4

 המידע המפורסם באתר האינטרנט יישמר ללא הגבלת זמן.  

  

  
  

      
  
  
  
 



                 )8/13] (2[ : הוראות הדיווח לציבורהמפקח על הבנקים

  A1691– 1עמ'      באינטרנט פרסום מידע שנתי -חכ"א  -  הוראות שעה                              

 

  691B-1עמ'  –העמוד הבא 

  

 באינטרנטשנתי פרסום מידע 

 

  מבוא  .1

   להלן. 3כאמור בסעיף  מידעזמין לציבור השלה  אינטרנטהאתר ב פרסםת חברת כרטיסי אשראי  .א

  אלו.להוראות  691Aבפרק  .3 ףהנדרש לפי פרק זה הינו בנוסף לדרישות בסעי .ב

  

  פרסוםמועד   .2

  יבור.לצ שנתייהיה במועד פרסום הדוח ה פרסום המידע באתר האינטרנט

    

  מידע אותו יש לפרסם באתר האינטרנט  .3

אתר האינטרנט של חכ"א יכלול פרק בדבר "מידע כספי" במסגרתו יכללו שני פרקי 

  משנה:

  כלל המידע השנתי הבא:יבמסגרת פרק משנה זה י –"דוחות שנתיים ורבעוניים"   א. 

  .אלולהוראות  691Aבפרק  כנדרש שנתידוח ) 1  

. קובץ זה יפורסם באותה בפיקוח על הבנקיםדה למידע ודיווח הנשלח ליחי קובץ) 2  

פיקוח על יחידת מידע ודיווח בלמתכונת ובאותו פורמט דיווח, כפי שדווח 

  .הבנקים

יכלל תת פרק בדבר "גילוי יבמסגרת פרק משנה זה  –"גילויים פיקוחיים נוספים"   ב. 

 9ידע השנתי שניתן בהתאם לסעיף של באזל" במסגרתו יכלל המ 3נוסף לפי נדבך 

  .694A-2בעמוד 

  

 שמירת המידע: .4

 המידע המפורסם באתר האינטרנט יישמר ללא הגבלת זמן.  
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  F691 – 21' עמ    תידוח כספי שנ - חכ"א - הוראות שעה    
  

 

 F691-22עמ'  -העמוד  הבא 
 

  הון עצמי - 15אור יב
  הרכב:  א.

  להוראות הדיווח הציבור לגבי ההון. 43דרישות הגילוי כפי שנקבעו בסעיף  יחולו 
  )1הלימות ההון לפי הוראות המפקח על הבנקים(  ב.

  
  בדבר "מדידה והלימות ההון". 201-211להוראות ניהול בנקאי תקין מספר מחושב בהתאם ) 1(

  
  סכומים מדווחים

1  
  

   
 31.12.20x01-31.12.20x  נתוני המאוחדא. ב

  י שקלים חדשיםמיליונב  
    . הון לצורך חישוב יחס ההון1

  0  0וניכויים , לאחר התאמות פיקוחיות1עצמי רובד הון 
  0  0  ניכוייםנוסף, לאחר  1הון רובד 

  0  0  ניכויים, לאחר 2רובד הון 
  0  0  הון כולל ה"כס

      יכון יתרות משוקללות של נכסי ס . 2

  0  0  אשראיסיכון 
  0  0  סיכוני שוק

 0 0 סיכון תפעולי
 0 0נכסי סיכוןיתרות משוקללות של סה"כ 

    . יחס ההון לרכיבי סיכון3

  באחוזים  
  %0  %0לרכיבי סיכון  1הון עצמי רובד יחס 

  %0  %0יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 
  %0  %0  על הבנקים  המזערי הנדרש ע"י המפקח 1יחס הון עצמי רובד 

  %0  %0יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 
      

      . חברות בת משמעותיותב
     XXXXXחברה 

  %0  %0  לרכיבי סיכון  1הון עצמי רובד יחס 
  %0  %0יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 

  %0  %0  הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 1יחס הון עצמי רובד 
  %0  %0הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים  יחס ההון

      
   31.12.20x01-31.12.20x  רכיבי ההון לצורך חישוב יחס ההון (בנתוני המאוחד). ג

    י שקלים חדשיםמיליונב  
       1הון עצמי רובד . 1

    0  0  הון עצמי 
    0  10 1הבדלים בין הון עצמי לבין הון עצמי רובד 

    0  0  וניכויים , לפני התאמות פיקוחיות1סך הון עצמי רובד 
        :וניכויים התאמות פיקוחיות

    0  0  מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים
    0  0  מיסים נדחים לקבל

    0  0  השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שאינם מאוחדים בדוחות לציבור
    0  0  1 1הון עצמי רובד  -  וניכויים אחריםהתאמות פיקוחיות 

    0  0  1הון עצמי רובד  –וניכויים סך הכל התאמות פיקוחיות      
    0  0  וניכויים , לאחר התאמות פיקוחיות1סך הכל הון עצמי רובד      

        
       נוסף 1הון רובד . 2

    0  10ניכוייםנוסף: מכשירים ועודפים, לפני  1הון רובד 
    0  0  1נוסף  1הון רובד  – ניכוייםסך הכל      
    0  0  ניכוייםנוסף, לאחר  1סך הכל הון רובד      

        
       2הון רובד . 3

    0  0ניכויים: מכשירים, לפני 2הון רובד 
    0  0  ניכויים: הפרשות, לפני 2הון רובד  
    0  0  ניכויים, לפני 2סך הון רובד  
        :ניכויים     
    0  10 2הון רובד  – ניכוייםסך הכל      
    0  0  2סך הכל הון רובד     
  
  
  

  ההון הפיקוחי".  –בדבר "מדידה והלימות הון  202בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין  -התאמות פיקוחיות וניכויים     הערה:
   .פרט אם מהותי   1
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  G1691– 1עמ'      פרסום מידע רבעוני באינטרנט -חכ"א  -  הוראות שעה                              

 

  692-3עמ'  –העמוד הבא 

  

  באינטרנטרבעוני פרסום מידע 

  

  מבוא .1

 3כאמור בסעיף  מידעזמין לציבור ה השל אינטרנטהאתר ב פרסםתחברת כרטיסי אשראי   .א

   להלן.

  אלו.להוראות  691Gבפרק  .2בסעיף הנדרש לפי פרק זה , הינו בנוסף לדרישות  .ב

  

  פרסוםמועד  .2

  יבור.יהיה במועד פרסום הדוח הרבעוני לצ פרסום המידע באתר האינטרנט

  

 מידע אותו יש לפרסם באתר האינטרנט .3

דוחות שנתיים ורבעוניים" יכלל המידע הרבעוני  –במסגרת הפרק בדבר "מידע כספי   א. 

  הבא:

  .אלולהוראות  691Gבפרק  כנדרש רבעונידוח ) 1

. קובץ זה יפורסם באותה בפיקוח על הבנקיםקובץ הנשלח ליחידה למידע ודיווח ) 2

ליחידת מידע ודיווח בפיקוח על מתכונת ובאותו פורמט דיווח, כפי שדווח 

  הבנקים.

גילוי נוסף לפי נדבך  –גילויים פיקוחיים נוספים  –במסגרת הפרק בדבר "מידע כספי   ב. 

  .694A-3בעמוד  9של באזל" יכלל המידע הרבעוני שניתן בהתאם לסעיף  3

  

 שמירת המידע: .4

 המידע המפורסם באתר האינטרנט יישמר ללא הגבלת זמן.  
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    691G – 11.1  עמ'    רבעונידוח כספי  -חכ"א -הוראות שעה   
  

 

 

  הלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים -   3ביאור 
  

  בדבר "מדידה והלימות ההון".201-211מספר ת ניהול בנקאי תקין ולהוראמחושב בהתאם 
  

  סכומים מדווחים
  

1  

 30.6.20x0 1-30.6.20x  1-31.12.20x  א. בנתוני המאוחד
  מבוקר  בלתי מבוקר  
  במיליוני שקלים חדשים 

    ב יחס ההון. הון לצורך חישו1
  0  0  0, לאחר התאמות פיקוחיות וניכויים1עצמי רובד הון 

  0  0  0  נוסף, לאחר ניכויים 1הון רובד 
  0  0  0  , לאחר ניכויים2רובד הון 
  0  0  0  הון כולל ה"כס

  
        יתרות משוקללות של נכסי סיכון  . 2

  0  0  0  אשראיסיכון 
  0  0  0  סיכוני שוק

 000 סיכון תפעולי
 000נכסי סיכוןיתרות משוקללות של "כ סה

        
      . יחס ההון לרכיבי סיכון3

  באחוזים  
  %0  %0  %0לרכיבי סיכון  1הון עצמי רובד יחס 

  %0  %0  %0יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 
  %0  %0  %0  הנדרש ע"י המפקח על הבנקים  1הון עצמי רובד יחס 

יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על 
 הבנקים 

%0  %0  %0  

         
        . חברות בת משמעותיותב

       XXXXXחברה 
  %0  %0  %0לרכיבי סיכון  1הון עצמי רובד יחס 

  %0  %0  %0יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 
  %0  %0  %0  הנדרש ע"י המפקח על הבנקים  1הון עצמי רובד יחס 

כולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על יחס ההון ה
 הבנקים 

%0  %0  %0  
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 A694 –1עמ'  של באזל  3יישום דרישות הגילוי של נדבך  -הוראות שעה  
 

של דרישות הגילוי  וחברות כרטיסי אשראי יישום בדוחות של תאגידים בנקאיים - הוראת שעה 

  של באזל  3המפורטות בנדבך 

  

 כללי

פורסמה על ידי המפקח על הבנקים הוראת השעה בדבר "מסגרת עבודה למדידה  31.12.08ביום  .1

הוראת שעה בדבר  31.12.08מסגרת העבודה). במקביל, פורסמה ביום  –והלימות הון" (להלן 

 הוראת הדיווח לפיקוח).  –"דיווח רבעוני על מדידה והלימות הון" (להלן 

: מסגרת פיקוחית IIIפרסמה וועדת באזל מסגרת עבודה חדשה: "באזל  16.12.2010ביום  .2

שבו  2386 - 06 –ח פורסם חוזר   30.5.2013. ביום גלובלית לחיזוק עמידות המערכת הבנקאית"

 . )IIIהוראות באזל  –(להלן  בישראל IIIות באזל המלצ אומצו

בהתאם למסמך שפרסמה , וIIIוהוראות באזל  של מסגרת העבודה 3בהתאם לדרישות נדבך  .3

, מסמך הועדה) –(להלן  בדבר "דרישות גילוי על הרכב ההון" 2012ועדת באזל בחודש יוני 

המידע הנדרש לפי הוראת שעה את  בדוחות לציבורתאגיד בנקאי וחברת כרטיסי אשראי יכללו 

זו. לצורך יישום הוראת שעה זו בדוח לציבור של חברת כרטיסי אשראי, כל התייחסות שקיימת 

 בהוראת השעה לתאגיד בנקאי תחול גם על חברת כרטיסי אשראי. 

דרישות הגילוי בהוראת השעה מיועדות לאפשר למשתמשים בדוחות לציבור של תאגידים  .4

ע משמעותי שכלול בהם לגבי יישום מסגרת העבודה, ההון, חשיפות בנקאיים להעריך מיד

 הסיכון, תהליכי הערכת הסיכון ובהתאם לכך להעריך את הלימות ההון של התאגיד הבנקאי. 

שיפור בגילוי לציבור יתרחש בזכות הוראות רגולטוריות, וכן בזכות מאמצי הנהלת התאגיד 

). market participantsושאר המשתתפים בשוק (הבנקאי לשפר את התקשורת עם בעלי המניות 

שיפורים בתהליכי ניהול הסיכון ע"י ההנהלה ושיפורים במערכות הדיווח הפנימיות מספקים 

הזדמנויות לשיפור משמעותי של הגילוי לציבור. בהתאם לאמור, הפיקוח על הבנקים ממליץ 

תקופתית את הגילוי שניתן ) כי הנהלת התאגיד הבנקאי תסקור strongly encourageבחום (

לציבור, לפי הוראת שעה זו ולפי חלקים אחרים להוראות הדיווח לציבור, תוך שיפור הגילוי 

במידת הצורך, בכדי שניתן יהיה לזהות בבירור את כל החשיפות לסיכונים משמעותיים, בין אם 

זרימי המזומנים הן מאזניות או חוץ מאזניות, והשפעתן על המצב הכספי, תוצאות הפעולות, ת

  של התאגיד הבנקאי. וההפסדים ופוטנציאל הרווחים 

הוראת שעה זו אינה כוללת התייחסות לדרישות הגילוי שנכללו במסגרת העבודה, אשר חלות רק  .5

על תאגידים בנקאיים המיישמים גישות מתקדמות למדידת ההון הנדרש. תאגיד בנקאי, השוקל 

  רישות הגילוי הרלוונטיות שנקבעו במסגרת העבודה.ליישם גישות כאמור, יערך ליישום ד

                                                 

 Basel Committee on Banking Supervision, Composition of capital disclosure requirements, June 2012  
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 A694 –2עמ'  של באזל  3נדבך  יישום דרישות הגילוי של -הוראות שעה  
 

המידע שנדרש לפי הוראת שעה זו ייכלל בחלקים הרלוונטיים בדוח שנתי או רבעוני לציבור של  .6

התאגיד הבנקאי המתפרסם לפי הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. בחלקים אחרים של 

ראל או הוראות הדיווח לפיקוח על הוראות הדיווח לציבור, כללי החשבונאות המקובלים ביש

הבנקים, קיימות דרישות דיווח המקבילות לדרישות מסוימות של הוראת שעה זו. כדי להקל על 

הערות,  לוי כמותיות מסוימות בהוראת השעהיישום הוראת השעה, נכללו לצד דרישות גי

תן להתבסס לצורך המפנות לגילוי ספציפי שנדרש לפי חלקים אחרים בהוראות הקיימות, עליו ני

עמידה בדרישות הגילוי של הוראת שעה זו. תאגיד בנקאי רשאי להתבסס על מידע קיים כדי 

לעמוד בדרישות הוראת שעה זו, ובלבד שישקול האם נדרש לתת גילוי למידע נוסף כדי לעמוד 

 בדרישות הוראת שעה זו.

ל הפניה למידע שפורסם בנקאי רשאי לכלול מידע שנדרש לפי הוראת שעה זו בדרך שתאגיד  .7

להלן. התאגיד הבנקאי יפעיל  9לציבור בדוח נפרד, אם מתקיימים התנאים המפורטים בסעיף 

למען הסר ספק, מובהר כי יש שיקול דעת כדי לקבוע את האמצעי והמיקום הנאות של הגילוי. 

אות לכלול בדוח לציבור, ולא בדוח נפרד, את כל המידע שנדרש לפי חלקים אחרים של הור

 .הדיווח לציבור

תאגיד בנקאי יפרסם בדוח לציבור לתקופת הדיווח (שנתי או רבעוני), במסגרת דוח  .8

הדירקטוריון, טבלה מסכמת המצביעה בצורה ברורה היכן ניתן למצוא את כל המידע שנדרש 

לפי הוראת שעה זו (לדוגמא, מספרי עמודים בדוח השנתי, מספרי ביאורים בדוח הכספי, או 

עמודים בדוח נפרד שפורסם לציבור בדיווח אלקטרוני או באתר האינטרנט של הבנק, מספרי 

 בצירוף כתובת האינטרנט המתייחסת שבה ניתן למצוא את הדיווח).  

 :תנאים להכללת מידע שנדרש לפי הוראת שעה זו בדוח לציבור בדרך של הפניה .9

ך של הפניה למידע שפורסם רשאי לכלול מידע שנדרש לפי הוראת שעה זו בדר תאגיד בנקאי

לציבור בדוח נפרד שנכלל באתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי, אם מתקיימים כל התנאים 

  המפורטים להלן:

 הנפרד פורסם לציבור במועד שבו פורסם הדוח השנתי או הרבעוני לציבור; הדוח .9.1

 על כריכת הדוח לציבור הכתובת המדויקת בתוך אתר האינטרנט של התאגידתצויין  .9.2

ים הדוחות השנתיים והרבעוניים לציבור של התאגיד הבנקאי, ובה נמצא ההבנקאי, שב

 הדוח הנפרד. נמצא

ל של כ )full terms and conditionsההתניות והתנאים (כל מובהר כי בכל מקרה, הדיווח על 

 והדיווח על המאפיינים העיקריים של מכשירי) 694A-6המכשירים הנכללים בהון הפיקוחי (עמ' 

ת אתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי במסגר ויכלל) 694A-22הון פיקוחיים שהונפקו (עמ' 

  של באזל. 3גילויים בדבר נדבך  - גילויים פיקוחיים נוספים  – כספיבפרק מידע 

 

, ובחר לפרסם דוח נפרד תאגיד בנקאי החייב בדיווח לפי חוק ניירות ערךבנוסף לאמור לעיל, 

בדיווח אלקטרוני (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) גם הדוח הנפרד יפרסם את  כאמור לעיל,

, ויתאים את נוסח ההערה על כריכת הדוח לציבור.של התאגיד הבנקאי
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יינתנו לסוף תקופת הדיווח, אלא אם צוין אחרת הקשורים לסעיפים במאזן נתונים כמותיים  .10

פסד ינתנו לתקופת הדיווח. נתונים כמותיים הקשורים לסעיפים בדוח רווח והנתונים  בהוראה.

כמותיים בדוח רבעוני, הקשורים לסעיפים בדוח רווח והפסד, ינתנו לתקופות שצוינו בסעיף 

 בהוראות הדיווח לציבור. 680-4א.ב. בעמוד 7

לגבי כל נתון כמותי שניתן לו גילוי כתוצאה מדרישות הוראת שעה זו, אלא אם צוין אחרת  .11

   שוואתיים לתקופות המקבילות בשנת הדיווח הקודמת.בהוראה, יוצגו נתונים ה

 דרישות הגילוי בהוראת שעה זו יחולו על בסיס מאוחד. .12

  

  *משמעת שוק –: הנדבך השלישי 4חלקים רלבנטיים מתוך: חלק 

I .  שיקולים כלליים  

  

  .לא נכללד.  –סעיפים א. 

  

 מהותיות  ה. 

הינן רלבנטיות לגביו בהתבסס על עיקרון  גילוי דרישותתאגיד בנקאי צריך להחליט אילו   .817

טבלאות "תיאור המאפיינים מלא לפרטים הכלולים בבכל מקרה, יינתן גילוי המהותיות. 

פרטים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו", "גילוי על הרכב ההון הפיקוחי" וכן ל

ן המאזן בדוחות בדבר "גילוי להתאמות הנדרשות בי 3טבלאות במסגרת נספח הכלולים ב

  הכספיים שפורסמו ובין רכיבי ההון הפיקוחי". 

  

 175, 174 תדירות  ו. 

יש לתת גילוי לפי דרישות הגילוי הכמותיות שנקבעו בהוראת שעה זו על בסיס רבעוני. ניתן   .818

לפרסם על בסיס שנתי גילוי איכותי אשר מספק סיכום כללי של היעדים ומדיניות ניהול 

ד הבנקאי, של מערכת הדיווח ושל ההגדרות, אולם בהתרחש שינויים הסיכונים של התאגי

משמעותיים  בהם  יינתן לכך גילוי על בסיס רבעוני. במקרים מסוימים הנהלת התאגיד הבנקאי 

), כך שהסכומים שדווחו significant changeעשויה לקבוע כי התרחש שינוי משמעותי (

ן של הבנק ופרופיל הסיכונים שלו. במקרים לאחרונה אינם משקפים יותר את הלימות ההו

כאמור, בנק צריך לגלות את האופי הכללי של שינויים אלה  ולתאר בקצרה כיצד הם צפויים 

                                                 

של מסגרת העבודה.  3מספור הסעיפים בהוראת שעה זו (לרבות מספור הערות השוליים) מתאים למספור בנדבך    *

  בהוראת השעה.  של מסגרת העבודה, אך כלל לא נכללו בהוראת שעה זו, צוינו 3סעיפים שנכללו בנדבך 

  לא נכלל.   174

  לא נכלל.   175
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 as soon asלהשפיע על הגילוי בעתיד. הגילוי חייב להינתן במועד המוקדם ביותר המעשי (  

practicable .לאחר הקביעה כי התרחש אירוע משמעותי ,(  

  )proprietary) ומידע פרטי (confidentialמידע חסוי (  ז. 

דרישות הגילוי בהוראת שעה זו יוצרות איזון נאות בין הצורך בגילוי משמעותי לבין הגנה על   .819

מידע חסוי ומידע פרטי. מידע פרטי כולל מידע (לדוגמא לגבי מוצרים או מערכות), שאם יהיה 

ווי ההשקעה שלו במוצרים/במערכות אלה, ולפיכך בידי מתחריו של תאגיד בנקאי, יפגע ש

יתערער מעמדו התחרותי. לעתים קרובות מידע לגבי לקוחות הוא חסוי, בשל תנאי שנקבע 

) גילוי של פריטי מידע rareבהסכם משפטי או ביחסים עם צד נגדי. רק במקרים נדירים (

קאי לחשוף מידע חסוי מסוימים הנדרשים בהתאם להוראת שעה זו, עלול לגרום לתאגיד הבנ

ומידע פרטי. במקרים נדירים אלו, במידה והתאגיד הבנקאי סבור כי גילוי מידע מסחרי או כספי 

) במצב של התאגיד הבנקאי, כתוצאה seriously) בצורה חמורה (prejudiceמסויים עלול לפגוע (

ו נדרש לתת גילוי מכך שמידע פרטי או חסוי באופיו יהפוך לזמין לציבור, התאגיד הבנקאי אינ

לפריטים ספציפיים אלה, אבל עליו לתת יותר גילוי למידע כללי לגבי נושא דרישת הגילוי, יחד 

עם העובדה והסיבה לכך שלא ניתן גילוי לפריטים ספציפיים של מידע. פטור מוגבל זה מתייחס 

רים של רק לגילוי שנדרש לפי הוראת שעה זו ואינו מתייחס לגילוי שנדרש לפי חלקים אח

  הוראות הדיווח לציבור, כללי חשבונאות מקובלים בישראל או כל דין.

  

II   דרישות הגילוי  

הסעיפים הבאים קובעים בצורה טבלאית את דרישות הגילוי שנקבעו בהוראת שעה זו,  אשר    .820

. הגדרות והסברים נוספים נכללו של תאגידים בנקאייםורבעוניים יחולו על דוחות שנתיים 

   176של הערות שוליים.בסדרות 

  עיקרון גילוי כללי  א. 

תאגיד בנקאי נדרש לקבוע מדיניות גילוי פורמאלית, שאושרה על ידי הדירקטוריון. המדיניות  .821

תתייחס לגישת התאגיד הבנקאי לקביעה איזה גילוי יינתן לרבות לבקרות הפנימיות על תהליך 

קמה ולקיום של בקרה פנימית הגילוי. הדירקטוריון והנהלת התאגיד הבנקאי אחראים לה

) על הדיווח הכספי, לרבות על הגילוי הנדרש על פי הוראת שעה זו. בנוסף, effectiveאפקטיבית (

) של validationתאגיד בנקאי נדרש ליישם תהליך להערכת נאותות הגילוי, כולל תיקוף (

 הגילויים והתדירות שלהם. 

ח שנתי ובדוח רבעוני של תאגיד בנקאי הצהרות בהתאם להוראות הדיווח לציבור יש לכלול בדו

לגבי גילוי של המנכ"ל ושל החשבונאי הראשי / החשב של התאגיד הבנקאי. הצהרות אלו 

מתייחסות, בין היתר, לגילוי שנדרש לכלול בדוח שנתי ובדוח רבעוני לציבור לפי הוראות הדיווח 

  שנדרש לפי הוראת שעה זו. לציבור וכללי חשבונאות מקובלים בישראל, לרבות הגילוי 

                                                 

  לא נכלל.   176
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 תחולת היישום   ב. 

 לא נכלל. .822

  תחולת היישום  :1טבלה 

  : גילוי איכותי

  א.   שם חברת האם בקבוצה הבנקאית אשר מסגרת העבודה חלה עליה. 

תיאור כללי של הבדלים בין בסיס האיחוד לפי כללי חשבונאות לבין בסיס האיחוד הפיקוחי   ב.  

 בתוך הקבוצה: 177יאור תמציתי של היישויותלפי מסגרת העבודה, עם ת

  ; 178המאוחדות באיחוד מלא )1(

 ;179לא נכלל )2(

 ;180המופחתות מההון  )3(

 ;180לא נכלל )4(

 אינן מאוחדות ואינן מופחתות (לדוגמא כאשר ההשקעה משוקללת בסיכון). )5(

ג. איסורים או מגבלות משמעותיות אחרות כלשהן על העברת כספים או הון פיקוחי בתוך 

 הקבוצה. 

  : גילוי כמותי

   182 ,181 לא נכלל. .ד

 183לא נכלל.  .ה

  185, 184לא נכלל.  .ו

  

                                                 

) בישויות ביטוח, פיננסיות וריאליות, significant minority equity investmentsישות = השקעות מיעוט משמעותיות ( 177
  וחברות בת העוסקות בניירות ערך, ביטוח, או חברות בת פיננסיות אחרות וחברות בת ריאליות.

  ).IFRS12 לפיה של חברות בת משמעותיות בדוח הכספי המאוחד (לדוגמא בהמשך לרשימ 178

  לא נכלל 179

ניתן לתת גילוי כהרחבה (הרחבה של ישויות רק אם הן משמעותיות לתאגיד הבנקאי המאחד) לרשימה של חברות בת  180
  ). IFRS12 לפימשמעותיות בדוח המאוחד (לדוגמא 

 לא נכלל. 181
 לא נכלל. 182
 לא נכלל. 183
 כלל.לא נ 184
 לא נכלל. 185
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  ג. הון

  מבנה ההון: 2טבלה 

  גילוי איכותי:  

פיקוחי המאפיינים העיקריים של מכשירי הון מידע תמציתי לגבי תאגיד בנקאי נדרש לתת  .א

אין צורך בגילוי מספרים מובהר כי . 1נספח שהונפקו, אשר יוצג בטבלה כמפורט ב

 תיים. השווא

 בהתאם להנחיות הבאות:  הפיקוחי ההוןהרכב תאגיד בנקאי נדרש לתת גילוי נוסף ל .ב

 הון פיקוחי (לדוגמא  רכיביתאגיד בנקאי נותן גילוי ליחסים המתבססים על במידה ו

להוסיף הסבר מקיף  יש), "Tangible Common Equity" – יחס הון עצמי מוחשי

 כיצד חושבו יחסים אלו. 

 ההתניות והתנאים (לכל לתת גילוי מלא נדרש  תאגיד בנקאיfull terms and 

conditions( ל המכשירים הנכללים בהון הפיקוחי.של כ 

  :גילוי כמותי

 .2נספח , בהתאם להנחיות המפורטות בהפיקוחי ההון הרכביש לתת גילוי על  .ג

בי ההון לתת גילוי כמותי שיבהיר את הקשר בין המאזן בדוחות הכספיים שפורסמו ורכייש  .ד

  . 3נספח הפיקוחי, בהתאם להנחיות ב

  

  הלימות ההון :3טבלה 

  גילוי איכותי:  

דיון תמציתי בגישה של התאגיד הבנקאי להערכת הלימות ההון שלו כדי לתמוך בפעילויותיו  .א

 בהווה ובעתיד.

 גילוי כמותי:

 :הנובע מחשיפותבגין סיכון אשראי  **ודרישות הוןנכסי סיכון  .ב

 
                                                 

    בדבר  2012על ידי מסגרת העבודה הנוגע להון עודכן בהתאם למסמך שפרסמה ועדת באזל בחודש יוני  הנדרשהגילוי

  "דרישות גילוי על הרכב ההון".   

 כאשר בטבלאות בהוראת שעה זו קיימת דרישת גילוי לדרישות הון, דרישות ההון יחושבו לפי נכסי הסיכון המתייחסים  **

הנדרש מהתאגיד הבנקאי. לדוגמא: תאגיד בנקאי שאינו עונה על הגדרת תאגיד בנקאי הכולל כפול שיעור ההון 

 .12.5%משמעותי במיוחד, דרישות ההון יחושבו לפי נכסי הסיכון המתייחסים כפול שיעור של 
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 ות;של ריבונוי 

  ;של ישויות סקטור ציבורי 

 ;של תאגידים בנקאיים 

 ;של חברות ניירות ערך 

 ;של תאגידים 

 ;בבטחון נדל"ן מסחרי 

 ת ליחידים;וקמעונאי 

  עסקים קטנים;של 

  משכנתאות לדיור;בגין 

 ;איגוח 

  נכסים אחרים;בגין 

 לא נכלל. .ג

 :191נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון שוק .ד

 ;הגישה הסטנדרטית 

 לל;לא נכ 

 :191נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון תפעולי .ה

 ;גישת האינדיקטור הבסיסי 

 הסטנדרטית;  הגישה 

 לא נכלל 

 סך הכל נכסי סיכון ודרישות ההון. .ו

 , והון כולל1, הון רובד 1הון עצמי רובד  .ז

 :192 יחס הון כוללו, )1(אם שונה מיחס הון עצמי רובד  1יחס הון רובד  ,1יחס הון עצמי רובד  .ח

 של הקבוצה הבנקאית; וכן 

 של חברות בת בנקאיות משמעותיות. 

על ידי המפקח על  יםשנדרשהמזערי ויחס ההון הכולל המזערי  1יחס הון עצמי רובד  .ט

 הבנקים.

                                                 

  יש לתת גילוי לדרישות ההון רק לגבי הגישות בהן נעשה שימוש.   191

 לא נכלל.    192
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  ד. חשיפת סיכון והערכתו

 לא נכלל. .823

  . גילוי איכותי כללי1

הסיכונים שלהם לגבי תאגידים בנקאיים נדרשים לתאר את המטרות ואת המדיניות של ניהול  .824

כל תחום סיכון נפרד (יש להתייחס לכל אחד מסוגי הסיכון הבאים: סיכון אשראי, סיכון שוק, 

 סיכון תפעולי, סיכון שערי ריבית בתיק הבנקאי, סיכון מחיר מניות), לרבות:

 ;אסטרטגיות ותהליכים 

 ;המבנה והארגון של פונקצית ניהול הסיכון הרלבנטית 

 ) האופי וההיקףscope;של מערכות דיווח על סיכון ו/או של מערכות מדידתו ( 

  מדיניות גידור ו/או הפחתת סיכון ואסטרטגיות ותהליכים לצורך מעקב אחר

 האפקטיביות המתמשכת של גידורים מפחיתי סיכון;

  

  . סיכון אשראי2

 לא נכלל. .825

  

  דרישות גילוי כלליות לכל התאגידים הבנקאיים –סיכון אשראי : 193 4טבלה 

  גילוי איכותי:  

 ) בהתייחס לסיכון אשראי, כולל:824גילוי איכותי כללי (סעיף  .א

 ;(למטרות חשבונאיות) הגדרות של הלוואות בפיגור והלוואות פגומות 

  קבוצתיותו פרטניותתיאור של הגישות והשיטות הסטטיסטיות לפיהן נקבעו הפרשות ;

 וגם

 בנקאי. דיון במדיניות ניהול סיכון האשראי של התאגיד ה 

  .לא נכלל 

  

  

  

                                                 

  לא כוללת חשיפה למניות. 4טבלה    193



    )8/13] (3[  הוראות הדיווח לציבור  : המפקח על הבנקים

 A694 –9עמ'  של באזל  3יישום דרישות הגילוי של נדבך  -הוראות שעה  
 

 

  גילוי כמותי:  

, 196במשך התקופה 195, וחשיפה ברוטו ממוצעת194סך כל חשיפות סיכון אשראי ברוטו .ב

 197 ממוינות לפי סוגים עיקריים של חשיפת אשראי.

: ביישום דרישת גילוי זו ודרישות הגילוי בסעיף ד. להלן, תאגיד בנקאי רשאי להתבסס הערה

ספת ו' לסקירת ההנהלה בדבר סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי על הגילוי שניתן בתו

משק, תוך פיצול נוסף לפי ענפי משק של סיכון האשראי המאזני וסיכון האשראי החוץ 

מאזני לפי סוגי חשיפת האשראי, בהתאם למידע המדווח לפיקוח על הבנקים לפי הוראת 

  על גילוי זה: . תאגיד בנקאי שבחר להתבסס831דיווח לפיקוח מס' 

ממוצע לפי העל בסיס מצטבר מתחילת השנה, רשאי לחשב חשיפה ברוטו ממוצעת  )1

, ולסוף שנת הדיווח זו של יתרות הסגירה לסוף כל אחד מהרבעונים במהלך תקופה

  . הקודמת

  ישלים נתונים נוספים לגבי חשיפות סיכון אשראי שאינן בגין הציבור. )2

, ובאזורים משמעותיים מיון נוסף לפי סוגים 198יהתפלגות חשיפות לפי אזור גיאוגרפ .ג

 עיקריים של חשיפת אשראי.

ביישום דרישת גילוי זו לגבי חשיפות למדינות בודדות או לקבוצות של מדינות תאגיד  :הערה

במסגרת תוספת ז' לסקירת ההנהלה בדבר חשיפה  בנקאי רשאי להתבסס על הגילוי הניתן

   למדינות זרות.

 לפי סוג ענף או צד נגדי, ממויין לפי סוגים עיקריים של חשיפת אשראי. התפלגות החשיפות .ד

                                                 

) חשבונאיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ובלי להביא בחשבון את ההשפעות של offsetsכלומר, לאחר קיזוזים (   194

: סיכון האשראי ברוטו ינתן במונחי יתרת חוב הערה). nettingשיטות הפחתת סיכון אשראי, לדוגמא ביטחון וקיזוז (

לאחר ניכוי מחיקות חשבונאיות ולפני ניכוי הוצאות בגין הפסדי אשראי. תאגיד בנקאי רשאי לחשב את  רשומה, כלומר

  החשיפות הנובעות מסיכון אשראי חוץ מאזני בהתאם להגדרת סיכון אשראי חוץ מאזני בהוראות הדיווח לציבור. 

 לא נכלל.  195

ווח לציבור המפרטים את שיטת החישוב בה יש להשתמש, כאשר ניתן גילוי לסכומים ממוצעים בהתאם להוראות הדי   196

יש להשתמש בשיטה זו. במקרים אחרים, החשיפות הממוצעות יחושבו על בסיס פרק הזמן התדיר ביותר אשר 

מערכות של היישות מפיקות להנהלה, לרשויות הפיקוח או מסיבות אחרות, בתנאי שהממוצעים המתקבלים מייצגים 

קאי. יש לתת גילוי לבסיס בו נעשה שימוש לצורך חישוב הממוצעים רק אם הממוצע אינו את פעולות התאגיד הבנ

  מחושב על בסיס יומי. 

המיון עשוי להיות המיון הנערך לפי כללי חשבונאות, ועשוי לדוגמא, להיות: א) הלוואות, התקשרויות    197

)commitments ( ם, ב) אגרות חוב, ג) נגזרים שנסחרים מעבר וחשיפות חוץ מאזניות אחרות שאינן נגזרילמתן אשראי

 ).OTCלדלפק (

אזורים גיאוגרפיים עשויים להיות מדינות בודדות, קבוצות של מדינות או אזורים בתוך מדינות. תאגידים בנקאיים    198

יש  עשויים לבחור להגדיר אזורים גיאוגרפיים בהתבסס על האופן שבו התיק של התאגיד הבנקאי מנוהל גיאוגרפית.

   לפרט את הקריטריונים לפיהם נערכה הקצאה של ההלוואות לאזורים גיאוגרפיים.    
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ממויין לפי סוגים עיקריים של חשיפת   199 פיצול כל התיק לפי יתרת תקופה חוזית לפרעון, .ה

 אשראי.

(למעט  : ביישום דרישת גילוי זו לגבי סיכון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזניהערה

, תאגיד בנקאי רשאי להתבסס על הגילוי )נובע ממכשירים נגזריםש סיכון אשראי חוץ מאזני

בדבר נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופות  17שניתן בהתאם לביאור 

לפרעון. תאגיד בנקאי שבחר להתבסס על גילוי זה ימיין את נתוני האשראי לפי סוגים 

  .עיקריים של חשיפת אשראי

 רי של צד נגדי:לפי ענף עיקרי או סוג עיק .ו

 ;סכום הלוואות פגומות 

 ;200 סכום ההלוואות בפיגור 

: תאגיד בנקאי רשאי להתבסס על הגילוי על סכום ההלוואות הפגומות וסכום הערה

 בדוח הכספי. 4ובביאור  ההלוואות בפיגור שניתן בתוספת ו' לסקירת ההנהלה

  וכןוקבוצתיות פרטניותיתרות הפרשות ; 

 

  

                                                 

אם גילוי זה נדרש לפי כללי חשבונאות תאגידים בנקאיים יכולים להשתמש לצורכי הגילוי באותן קבוצות של תקופות    199

  בהן נעשה שימוש לפי כללי החשבונאות. 

  ) של הלוואות בפיגור.ageingגם ניתוח של גיול (מומלץ שתאגידים בנקאיים יכללו    200
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תאגיד בנקאי רשאי להתבסס על הגילוי על יתרת ההפרשות להפסדי אשראי הערה: 

 בדוח הכספי. 4ובביאור  שניתן בתוספת ו' לסקירת ההנהלה

  הפסדי אשראי שהוכרו בדוח רווח והפסד ומחיקות חשבונאיות נטו הוצאות בגין

 במהלך התקופה; 

  : ותהער

הפסדי אשראי ועל הגילוי על אות בגין הוצתאגיד בנקאי רשאי להתבסס על הגילוי על 

 4, ובביאור המחיקות החשבונאיות נטו, לפי ענפי משק, שניתן בתוספת ו' לסקירת ההנהלה

 בדוח הכספי.

סכום הלוואות פגומות, ואם זמין, גילוי נפרד לסכום הלוואות בפיגור, ממוינים לפי אזורים  .ז

 הקבוצתיותו הפרטניותהפרשות גיאוגרפיים עיקריים לרבות, אם מעשי, הסכומים של ה

 201 המיוחסים לכל אזור גיאוגרפי.

תאגיד בנקאי רשאי שלא לתת גילוי בהתאם לדרישה זו, ובמקום זאת לכלול הפנייה לגילוי 

ליתרת החובות הבעייתיים, לפי מדינות זרות, המדווחת בהתאם לתוספת ז' לסקירת 

   ההנהלה.

 202 תנועה ביתרת הפרשה להפסדי אשראי. .ח

סיכון אשראי, אשראי . בדבר א.4: תאגיד בנקאי רשאי להסתמך על הגילוי בביאור ערהה

 חובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניים.  –לציבור והפרשה להפסדי אשראי 

 לא נכלל. .ט

  

  203גילוי לגבי תיקים המטופלים בהתאם לגישה הסטנדרטית –סיכון אשראי  :5טבלה 

  גילוי איכותי:  

 בהתאם לגישה הסטנדרטית:לגבי תיקים המטופלים  .א

 ) השמות של סוכנויות אשראי ליצואECA) ושל חברות דירוג אשראי חיצוניות (ECAI (

 בהן נעשה שימוש, כולל סיבות לשינויים כלשהם; 

 ;סוגי החשיפה לגביהם נעשה שימוש בכל סוכנות או חברה 

                                                 

 יש לתת גילוי נפרד לחלק של ההפרשה הקבוצתית שאינו מיוחס לאזור גיאוגרפי.   201

וצתיות; המידע שיוצג כולל: תיאור של סוג הפרשה; יתרת פתיחה של יש להציג בנפרד תנועה בהפרשות פרטניות וקב   202

ההפרשה; מחיקות שנרשמו כנגד ההפרשה במהלך התקופה; סכומים שהופרשו (או הפרשות שבוטלו) במהלך התקופה 

כנגד אומדן של הפסדי אשראי צפויים; התאמות נוספות כלשהן (הפרשי שער, צירופי עסקים, רכישה ומכירה של 

 בת), כולל העברות בין סוגי הפרשות; ויתרת הסגירה של ההפרשה. חברות

 לא נכלל.   203
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 ) תיאור של התהליך המשמש להעברת דירוגי אשראי פומבייםpublic issue rating (

 לנכסים בני השוואה בתיק הבנקאי;

  נומרי של כל סוכנות או חברה בה נעשה שימוש ובין  -התאמה בין הסולם האלפא

  204קבוצות סיכון.

  גילוי כמותי:  

לגבי סכומי חשיפה לאחר הפחתת סיכון שמטופלים לפי הגישה הסטנדרטית, סכום   •  ב.   

(מדורגות ולא מדורגות) לפני ולאחר  ) של התאגיד הבנקאיoutstandings(היתרות 

  הפחתת סיכון אשראי בכל משקל סיכון וכן הסכום שהינו מופחת מההון; 

 .לא נכלל 

 

 לא נכלל.  .826

   *.ה: לא נכלל6טבלה 

  

  217, 216הפחתת סיכון אשראי: גילויים בגישה הסטנדרטית :7טבלה 

  גילוי איכותי:

 תת סיכון אשראי, לרבות:) בהתייחס להפח824גילוי איכותי כללי (סעיף  .א

  מדיניות ותהליכים לגבי קיזוז מאזני וחוץ מאזני, ואינדיקציה למידה שבה התאגיד

 הבנקאי עושה שימוש בקיזוזים אלה; 

 ) מדיניות ותהליכים לגבי הערכת שוויvaluation) וניהול ביטחון (collateral;( 

 ;תיאור של סוגי הביטחון העיקריים שמתקבלים על ידי הבנק 

 הסוגים העיקריים של ערבים / צדדים נגדיים לנגזרי אשראי ואיכות האשראי שלהם; ו -

                                                 

) המפורסם על standard mappingאין צורך לתת גילוי למידע זה אם התאגיד הבנקאי פועל בהתאם למיפוי סטנדרטי (  204

  ידי המפקח  על הבנקים.

 לא נכללו. 205-215הערות שוליים  *

מפורט להלן, לכל הפחות, לגבי הפחתת סיכון אשראי אשר הוכרה לצורך הפחתת דרישות ההון יש לתת את הגילוי ה   216

המזערי. כאשר רלבנטי, רצוי אך לא נדרש כי תאגידים בנקאיים יגלו מידע נוסף לגבי גורמים מפחיתי סיכון אשר לא 

 הוכרו למטרה זו.

דה כחלק ממבני איגוח  לא יכללו בגילוי על הפחתת נגזרי אשראי והפחתות אשראי אחרות המטופלות במסגרת העבו   217

  ).9סיכון אשראי, אלא בגילוי המתייחס לאיגוח (טבלה 
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  מידע לגבי ריכוזיות של סיכונים (שוק או אשראי) תוך הבאה בחשבון של הפחתת

 הסיכון שבה נעשה שימוש.

 גילוי כמותי:

ה .ב. לעיל סך הכל חשיפ3לכל תיק סיכון אשראי שניתן לו גילוי נפרד בהתאם לטבלה  .ב

(לאחר, כאשר רלבנטי, קיזוז מאזני או חוץ מאזני) שמכוסה על ידי ביטחון פיננסי כשיר 

)eligible) לאחר הכפלה במקדמי ביטחון ,(haircuts.( 218  

.ב. לעיל, סך הכל חשיפה (לאחר, כאשר 3לכל תיק שניתן לו גילוי נפרד בהתאם לטבלה  .ג

 י ערבויות / נגזרי אשראי.רלבנטי, קיזוז מאזני או חוץ מאזני) שמכוסה על יד

  גילוי כללי לגבי חשיפות שקשורות לסיכון אשראי של צד נגדי: 8טבלה 

  גילוי איכותי

) בהתייחס לנגזרים מעבר לדלפק, הלוואות מרווח 825 -ו 824גילוי איכותי כללי (סעיפים  .א

 :), לרבות דיון בrepo-style) ועסקאות מסוג ריפו (eligible margin loansכשירות (

  שיטה שבה נעשה שימוש כדי להקצות הון כלכלי ולקבוע מגבלות אשראי לחשיפות
 אשראי לצד נגדי.

  מדיניות להגנה על ביטחון להערכת שווי ולניהול ביטחונות ולקביעת התאמות לשווי

 ).credit reserves( בגין סיכון אשראי

  .דיון בסוגים העיקריים של הביטחונות שנלקחים 

 ס לחשיפות סיכון בכיוון השגוי (מדיניות בהתייחwrong-way risk exposures .( 

  השפעה של סכום הביטחון שהתאגיד הבנקאי ידרש לספק במקרה של הורדת דירוג
 אשראי. 

 גילוי כמותי

שווי הוגן ברוטו חיובי של חוזים, הטבות קיזוז, חשיפת אשראי נוכחית לאחר קיזוז, ביטחון  .ב

מזומן, ניירות ערך ממשלתיים, וכו'), וחשיפת אשראי נטו בגין שמוחזק (לרבות סוג, לדוגמא 

ת), או שיטSMסכום החשיפה, לפי השיטה הסטנדרטית ( . יש לדווח בנוסף על219נגזרים

                                                 

), כאשר רלבנטי, יש להקטין עוד יותר את סך הכל החשיפה comprehensive approachאם מיושמת הגישה המקיפה (   218

תאמות חיוביות כלשהן שנוספו לחשיפה, כפי שמכוסה על ידי ביטחון לאחר הכפלה במקדמי ביטחון כדי להפחית ה

  למסגרת העבודה. 2שמותר בחלק 

  יש לתת גילוי רק לגבי הגישות בהן נעשה שימוש  * 

היא חשיפת אשראי בגין עסקאות בנגזרים לאחר שנלקחו בחשבון הטבות מהסכמי קיזוז בני חשיפת אשראי נטו    219

) בשל תנודתיות במחיר, נזילות haircutsשבון מקדמי ביטחון (אכיפה ומהסכמי ביטחון בני אכיפה מבלי להביא בח

וכו'. הסכום הנקוב של גידורים באמצעות נגזרי אשראי מספק למשתתפים בשוק מידע לגבי מקור נוסף של הפחתת 

   סיכון אשראי.
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), לפי העניין. הסכום הנקוב של גידורים באמצעות נגזרי אשראי, CEMהחשיפה הנוכחית (

 .220חשיפת אשראי וההתפלגות של חשיפת אשראי נוכחית לפי סוגים של 

עסקאות בנגזרי אשראי שיוצרות חשיפות לסיכון אשראי של צד נגדי (סכום נקוב), תוך  .ג

הבחנה בין שימוש לצורך תיק האשראי של התאגיד הבנקאי, לבין פעילויות התיווך שלו, 

, ופיצול נוסף בין 221כולל ההתפלגות לפי המוצרים של נגזרי האשראי שבהם נעשה שימוש

 נתה לבין הגנה שנמכרה לכל קבוצת מוצרים.הגנה שנק

 לא נכלל. .ד

   217 *איגוח: גילוי בגישה הסטנדרטית :9טבלה 

  :222 *גילוי איכותי  

 ) בהתייחס לאיגוח (כולל איגוחים סינטטיים), לרבות דיון ב:824גילוי איכותי כללי (סעיף  .א

 ויות אלו מטרות התאגיד הבנקאי בקשר לפעילות איגוח, כולל המידה שבה פעיל

 מעבירות את סיכון האשראי בחשיפות שאוגחו מהתאגיד הבנקאי ליישויות אחרות

 ; resecuritisation( 223איגוח מחדש (ת יוונשמרו בפעילו שניטלוכולל סוגי הסיכונים ו

 ) סיכון נזילות) הטבוע בנכסים שאוגחו; לדוגמאהאופי של סיכונים אחרים , 

  ואינדיקציה למידת  224 הבנקאי בתהליך האיגוחהתפקידים אותם ממלא התאגיד מגוון

  .המעורבות של התאגיד הבנקאי בכל אחד מהתפקידים

 שוק האשראי ובסיכון סיכון השינויים בנטר תיאור התהליכים שמתבצעים במטרה ל

(לדוגמא, כיצד ההתנהגות של נכסי הבסיס משפיעה על חשיפות  232לחשיפות איגוח

איגוח מחדש;ללו משתנים עבור חשיפות ) כולל כיצד תהליכים א232איגוח

                                                 

-repo, עסקאות מסוג ריפו (עשוי להיות נגזרי ריבית, נגזרי מט"ח, נגזרי מניות, נגזרי אשראי, ונגזרי סחורות או אחרים   220

style) והלוואות מרווח כשירות (eligible margin loans.(  

 Total( TRS), חוזי החלפה של תשואה כוללת CDS  )Credit Default Swapsלדוגמא: חוזי החלפת כשל אשראי   221

Return Swapsאופציות אשראי, ואחרים ,(.  

 גילוי איכותי בנפרד עבור חשיפות בתיק הבנקאי ועבור חשיפות בתיק למסחר.כאשר רלוונטי, תאגידים בנקאיים יתנו      222

) של איגוח מחדש של רבדי ביניים senior trancheלדוגמא, אם תאגיד בנקאי פעיל במיוחד בשוק של רבדים בכירים ( 223

)mezzanine tranchesח מחדש (למשל, צריך לתאר את מבנה האיגו , הוא) הקשורים לאיגוח של משכנתאות למגורים

רובד בכיר של רובד ביניים של משכנתאות למגורים); תיאור זה צריך להינתן עבור הקטגוריות העיקריות של מוצרי 

 האיגוח מחדש שבהם הבנק פעיל.

), משקיע, נותן שירות, מספק חיזוק אשראי, מממן , ספק נזילות, צד נגדי לעסקאות החלפה originatorלדוגמא: יוצר ( 224

)swap provider.( 
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 לגבי שימוש במפחיתי סיכון אשראי כדי להפחית את הסיכונים  תיאור מדיניות הבנק

 שנשמרו בחשיפות לאיגוח ובחשיפות לאיגוח מחדש; ו

 ) לדוגמא, הגישה הסטנדרטית (הגישות לחישוב ההון הפיקוחיSA ;( גישה מבוססת

שיטת  );SFAגישת הנוסחה הפיקוחית ( );IAA( גישת הערכה פנימית ;)RBA( יםדרוג

לפיהן מטפל התאגיד הבנקאי בפעילויות  )מקיפההמדידה הסטנדרטית ומדידת סיכון 

 .233ןעבור ושיושמ ותוהגיש 232איגוחחשיפות  יכולל סוג האיגוח שלו,

 רשימה של: .ב

 ) סוגי הישויות למטרות מיוחדותSPEלצורך איגוח 225 ) שהתאגיד הבנקאי מממן ,

חוץ מאזנית שיפות לצד שלישי. ציון האם לתאגיד הבנקאי יש חשיפה מאזנית או ח

 לישויות אלה; ו

  משקיעים  אשר להם או מייעץאותם צדדים קשורים שהתאגיד הבנקאי מנהל

יות מיוחדות שהתאגיד הבנקאי וישבשהתאגיד הבנקאי איגח או  232בחשיפות איגוח

  .226 מממן

 של התאגיד הבנקאי לגבי פעילויות איגוח, לרבות:סיכום של המדיניות החשבונאית  .ג

  ;האם העסקאות מטופלות כמכירות או כקבלת מימון 

 ;הכרה ברווח במועד המכירה 

 נתונים(לרבות  הנחות עיקריותשיטות ו )inputs(( שיושמו בהערכת ) שוויvaluingשל ( 

 ;227 פוזיציות שנשמרו או נרכשו

  ד הדיווח הקודם וההשפעה של שינויים ממוע שינויים בשיטות ובהנחות עיקריות

 כאלה; 

  טיפול באיגוחים סינטטיים אם לא מכוסה על ידי מדיניות חשבונאית אחרת (לדוגמא

 ;נגזרים)לגבי 

                                                 

") אם הוא, למעשה או במהות, מנהל או מייעץ לתוכנית, מציב "sponsorתאגיד בנקאי בדרך כלל יחשב כ"מממן" ( 225

) של conduitניירות ערך בשוק, או מספק נזילות ו/או חיזוקי אשראי. התוכנית עשויה לכלול, לדוגמא, אמצעי העברה (

 vehicles) ומכשירי השקעה מובנים (ABCP – Asset Back Commercial Paperנייר מסחרי מגובה נכס (

investment   .(structured   

 

) ירשמו בנפרד, ונאמנויות אישיות ופרטיות יצויינו  money market mutual fundsלדוגמא,  קרנות נאמנות כספיות (     226

 יחדיו. 

 פות איגוח לבין הערכת חשיפות לאיגוח מחדש.כאשר רלוונטי, מומלץ כי תאגידים בנקאיים יבחינו בין הערכת חשי   227
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  חשיפות לדוגמא, מיועדות להיות מאוגחות (הכיצד חשיפותpipeline או  warehouse( 

 ק למסחר; ווהאם הן נרשמות בתיק הבנקאי או בתי ) valued( מוערכות

  מדיניות להכרה במאזן בהתחייבויות להסדרים שעשויים לדרוש מהתאגיד הבנקאי

  תמיכה כספית לנכסים שאוגחו.לספק 

) בהן נעשה שימוש לאיגוחים ECAIבתיק הבנקאי, שמות של חברות דירוג אשראי חיצוניות ( .ד

 לגביהן נעשה שימוש בכל חברה; 232והסוגים של חשיפות איגוח

 לא נכלל. .ה

כל מידע כמותי (לדוגמא, סכומי נכסים המיועדים לאיגוח, בהסבר על שינויים משמעותיים  .ו

 228העברת נכסים בין התיק הבנקאי לבין התיק למסחר) מאז תקופת הדיווח האחרונה.

  תיק בנקאי:*גילוי כמותי

ומטופלות כחשיפות איגוח  על ידי התאגיד הבנקאי 229החשיפות הכוללת שאוגחו יתרת .ז

 ,230, 228 מסגרת העבודה (תוך הבחנה בין איגוח מסורתי וסינטטי), לפי סוג חשיפהבהתאם ל

 .225נפרד עבור איגוח חשיפות לצד שלישי בהן התאגיד הבנקאי משמש רק כמממןתוך גילוי 

כחשיפות איגוח בהתאם למסגרת על ידי הבנק ומטופלות  229לגבי חשיפות שאוגחו  ח.

 :230העבודה

 ו228חשיפההסוג  ממוינים לפי הינם פגומים או בפיגורסכום הנכסים שאוגחו ש ; - 

 ממוינים לפי  הפסדים שהוכרו על ידי התאגיד הבנקאי במהלך תקופת הדיווח הנוכחית

 .228, 231סוג חשיפה

  .228,230חשיפה לפי סוג נתלאיגוח ממוי תהמיועדהכוללת ט.   יתרת החשיפות 

(לפי   229היתרה הכוללת של חשיפות שאוגחו י.  סיכום פעילות האיגוח בתקופה הנוכחית, כולל

.228,230חשיפה , ורווחים או הפסדים שהוכרו במכירה לפי סוג)228סוג חשיפה
                                                 

), הלוואות לרכב וחשיפות איגוח home equityלדוגמא, כרטיסי אשראי, הלוואות לדיור בביטחון דירת מגורים (   228

  וכו'). RMBS ,CMBS ,ABS ,CDOsמפורטות לפי סוג חשיפת הבסיס וסוג נייר הערך (לדוגמא, 

) שנוצרו על ידי התאגיד הבנקאי, בין אם נוצרו על underlying exposuresסיס ("חשיפות איגוח" כוללות חשיפות ב   229

). sponsored schemesידו או נרכשו מצדדים שלישיים וצורפו למאזן, וחשיפות לצד שלישי כוללות תוכניות מימון (

שו על ידי התאגיד עסקאות איגוח (לרבות חשיפות בסיס שהוצגו במקור במאזן התאגיד הבנקאי וחשיפות בסיס שנרכ

הבנקאי מצדדים שלישיים) שבהן הבנק היזם אינו שומר על חשיפת איגוח כלשהי צריכות להיות מוצגות בנפרד, אך 

  ).year of inception)  theבשנת יצירת האיגוחצריכות להיות מדווחות רק 

 .1הון בהתאם לנדבך תאגידים בנקאיים נדרשים לתת גילוי על חשיפות מבלי להתחשב אם נדרש להחזיק    230

לדוגמא, מחיקות/הפרשות (אם הנכסים נשארים במאזן של התאגיד הבנקאי) או הפרשות לירידות ערך של רצועות    231

בהתחייבויות בגין תמיכה כספית צפויה הנדרשת מהתאגיד  וכן  הכרהתזרימי ריבית בלבד וזכויות שיוריות אחרות, 

 הבנקאי בהתייחס לנכסים שאוגחו.
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  יא.  הסכום המצטבר של:

 ו 228חשיפהלפי סוג  נותמאזניות שנשמרו או נרכשו ממוי 232 חשיפות איגוח ; 

 228חוץ מאזניות ממוינות לפי סוג חשיפה 232חשיפות איגוח. 

  .יב

 שנשמרו או נרכשו ודרישות ההון המתייחסות  232המצטבר של חשיפות איגוחסכום ה

 ומיון נוסףבגין חשיפות אלה, ממוינות בין חשיפות איגוח לבין חשיפות איגוח מחדש 

גישה רגולטורית שיושמה (לדוגמא, כל לפי מספר משמעותי של קטגוריות סיכון עבור 

), IAA), גישת הערכה פנימית (RBAים (), גישה מבוססת דרוגSA( גישה סטנדרטית

 ). )SFAוגישת הנוסחה הפיקוחית (

  1חשיפות שהופחתו במלואן מהון רובד , ל228חשיפהיינתן גילוי נפרד, לפי סוג ,

) המהוות חיזוק אשראי שהופחתו מההון הכולל, ולחשיפות I/Oלרצועות ריבית בלבד (

  .אחרות שהופחתו מההון הכולל

פריטים הבאים לפי סוג יש לתת גילוי לרעון מוקדם, יפה ופלים בשיטתשמטאיגוחים  לגבי .יג

  :) שאוגחוfacilitiesלגבי קווי אשראי ( 228חשיפה

  לזכויות המשקיעים;וסך כל החשיפות שנוצלו המיוחסות לזכויות המוכר  

  סך כל חיובי ההון שנגרמו לתאגיד הבנקאי בגין חלקו (כלומר של המוכר) ביתרות

 וצלים שנשמרו; וי האשראי הלא מנשנוצלו ובקוו

  סך כל חיובי ההון שנגרמו לתאגיד הבנקאי בגין חלקם של המשקיעים ביתרות שנוצלו

 ובקווי האשראי הלא מנוצלים.

  שנשמרו או נרכשו ממוינות לפי: 232הסכום המצטבר של חשיפות איגוח מחדש .יד

  מה לגביהן חשיפות שלא יושיושמה לגביהן הפחתת סיכון אשראי  ואשר חשיפות

 ; והפחתת סיכון אשראי

  חשיפות לערבים ממוינות לפי קבוצות של איכות האשראי או לפי שם הערב*  .  

                                                 

ניירות ערך, קווי נזילות, התקשרויות  - , כוללות, אך לא מוגבלות ל2בפרק  IVות איגוח, כפי שמובהר בחלק חשיפ   232

, ונכסים נדחים (cash collateral)), חשבונות ביטחון מזומן I/Oאחרות וחיזוקי אשראי כגון רצועות ריבית בלבד (

 אחרים.
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  תיק למסחר:*גילוי כמותי

ומטופלת כחשיפת איגוח  על ידי התאגיד הבנקאי 229היתרת החשיפות הכוללת שאוגח .טו

, 228,230לפי סוג חשיפהבהתאם למסגרת העבודה (תוך הבחנה בין איגוח מסורתי וסינטטי), 

  .225נפרד עבור איגוח חשיפות לצד שלישי בהן התאגיד הבנקאי משמש רק כמממןתוך גילוי 

 .228,230יתרת החשיפות הכוללת המיועדת לאיגוח ממוינת לפי סוג חשיפה .טז

(לפי   229סיכום פעילות האיגוח בתקופה הנוכחית, כולל היתרה הכוללת של חשיפות שאוגחו .יז

  .228,230), ורווחים או הפסדים שהוכרו במכירה לפי סוג חשיפה228סוג חשיפה

תאגיד הבנקאי הואשר בגינה  על ידי התאגיד הבנקאי 229יתרת החשיפות הכוללת שאוגחה .יח

לגישת סיכון השוק (תוך הבחנה בין איגוח מסורתי  )subject( שמר על חשיפה הכפופה

 .228וסינטטי), לפי סוג חשיפה

 הסכום המצטבר של: .יט

 ו 228מאזניות שנשמרו או נרכשו ממוינות לפי סוג חשיפה 232יפות איגוחחש ; 

 228חוץ מאזניות ממוינות לפי סוג חשיפה 232חשיפות איגוח. 

 בנפרד עבור:שנשמרו או נרכשו  232הסכום המצטבר של חשיפות איגוח .כ

  ו שנשמרו או נרכשו הכפופות למדידת סיכון מקיפה של סיכון ספציפי 232איגוחחשיפות ; 

 הכפופות למסגרת האיגוח עבור סיכון ספציפי ממוינות לפי מספר  232חשיפות איגוח

ורית שיושמה (לדוגמא, גישה טמשמעותי של קטגוריות סיכון עבור כל גישה רגול

וגישת  )SFAגישת הנוסחה הפיקוחית (), RBA( ים), גישה מבוססת דרוגSA(סטנדרטית

 ). יחס הריכוזיות

  הסכום המצטבר של: .כא

 לסוג הכפופות למדידת סיכון מקיפה, ממוינות  232רישות ההון בגין חשיפות איגוחד
   233סיכון מתאים (לדוגמא, סיכון כשל, סיכון שינויי דרוג וסיכון מתאם).

 (איגוח או איגוח מחדש), הכפופות למסגרת האיגוח  232דרישות ההון בגין חשיפות איגוח
ממוינות לפי מספר משמעותי של קטגוריות סיכון עבור כל גישה רגולטורית שיושמה 

גישת הנוסחה  ),RBA( ים), גישה מבוססת דרוגSA( (לדוגמא, גישה סטנדרטית

 ). ) וגישת יחס הריכוזיותSFAהפיקוחית (

 לרצועות 1, לחשיפות שהופחתו במלואן מהון רובד 228יינתן גילוי נפרד, לפי סוג חשיפה ,

) המהוות חיזוק אשראי שהופחתו מההון הכולל, ולחשיפות אחרות I/Oריבית בלבד (
 שהופחתו מההון הכולל.

                                                 

 לא נכלל. 233
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לגבי איגוחים שמטופלים בשיטת הפירעון מוקדם, יש לתת גילוי לפריטים הבאים לפי סוג  .כב

  ) שאוגחו:facilitiesלגבי קווי אשראי ( 228חשיפה

  ;סך כל החשיפות שנוצלו המיוחסות לזכויות המוכר ולזכויות המשקיעים 

  סך כל חיובי ההון שנגרמו לתאגיד הבנקאי בגין חלקו (כלומר של המוכר) ביתרות

 שנוצלו ובקווי האשראי הלא מנוצלים שנשמרו; ו

 שנוצלו  סך כל חיובי ההון שנגרמו לתאגיד הבנקאי בגין חלקם של המשקיעים ביתרות

 ובקווי האשראי הלא מנוצלים.

  ממוינות לפי: 231הסכום המצטבר של חשיפות איגוח מחדש שנשמרו או נרכשו .כג

  הפחתת לגביהן  מהיוש וחשיפות שלא הפחתת סיכון אשראייושמה לגביהן חשיפות אשר

 ; וסיכון אשראי

   חשיפות לערבים ממוינות לפי קבוצות של איכות האשראי או לפי שם הערב *  . 

  סיכון שוק. 3

  234גילוי של תאגידים בנקאיים המשתמשים בגישה הסטנדרטית –סיכון שוק  :10טבלה 

  גילוי איכותי:  

) לגבי סיכון שוק לרבות תיאור של התיקים שמטופלים לפי 824גילוי איכותי כללי (סעיף  .א

 הגישה הסטנדרטית.

  גילוי כמותי:  

 דרישות ההון בגין: .ב

 235 סיכון ריבית; 

 יות;סיכון מנ 

 .סיכון שער חליפין של מטבע חוץ 

  לא נכלל. :11טבלה 

  

  

                                                 

 הנחיה מקדמית בכל מקרה שבו נדרש לתת גילוי בדוח לציבור לשם של ערב. יש לפנות אל המפקח על הבנקים לקבלת    *

 .למסגרת העבודה 2. בחלק ג.VIהגישה הסטנדרטית הינה "גישת המדידה הסטנדרטית" המוגדרת בפרק ה זו, בטבל 234

 .9נדרש גילוי נפרד לדרישות הון בגין פוזיציות איגוח בהתאם לטבלה  235



    )8/13] (2[הוראות הדיווח לציבור   : פקח על הבנקיםהמ

 A694 – 20עמ'  של באזל  3יישום דרישות גילוי מסוימות לפי נדבך  -הוראות שעה  
 

  סיכון תפעולי. 4

  סיכון תפעולי :12טבלה 

  גילוי איכותי:  

), הגישה / 824). בנוסף לגילוי האיכותי הכללי (לפי סעיף 824גילוי איכותי כללי (לפי סעיף  .א

 פעולי. הגישות אשר התאגיד הבנקאי מעריך לפיהן את ההון הנדרש בגין סיכון ת

 גילוי לגבי שימוש בביטוח על מנת להפחית את הסיכון התפעולי. .ב

 א נכלל.ל .ג

  

  מניות. 5

  גילוי לגבי פוזיציות במניות בתיק הבנקאי :13טבלה 

  גילוי איכותי:  

 ) לגבי סיכון מניות, לרבות: 824גילוי איכותי כללי (סעיף  .א

 שנרכשו למטרות אחרות  הבחנה בין החזקות אשר צפויים מהן רווחי הון ובין החזקות

 -); וrelationship and strategicלרבות לצורך יחסים  וסיבות אסטרטגיות (

  ,דיון במדיניות משמעותית המתייחסת להערכה של החזקות במניות בתיק הבנקאי

ולטיפול החשבונאי בהחזקות אלו. במסגרת זו יש להתייחס לשיטות החשבונאיות 

ש, כולל הנחות ומוסכמות מפתח שמשפיעות על ולשיטות ההערכה בהן נעשה שימו

 ההערכה, כמו גם שינויים משמעותיים במוסכמות אלו.

  גילוי כמותי:  

היתרה המאזנית של ההשקעות, והשווי ההוגן של השקעות אלו; לגבי ניירות ערך שלגביהם  .ב

קיים מחיר מצוטט, השוואה לערך המתקבל ממחיר המניה המצוטט בבורסה, כאשר מחיר 

 ונה באופן משמעותי מהשווי ההוגן.זה ש

 סוגי ההשקעות ואופיין, לרבות הסכום של ההשקעות שניתן לסווגן כ:  .ג

 ;נסחרות על ידי הציבור 

 .מוחזקות באופן פרטי 

 לא נכלל. .ד

 לא נכלל. .ה
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דרישות הון ממוינות לפי קבוצות נאותות של מניות, בעקביות לשיטה של התאגיד הבנקאי,  .ו

ברים וסוג ההשקעות במניות שהינן כפופות להוראות מעבר וכן סך הכל הסכומים המצט

 פיקוחיות כלשהן בהתייחס לדרישות ההון הפיקוחי.

 

  סיכון ריבית בתיק הבנקאי. 6

  )  IRBBסיכון ריבית בתיק הבנקאי ( :14טבלה 

  גילוי איכותי:  

קאי ), לרבות האופי של סיכון הריבית בתיק הבנ824דרישת הגילוי האיכותי הכללי (סעיף  .א

)IRBB והנחות מפתח, כולל הנחות לגבי פרעונות מוקדמים של הלוואות, והתנהגות של ,(

 ).IRBBפקדונות ללא מועד פרעון, והתדירות שבה נמדד סיכון הריבית בתיק הבנקאי (

  גילוי כמותי:  

הגידול (הקיטון) ברווחים או בשווי הכלכלי (או יחידת מדידה רלבנטית בה נעשה שימוש על  .ב

הנהלה) כתוצאה מגידול ומקיטון בשערי הריבית בהתאם לשיטה של ההנהלה למדידת ידי ה

  ), ממויין לפי מטבע (כאשר רלבנטי). IRBBסיכון הריבית בתיק הבנקאי (
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  תיאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו – 1נספח 

תאגיד בנקאי נדרש לתאר את המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו באופן  .א

הטבלה). טבלה זו מייצגת את התיאור המינימאלי שעל  –(להלן לנספח זה  1המוצג בטבלה 

 .וני פיקוחי שהונפקתאגיד בנקאי לתת לגבי כל מכשיר ה

על כל מכשיר הון פיקוחי, לרבות בעמודה נפרדת במסגרת הטבלה, על תאגיד בנקאי לדווח  .ב

מניות רגילות ולרבות גילוי על מכשירים הכפופים להוראות המעבר, בעמודה נפרדת ולפרט את 

 מאפייניו בתאים המיועדים לכך (המסומנים באפור) כך שהטבלה תתאר את כל מכשירי ההון

 הפיקוחיים שהונפקו על ידי הקבוצה הבנקאית ומאפייניהם. 

 הערה: המספור במסגרת הטבלה מתאים למספור בטבלה כפי שהוצגה במסמך הועדה. 

  :xx.xx.20x0של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו* ליום תיאור המאפיינים העיקריים  – 1טבלה 

    של המנפיק משפטיתהישות ה  1

    ).מספר נייר ערך:מאפיין ייחודי (למשל  2

  המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המכשיר.   3

  [המדינה שחוקיה חלים על המכשיר]

  

    טיפול פיקוחי       

   IIIהרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל   4

  .]2נוסף], [הון רובד  1], [הון רובד 1רובד  עצמי יש לבחור מבין האפשרויות:  [הון

  

המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו, הקבוצה הבנקאית או האם   5

  על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית. 

  יש לציין כי הרכיב כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס הקבוצה הבנקאית. 

  

  סוג מכשיר            6

[כתבי  ],הון מניות בכורה], [רגילות יש לבחור מבין האפשרויות: [הון מניות

[מניות רגילות שהונפקו על ידי חברה בת של התאגיד הבנקאי  תחייבות],ה

שהונפקו על ידי חברה בת של התאגיד  מניות בכורה[],  צד ג' ם שהםלמשקיעי

, [כתבי התחייבות שהונפקו על ידי חברה בת של צד ג'] ם שהםהבנקאי למשקיעי

יות], [תקבולים [תקבולים על חשבון מנ ,התאגיד הבנקאי למשקיעים שהם צד ג']

  [מכשיר אחר]. על חשבון אופציות],

  

 mostלמועד הדיווח האחרון (, חדשים הסכום שהוכר בהון הפיקוחי (במיליוני שקלים  7

recent reporting date((  

  

                                                 

  דרישות 1.1.2022במסגרת הטבלה, מופיעות דרישות הגילוי בהתאם לנדרש לאחר תקופת המעבר, כלומר החל מיום .

  בהוראות הדיווח לציבור. 670הגילוי בתקופת המעבר מצויות בפרק 
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    מיליוני ש"ח)ב( ערך נקוב של המכשיר  8

  סיווג חשבונאי  9

ושבת לפי עלות מופחתת], המח –יש לבחון מבין האפשרויות [הון עצמי], [התחייבות 

[זכויות שאינן מקנות שליטה בחברה בת , המחושבת לפי שווי הוגן] –[התחייבות 

  שאוחדה]

  

    מועד הנפקה מקורי  10

  )Datedצמית או שאינו צמית ( 11

  יש לבחור מבין האפשרויות: [צמית], [לא צמית]

  

  תאריך פדיון מקורי 12

ריך הפדיון (יום, חודש ושנה). אם אם המכשיר לא צמית, יש לציין את תא

  המכשיר צמית יש לרשום "אין מועד פדיון".

  

  ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח 13

  יש לבחור מבין האפשרויות: [כן], [לא]

  

ן מוקדם לפי דרישת המנפיק, התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיו 14

ה לפדיון מוקדם המותנה בקרות אירוע מסוים, וסכום מימוש אופציתאריך 

  הפדיון

[במכשירים לגביהם יש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק, יש לציין את 

המועד המוקדם ביותר בו ניתן לממש את האופציה אם קיים מועד ספציפי (יום, 

חיים חודש, שנה). בנוסף, יש לציין אם קיימים אירועי מס או אירועים פיקו

  אחרים המחייבים מימוש של האופציה. בנוסף, יש לציין את מחיר הפדיון].

  

    ]. אם קיימיםקיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר [ 15

    תלושי ריבית / דיבידנדים  

  תלוש ריבית / דיבידנד קבוע או משתנה  16

ת ויהפוך למשתנה יש לבחור מבין האפשרויות: [קבוע], [משתנה], [קבוע כע

  בעתיד], [משתנה כעת ויהפוך לקבוע בעתיד]

  

  ) indexשיעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסוים ( 17

יש לציין את שיעור תלוש הריבית על המכשיר ואת המדד שאליו צמוד תלוש 

  הריבית / הדיבידנד.

  

  רגילות) לבעלי מניות dividend stopperקיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד ( 18

יש לציין האם אי תשלום של תלוש הריבית או הדיבידנד לבעלי המכשיר גורר 

  איסור על תשלום של דיבידנדים לבעלי מניות רגילות.
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  יש לבחור מבין האפשרויות: [כן], [לא]. 

  נתון לשיקול דעת מלא, נתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת 19

ל דעת מלא בביטול תשלומי תלוש ריבית / אם לתאגיד בנקאי ניתן שיקו

דיבידנד תחת כל נסיבה אפשרית, עליו לרשום "שיקול דעת מלא" (לרבות 

במקרים בהם קיים תנאי האוסר חלוקת דיבידנד לבעלי מניות רגילות שאינו 

  מונע אפקטיבית מהתאגיד הבנקאי לבטל תשלומים בגין המכשיר). 

תשלום יכול להיות מבוטל (למשל: אם רק בהתקיימם של תנאים מסוימים ה

  הון מתחת לסף מסוים), על תאגיד בנקאי לרשום "שיקול דעת חלקי".

אם התאגיד הבנקאי אינו יכול לבטל תשלומים, למעט במקרה של חדלות 

  פירעון, עליו לרשום "ללא שיקול דעת".

ל יש לבחור מבין האפשרויות: [שיקול דעת מלא], [שיקול דעת חלקי], [ללא שיקו

  דעת].

  

  ) או תמריץ אחר לפדיון  step-upקיום תנאי הגדלת ריבית ( 20

  יש לבחור מבין האפשרויות: [כן], [לא].

  

  המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית / דיבידנד 21

  יש לבחור מבין האפשרויות: [אינו צובר], [צובר].

  

  המכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה 22

  פשרויות: [ניתן להמרה], [אינו ניתן להמרה].יש לבחור מבין הא

  

  אם ניתן להמרה, מהן נקודת/ות ההפעלה  23

יש לציין את התנאים על פיהם יש להמיר את המכשיר, לרבות בנקודת אי 

). כאשר לרשות אחת או יותר ישנה הסמכות non-viability pointקיימות (

הרשויות היכולות לעשות  ), יש לרשום אתtrigger conversionלהפעיל המרה (

כן. לגבי כל אחת מן הרשויות יש לרשום האם במסגרת תנאי החוזה של 

המכשיר, קיים תנאי המספק בסיס משפטי, המאפשר לרשות לגרום להמרה 

  (גישה חוזית) או שמקור הבסיס החוקי הינו סטטוטורי (גישה סטטוטורית).

  

  קי אם ניתן להמרה, האם באופן מלא או באופן חל 24

לגבי כל נקודת הפעלה בנפרד, יש לציין האם המכשיר: (א) תמיד ניתן להמרה 

באופן מלא  (ב) ניתן להמרה באופן מלא או באופן חלקי (ג) תמיד ניתן להמרה 

  באופן חלקי.

  

    .אם ניתן להמרה, מהו יחס ההמרה 25

    אם ניתן להמרה, האם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר 26
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  ].רלבנטילבחור מבין האפשרויות: [חובה], [אופציה], [לא יש 

  אם ניתן להמרה, מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה. 27

], 2נוסף], [הון רובד  1], [הון רובד 1יש לבחון מבין האפשרויות: [הון עצמי רובד 

  [אחר]

  

    אם ניתן להמרה, ציון מנפיק המכשיר אליו ממירים 28

  ) של המכשיר.Write-downאפיין הדורש הפחתה (האם קיים מ 29

  יש לבחור מבין האפשרויות: [כן], [לא].

  

  אם קיים מאפיין הדורש הפחתה, מהן נקודת/ות ההפעלה 30

יש לציין את נקודת ההפעלה שכאשר היא מתרחשת ישנה הפחתה של המכשיר, 

להפעיל הקיימות. כאשר לרשות אחת או יותר ישנה היכולת - לרבות בנקודת אי

הפחתה, יש לרשום את הרשויות היכולות לעשות כן. לגבי כל אחת מן הרשויות 

יש לרשום האם במסגרת תנאי החוזה של המכשיר, קיים תנאי המספק בסיס 

משפטי, המאפשר לרשות לגרום למחיקה (גישה חוזית) או שמקור הבסיס 

  החוקי הינו סטטוטורי (גישה סטטוטורית).

  

  הפחתה, האם באופן חלקי או מלא אם קיים מאפיין 31

לגבי כל נקודת הפעלה באופן נפרד, יש לציין האם המכשיר: (א) תמיד יופחת 

  באופן מלא (ב) ייתכן ויופחת באופן חלקי, או (ג) תמיד יופחת באופן חלקי.

  

  אם קיים מאפיין הפחתה, האם ההפחתה היא קבועה או זמנית 32

  ]., [זמנית], [לא רלבנטייש לבחור מבין האפשרויות: [קבועה]

  

אם קיים מאפיין הפחתה זמני, יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה  33

)Write up (  

  

  )Position in subordination hierarchy in liquidationמיקום בסדר נשייה בעת פירוק ( 34

 immediately(יש לציין את סוג המכשיר הקודם מיידית למכשיר זה בסדר הנשייה) ( 

senior to instrument .(  

במידה ואפשרי, יש לציין את המכשירים הקודמים מיידית למכשיר זה בסדר הנשייה 

  בעת פירוק על ידי ציון מספרי העמודות שלהם בטבלה. 

  

  במידה וישנם מאפיינים שאינם רלוונטים למכשיר, יש לרשום לא רלוונטי בעמודת המכשיר לצד אותו המאפיין.* 
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  ההון הפיקוחי הרכבי על וגיל – 2נספח 

   טבלה הבאה:ההון הפיקוחי בהתאם ל הרכבתאגיד בנקאי נדרש לתת גילוי על  .ג

   :ותהער

בדבר "מדידה  202ה לסעיף המקביל בהוראת ניהול בנקאי תקין לצורך נוחות, צורפה הפני .1

לא  באזל. או לסעיף המקביל בהוראות) 202הוראה  –(להלן  ההון הפיקוחי" –והלימות הון 

  נדרש לתת גילוי להפניה זו. 

. המספור במסגרת הטבלה מתאים למספור בטבלה כפי שהוצגה במסמך הועדה. סעיפים שנכללו 2

  בטבלה שהוצגה במסמך הועדה אך לא נכללו בטבלה זו, צוינו במסגרת הטבלה.

ה הפיקוחית . תאגיד בנקאי נדרש למלא כל שורה בטבלה, גם אם רכיב ההון הפיקוחי או ההתאמ3

  שווים לאפס או זניחים.

 למספרים השוואתיים. הטבלה ממחישה את הגילוי בתקופה השוטפת. מובהר כי יש לתת גילוי . 4

 

  xx.xx.20x0במיליוני שקלים חדשים, ליום 

 : מכשירים ועודפים1הון עצמי רובד 

לות הכלולות ות שהונפק על ידי התאגיד הבנקאי ופרמיה על מניות רגיהון מניות רגיל  1

  ].202בהוראה .ב. 4-ו.א. 4 פיםבהתאם לסעי[ 1בהון עצמי רובד 

  

.ג. 4בהתאם לסעיף וצע או שהוכרז לאחר תאריך המאזן [עודפים, לרבות דיבידנד שה  2

  ].202בהוראה 

  

    ].202.ד. בהוראה 4עודפים שניתן להם גילוי [בהתאם לסעיף רווח כולל אחר מצטבר ו  3

ות על הונפקו על ידי חברות בת של התאגיד הבנקאי שאוחדו והמוחזקמניות רגילות ש  4

  ].202.ה. בהוראה 4ידי צד ג' (זכויות מיעוט) [בהתאם לסעיף 

  

    ). 1-4(סיכום שורות  וניכויים לפני התאמות פיקוחיות 1הון עצמי רובד   5

  וניכויים : התאמות פיקוחיות1הון עצמי רובד 

  ת שוויהתאמות יציבותיות להערכו  6

בהתאם למסמך "מסגרת עבודה למדידה והלימות הון"  698-701[בהתאם לסעיפים 

) תוך הבאה בחשבון של ההנחיות בהתאם למסמך "הנחיות לפיקוח 2008(דצמבר 

להערכת הנוהג בתאגידים בנקאיים לקביעת שווי הוגן של מכשירים כספיים", פרסום 

  )].10(ובמיוחד פסקה  2009ועדת באזל באפריל 

  

    ].202.א. בהוראה 5[בהתאם לסעיף  מוניטין, בניכוי מיסים נדחים לשלם, אם רלבנטי  7

                                                 

 דרישות 1.1.2022ם במסגרת הטבלה, מופיעות דרישות הגילוי בהתאם לנדרש לאחר תקופת המעבר, כלומר החל מיו .

  בהוראות הדיווח לציבור. 670הגילוי בתקופת המעבר מצויות בפרק 
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נתאות, בניכוי מיסים נדחים זכויות שירות למשכ למעטנכסים לא מוחשיים אחרים   8

  ].202.א. בהוראה 5לשלם [בהתאם לסעיף 

  

נקאי מיסים נדחים לקבל שמימושם מתבסס על רווחיות עתידית של התאגיד הב  9

, למעט מיסים נדחים לקבל הנובעים מהפרשי עיתוי ]202.ב. בהוראה 5בהתאם לסעיף [

)temporary differences (] 202בהוראה  13מתבצע בהתאם לסעיף  בהםאשר הטיפול[ .  

  

סכום הרווח הכולל האחר המצטבר בגין גידורי תזרים מזומנים של פריטים שאינם   10

  ].202.ד. בהוראה 5[בהתאם לסעיף  מוצגים במאזן לפי שווי הוגן

  

   ]202.ז. בהוראה 5) בין הפרשות להפסדים צפויים [בהתאם לסעיף shortfallפער שלילי (  11

    ].202.ה. בהוראה 5גידול בהון העצמי הנובע מעסקאות איגוח [בהתאם לסעיף   12

ויות שנבעו רווחים והפסדים שטרם מומשו כתוצאה משינויים בשווי ההוגן של התחייב  13

משינויים בסיכון האשראי העצמי של התאגיד הבנקאי. בנוסף, בהתייחס 

להתחייבויות בגין מכשירים נגזרים, יש לגרוע את כל התאמות השווי החשבונאיות 

)DVA 202.ו. בהוראה 5) הנובעות מסיכון האשראי העצמי של הבנק. [בהתאם לסעיף.[  

  

דרת, בניכוי מיסים נדחים לשלם שיסולקו אם נכסים נטו בגין תוכניות להטבה מוג  14

.ג. 5הנכס יהפוך לפגום או ייגרע בהתאם להוראות הדיווח לציבור [בהתאם לסעיף 

  ].202בהוראה 

  

השקעה עצמית במניות רגילות, המוחזקות באופן ישיר או עקיף (כולל התחייבות   15

  ].202אה .ח. בהור5לרכוש מניות בכפוף להסכמים חוזיים) [בהתאם לסעיף 

  

.ט. 5החזקות צולבות הדדיות במניות רגילות של תאגידים פיננסיים [בהתאם לסעיף   16

  ].202בהוראה 

  

השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שאינם מאוחדים בדוחות לציבור של התאגיד   17

מהון המניות הרגילות  10%הבנקאי, כאשר החזקת התאגיד הבנקאי אינה עולה על 

[בהתאם  )1מהון עצמי רובד  10%(בסכום העולה על  ידי התאגיד הפיננסישהונפקו על 

: מסגרת פיקוחית גלובלית לחיזוק עמידות המערכת IIIלטיפול הנהוג במסמך באזל 

  ].80-83, סעיפים IIIלהלן מסמך באזל  –) 2011(תוקן ביוני  2010הבנקאית, דצמבר 

  

וחדים בדוחות לציבור של התאגיד השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שאינם מא  18

מהון המניות הרגילות  10%הבנקאי, כאשר החזקת התאגיד הבנקאי עולה על 

-84, סעיפים IIIשהונפקו על ידי התאגיד הפיננסי [בהתאם לטיפול הנהוג במסמך באזל 

89.[  

  

. [בהתאם 1מהון עצמי רובד  10%זכויות שירות למשכנתאות אשר סכומם עולה על   19

  ].87סעיף  IIIל הנהוג במסמך באזל לטיפו

  

  מהון  10%מיסים נדחים לקבל שנוצרו כתוצאה מהפרשי עיתוי, אשר סכומם עולה על   20
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  ].87סעיף  IIIבהתאם לטיפול הנהוג במסמך באזל [ 1עצמי רובד 

סכום זכויות שירות למשכנתאות, מיסים נדחים לקבל שנוצרו כתוצאה מהפרשי עיתוי   21

מהון המניות הרגילות שהונפקו על ידי תאגידים  10%יעור העולה על וההשקעות בש

[בהתאם לטיפול  של התאגיד הבנקאי 1מהון עצמי רובד  15%פיננסיים העולה על 

  ]. 88סעיף  IIIהנהוג במסמך באזל 

  

מהון המניות הרגילות שהונפקו  10%מזה: בגין השקעות בשיעור העולה על   22

  על ידי תאגידים פיננסים

  

    מזה: בגין זכויות שירות למשכנתאות  23

    מזה: מיסים נדחים לקבל שנוצרו כתוצאה מהפרשי עיתוי   24

    שנקבעו על ידי המפקח על הבנקים וניכויים נוספים התאמות פיקוחיות  25

[יש לכלול בסעיף זה את בגין השקעות בהון של תאגידים פיננסיים מזה:  .א.25

 202ות שאינן במניות רגילות בהתאם להוראה ההשפעה נטו של ניכוי השקע

  ].IIIלעומת הטיפול בהתאם למסמך באזל 

  

מזה: בגין זכויות שירות למשכנתאות [יש לכלול בסעיף זה את ההשפעה נטו  .ב.25

לעומת הטיפול  202של ניכוי זכויות שירות למשכנתאות בהתאם להוראה 

  ].IIIבהתאם למסמך באזל 

  

שלא נכללו במסגרת  1יקוחיות נוספות להון עצמי רובד מזה: התאמות פ  .ג.25

  .ב. (פרט אם מהותי).25-.א. ו25סעיפים 

  

די הון  2נוסף והון רובד  1מאחר ואין בהון רובד  1על הון עצמי רובד  יםהחלניכויים   26

  ].202בהוראה  12, 9בכדי לכסות על הניכויים [כאמור בסעיפים 

  

   )26, 25, 6-21(סיכום שורות  1הון עצמי רובד והניכויים בסך כל ההתאמות הפיקוחיות   27

    )27פחות הסכום בשורה  5(סכום שורה  1הון עצמי רובד   28

  נוסף: מכשירים 1הון רובד 

נוסף שהונפקו על ידי התאגיד הבנקאי ופרמיה על מכשירים  1מכשירי הון מניות רובד   29

  ].202.ב. בהוראה 7 -.א.ו7אלו [בהתאם לסעיפים 

  

    מזה: מסווג כהון עצמי בהתאם להוראות הדיווח לציבור.  30

    מזה: מסווג כהתחייבות בהתאם להוראות הדיווח לציבור.  31

נוסף שהונפקו על ידי חברות בת של התאגיד הבנקאי והמוחזקים  1מכשירי הון רובד   32

  ].202.ג. בהוראה 7על ידי משקיעי צד ג' [בהתאם לסעיף 

  

    ).32, 29(סכום שורות  ניכוייםנוסף לפני  1ד הון רוב  33
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  ניכוייםנוסף:  1הון רובד 

נוסף, המוחזקת באופן ישיר או עקיף  1השקעה עצמית במכשירי הון הכלולים ברובד   34

.א. 8(כולל התחייבות לרכוש מכשירים בכפוף להסכמים חוזיים), [בהתאם לסעיף 

  ].202בהוראה 

  

.ב. 8נוסף [בהתאם לסעיף  1במכשירי הון הכלולים ברובד  החזקות צולבות הדדיות  35

  ].202בהוראה 

  

השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שאינם מאוחדים בדוחות לציבור של התאגיד   36

מהון המניות הרגילות  10%הבנקאי, כאשר החזקת התאגיד הבנקאי אינה עולה על 

-80, סעיפים IIIהוג במסמך באזל שהונפקו על ידי התאגיד הפיננסי [בהתאם לטיפול הנ

83.[  

  

השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שאינם מאוחדים בדוחות לציבור של התאגיד   37

מהון המניות הרגילות  10%הבנקאי, כאשר החזקת התאגיד הבנקאי עולה על 

  . ]202בהוראה  .ד.8.ג., 8, .ב.6 בהתאם לסעיפים[שהונפקו על ידי התאגיד הפיננסי 

  

    שנקבעו על ידי המפקח על הבנקים ניכויים נוספים  38

[יש לכלול בסעיף זה את בגין השקעות בהון של תאגידים פיננסיים מזה:  .א.38

 202ההשפעה נטו של ניכוי השקעות שאינן במניות רגילות בהתאם להוראה 

  ].IIIלעומת הטיפול בהתאם למסמך באזל 

  

.א. 38שלא נכללו במסגרת סעיף  1ן רובד מזה: התאמות פיקוחיות נוספות להו .ב.38

  (פרט אם מהותי).

  

די הון בכדי לכסות על  2נוסף מאחר ואין בהון רובד  1על הון רובד  יםהחל ניכויים  39

  ).202בהוראה  12כאמור בסעיף ( הניכויים

  

    ) 39, 34-38נוסף (סכום שורות  1להון רובד  הניכוייםסך כל   40

    ). 40פחות הסכום בשורה  33כום שורה נוסף (ס 1הון רובד   41

   ). 41- ו 28נוסף, המחושב על ידי סיכום שורות  1והון רובד  1(הון עצמי רובד  1הון רובד   42

  : מכשירים והפרשות2הון רובד 

) ופרמיה על 1מכשירים שהונפקו על ידי התאגיד הבנקאי (שאינם נכללים בהון רובד   43

  ].202.ב. בהוראה 10- .א. ו10ם מכשירים אלו [בהתאם לסעיפי

  

שהונפקו על ידי חברות בת של התאגיד הבנקאי למשקיעי צד ג'  2מכשירי הון רובד   44

  ].202.ג. בהוראה 10[בהתאם לסעיף 

  

.ד. 10הפרשות קבוצתיות להפסדי אשראי לפי השפעת המס המתייחס [בהתאם לסעיף   45

  ]202בהוראה 

   

    ). 43-45(סכום שורות  ניכוייםלפני  2הון רובד   46
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  ניכויים: 2הון רובד 

, המוחזקת באופן ישיר או עקיף (כולל התחייבות 2השקעה עצמית במכשירי הון רובד   47

  ].202.א. בהוראה 11לרכוש מכשירים בכפוף להסכמים חוזיים) [בהתאם לסעיף 

  

תאם לסעיף של תאגידים פיננסים [בה 2החזקות צולבות הדדיות במכשירי הון רובד   48

  ].202.ב. בהוראה 11

  

השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שאינם מאוחדים בדוחות לציבור של התאגיד   49

מהון המניות הרגילות  10%הבנקאי, כאשר החזקת התאגיד הבנקאי אינה עולה על 

: מסגרת IIIשהונפקו על ידי התאגיד הפיננסי [בהתאם לטיפול הנהוג במסמך באזל 

) 2011(תוקן ביוני  2010ובלית לחיזוק עמידות המערכת הבנקאית, דצמבר פיקוחית גל

  ].80-83, סעיפים IIIלהלן מסמך באזל  –

  

השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שאינם מאוחדים בדוחות לציבור של התאגיד   50

מהון המניות הרגילות  10%הבנקאי, כאשר החזקת התאגיד הבנקאי עולה על 

  ].202.ד. בהוראה 11 - .ג. ו11.ב. 6התאגיד הפיננסי [בהתאם לסעיפים  שהונפקו על ידי

  

    שנקבעו על ידי המפקח על הבנקיםניכויים נוספים   51

[יש לכלול בסעיף זה את בגין השקעות בהון של תאגידים פיננסיים מזה:  .א.51

 202ההשפעה נטו של ניכוי השקעות שאינן במניות רגילות בהתאם להוראה 

  ].IIIהטיפול בהתאם למסמך באזל לעומת 

  

.א. (פרט אם 51שלא נכללו במסגרת סעיף  2להון רובד  ניכויים נוספיםמזה:  .ב.51

  מהותי).

  

    ). 47-51(סכום שורות  2להון רובד  הניכוייםסך כל   52

    ). 52פחות הסכום בשורה  46(המחושב לפי סכום שורה  2הון רובד   53

    ). 53, 42, המחושב לפי סכום שורות 2והון רובד  1סך ההון (הון רובד   54

    סך נכסי סיכון משוקללים.  55

  יחסי הון וכריות לשימור הון

    (כאחוז מנכסי סיכון משוקללים) 1הון עצמי רובד   56

    (כאחוז מנכסי סיכון משוקללים) 1הון רובד   57

    ההון הכולל (כאחוז מנכסי סיכון משוקללים)  58

    לא רלבנטי.  59

    נטי.בלא רל  60

    נטי.בלא רל  61
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    נטי.בלא רל  62

    נטי.בלא רל  63

  דרישות מזעריות שנקבעו על ידי המפקח על הבנקים

    מזערי שנקבע על ידי המפקח על הבנקים 1יחס הון עצמי רובד   64

    מזערי שנקבע על ידי המפקח על הבנקים 1יחס הון רובד   65

    ערי שנקבע על ידי המפקח על הבנקיםיחס הון כולל מז  66

  סכומים שמתחת לסף ההפחתה (לפני שקלול סיכון)

השקעות בהון של תאגידים פיננסיים (למעט תאגידים בנקאיים וחברות בנות שלהם),   67

מהון המניות הרגילות שהונפקו על ידי התאגיד הפיננסי והן  10%שאינן עולות על 

  ). 49, 36, 18ורות מתחת לסף ההפחתה (לא דווחו בש

  

של תאגידים פיננסיים (למעט תאגידים בנקאיים וחברות  1השקעות בהון עצמי רובד   68

מהון המניות הרגילות שהונפקו על ידי התאגיד הפיננסי,   10%בנות שלהם), העולות על 

  ). 22, 18והן מתחת לסף ההפחתה (לא דווחו בשורות 

  

    )23, 19י מיסים נדחים לשלם, לא דווחו בשורות זכויות שירות למשכנתאות (בניכו  69

מיסים נדחים לקבל שנוצרו כתוצאה מהפרשי עיתוי שהן מתחת לסף ההפחתה (לא   70

  ).24, 21דווחו בשורות 

  

  2תקרה להכללת הפרשות ברובד 

בהתייחס לחשיפות תחת הגישה  2הפרשה כשירה להכללה במסגרת רובד   71

  ].202) בהוראה 1.ד.(10רה [בהתאם לסעיף הסטנדרטית, לפני יישום התק

  

תחת הגישה הסטנדרטית [בהתאם לסעיף  2התקרה להכללת הפרשה במסגרת רובד   72

  ].202) בהוראה 1.ד.(10

  

בהתייחס לחשיפות לפי גישת הדירוגים  2הפרשה כשירה להכללה במסגרת רובד   73

  ].202אה ) בהור2.ד.(10הפנימיים, לפני יישום התקרה [בהתאם לסעיף 

  

הדירוגים הפנימיים [בהתאם גישת לפי  2התקרה להכללת הפרשה במסגרת רובד   74

  ]202) בהוראה 2.ד.(10לסעיף 
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 גילוי להתאמות הנדרשות בין המאזן בדוחות הכספיים שפורסמו ובין רכיבי ההון הפיקוחי.  – 3נספח 

ציג את הקשר בין המאזן כפי שלבים על מנת לה שלושהתאגיד בנקאי נדרש לנקוט בגישה בעלת  .א

 שדווח בדוחותיו הכספיים שפורסמו ובין רכיבי ההון הפיקוחי.

 תאגיד בנקאי מורשה לדלג על שלב במידה ויישום השלב אינו מספק מידע נוסף.  .ב

 :להציגלהלן שלושת השלבים אותם תאגיד בנקאי נדרש  .ג

  

  )Regulatory scope of consolidation: מתן גילוי על  המאזן לפי בסיס האיחוד הפיקוחי (1שלב 

מאזן  –יש לתת גילוי על המאזן כפי שדווח בדוחות הכספיים המאוחדים שפורסמו (להלן  .1

 Under Regulatoryמאוחד) וגילוי על המאזן כאשר הוא מחושב לפי בסיס האיחוד הפיקוחי (

Scope of Consolidation(להלן מאזן פיקוחי מאוחד ,. 

אזן הפיקוחי המאוחד זהים בקבוצה בנקאית מסוימת, אין צורך ליישם אם המאזן המאוחד והמ .2

, אך על הקבוצה הבנקאית לציין כי אין הבדל בין המאזן המאוחד והמאזן הפיקוחי 1את שלב 

בנוסף, תאגיד בנקאי אינו נדרש לכלול טורים נפרדים למאזן . 2המאוחד ולעבור ישירות לשלב 

 . 3-ו 2לבים המאוחד ולמאזן הפיקוחי המאוחד בש

 תאגיד בנקאיאם ישנם סעיפים במאזן הפיקוחי המאוחד אשר אינם מופיעים במאזן המאוחד,  .3

, כאשר בעמודה המתייחסת למאזן המאוחד יש לרשום את 1נדרש להוסיף סעיפים אלו לטבלה 

 הערך אפס בסעיפים אלו, מאחר והם לא מופיעים במאזן המאוחד. 

 לוי נוסף ל:תאגידים בנקאיים נדרשים לתת גי .4

) הנכללות במסגרת הדיווח legal entities(משפטיות רשימת הישויות האם רלבנטי,  .4.1

 החשבונאי המאוחד אך לא נכללות במסגרת הדיווח הפיקוחי המאוחד.

הנכללות במסגרת הדיווח הפיקוחי המאוחד אך  המשפטיותרשימת הישויות אם רלבנטי,  .4.2

 ד. לא נכללות במסגרת הדיווח החשבונאי המאוח

הנכללות גם במסגרת הדיווח החשבונאי  משפטיותבמידה שישנן ישויות אם רלבנטי,  .4.3

המאוחד וגם במסגרת הדיווח הפיקוחי המאוחד, אך שיטת האיחוד שונה בשתי מסגרות 

דיווח אלו, תאגידים בנקאיים נדרשים לתת גילוי לרשימת ישויות אלו באופן נפרד 

 .ב.822, כאמור בסעיף דולהבהיר את ההבדלים בין שיטות האיחו

, תאגידים בנקאיים נדרשים לתת 4לגבי כל אחת מהישויות החוקיות הנכללות במסגרת סעיף 

גילוי לסך המאזן וסך ההון העצמי (כפי שדווחו במסגרת הדוחות הכספיים של הישויות 

 החוקיות), ותיאור הפעילויות העיקריות של כל אחת מן הישויות. 
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  ההון הפיקוחי מתוך המאזן הפיקוחי המאוחד הרכבים המרכיבים את : הצגת הרכיב2שלב 

ההון  רכיביתאגיד בנקאי נדרש להרחיב את המאזן הפיקוחי המאוחד, על מנת להציג בנפרד את  .5

 . 2נספח בדבר "הרכב ההון הפיקוחי" ב 2כפי שמוצגים בטבלה  הפיקוחי,

 .3ך יישום שלב יקבל הפניה לצור הפיקוחי המאוחד,וסף למאזן נכל רכיב ש .6
  

  ההון הפיקוחי הרכבלצורך הצגת  2: מיפוי הרכיבים שהוצגו בשלב 3שלב 

מאוחד ורכיבי ההון הפיקוחי, תאגיד בנקאי נדרש פיקוחי הבכדי להציג את הקשר בין המאזן ה  

  , ולעדכנה בהתאם להנחיות הבאות:2לעדכן את טבלת "הרכב ההון הפיקוחי" המוצגת בנספח 

פיקוחי המקור הנתונים מהמאזן בדבר ת "רכיבי ההון הפיקוחי" טור נוסף לטבליש להוסיף 

, על מנת להציג כיצד כל 2. בטור זה יכללו כלל ההפניות שנרשמו בשלב 2הפניות משלב  – מאוחד

  רכיב חושב. 

: במידה ורכיב הוני מחושב על פי סכום או הפרש של סעיפי משנה במאזן הפיקוחי המאוחד, יש הערה

 .2בטור ההפניות משלב  3ת במסגרת שלב לשקף זא

  

  מצורפת להלן דוגמה להצגת גישת שלושת השלבים.



    ) 8/13] (1[ הוראות הדיווח לציבור  : המפקח על הבנקים

 A694 –34עמ'  באזל של  3יישום דרישות הגילוי של נדבך  -הוראות שעה  
 

  להצגת גישת שלושת השלבים  אדוגמ

דוגמא להצגת גישת שלושת השלבים המציגה את הקשר בין המאזן כפי שדווח בדוחות הכספיים להלן 

  שפורסמו ובין רכיבי ההון הפיקוחי

  

  לפי בסיס האיחוד הפיקוחי  : מתן גילוי על המאזן1שלב 

פי שהמאזן הפיקוחי המאוחד של התאגיד הבנקאי זהה למאזן המאוחד כהיא הנחה בדוגמא, ה .7

על התאגיד הבנקאי לציין זאת ולעבור ישירות שהוצג בדוחות הכספיים שפורסמו. במקרה זה, 

 .  2לשלב 

  

  הפיקוחי המאוחד : הצגת הרכיבים המרכיבים את הרכב ההון הפיקוחי מתוך המאזן2שלב 

, יש להציג את המאזן הפיקוחי המאוחד תוך הרחבתו על מנת להציג באילו 2במסגרת שלב  .8

  סעיפים מאזניים נכללים רכיבי ההון הפיקוחי:

 

הפניות   מאזן פיקוחי מאוחד  

לרכיבי ההון 

  הפיקוחי

  31.12.20X0   

    י שקלים חדשיםמיליונב  נכסים

    24,000  מזומנים ופיקדונות בבנקים

    49,980  * ניירות ערך

מהון  10%*מזה: השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שאינן עולות על    

  המניות של התאגיד הפיננסי

1,000  14  

מהון המניות  10%*מזה: השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שעולות על    

  של התאגיד הפיננסי שאינן עולות על סף הפחתה

2,480    

    46,500  ות ערך אחרים*מזה: נייר   

    1,000  ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר 

    500,000  אשראי לציבור

    )5,000(  הפרשה להפסדי אשראי*

 20  )500(  2*מזה: הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי הנכללת ברובד    

    )4,500(  *מזה: הפרשה להפסדי אשראי שלא נכללת בהון הפיקוחי   

    495,000  שראי לציבור, נטוא

      

    10,000  בלתי מוחשיים ומוניטין*נכסים 

 6  5,000  *מזה: מוניטין   

 7  5,000  *מזה: נכסים בלתי מוחשיים אחרים   

    20,000  נכסים בגין מכשירים נגזרים

    66,200  * נכסים אחרים

                                                 

   :הדוגמא מבוססת על דוגמא שהוצגה על ידי המפקח על הבנקים בקנדהPublic Capital Disclosure Requirements 

related to Basel III Pillar 3, Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada, July 2013. 
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    2,000  *מזה: נכסי מס נדחה**   

 9  1,000  למעט אלו המיוחסים להפרשי עיתוי**מזה: נכסי מס נדחה         

 8  )1000(  **מזה: התחייבות בגין מס נדחה בגין נכסים בלתי מוחשיים        

    2,000  **מזה: נכסי מס נדחה אחרים        

 12  1,200  *מזה: עודף יעודה על עתודה   

    63,000  *מזה: נכסים אחרים נוספים   

    666,180  סך כל הנכסים

      

      התחייבויות והון

    435,180  פיקדונות הציבור

    10,000  *כתבי התחייבות נדחיםואגרות חוב 

    -  כתבי התחייבות נדחים שאינם מוכרים כהון פיקוחי*מזה:    

    10,000  כתבי התחייבות נדחים המוכרים כהון פיקוחי**מזה: *   

  18a  9,000  כשירים כרכיבי הון פיקוחי**מזה:        

 18b  1,000  *מזה: אינם כשירים כרכיבי הון פיקוחי וכפופים להוראות מעבר*       

    55,000  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים*

 11  200  *מזה: בגין  סיכון האשראי העצמי    

    114,000   התחייבויות אחרות

  13  200  *מזה: התחייבות בגין מס נדחה המיוחסת לפנסיה   

    614,180  תסך כל ההתחייבויו

      

   51,100  המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי* הון עצמי

   45,600  *מזה: הון מניות רגילות**   

 1  20,000  **מזה: הון מניות רגילות       

 3  26,000  **מזה: עודפים       

 4  )500(  **מזה: הפסד כולל אחר מצטבר***       

 10  )150(  גידורי תזרים מזומנים    ***מזה: הפסדים נטו בגין          

   )350(  ***מזה: הפסדים נטו מהתאמות מתרגום דוחות כספיים             

 2  100  **מזה: קרנות הון       

    4,500  *מזה: הון מניות בכורה   

 15a  4,000  כשירים כרכיבי הון פיקוחי**מזה:        

  15b  500  קוחי וכפופים להוראות מעבר*מזה: אינם כשירים כרכיבי הון פי*       

    1,000  *מזה: מכשירים הוניים אחרים   

  16a  900  כשירים כרכיבי הון פיקוחי**מזה:        

  16b  100  *מזה: אינם כשירים כרכיבי הון פיקוחי וכפופים להוראות מעבר*       

    900  זכויות שאינן מקנות שליטה*

 5  500  1ליטה שניתן לייחס להון עצמי רובד *מזה: זכויות שאינן מקנות ש   

 17  50  נוסף 1*מזה: זכויות שאינן מקנות שליטה שניתן לייחס להון רובד    

 19  50   2*מזה: זכויות שאינן מקנות שליטה שניתן לייחס להון רובד    

    300  *מזה: זכויות שאינן מקנות שליטה שלא ניתן לייחס להון הפיקוחי    

    52,000  העצמי סך כל ההון

    666,180  סך כל ההתחייבויות וההון
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 A694 –36עמ'  באזל של  3יישום דרישות הגילוי של נדבך  -הוראות שעה  
 

  לצורך הצגת הרכב ההון הפיקוחי 2: מיפוי הרכיבים שהוצגו בשלב 3שלב 

המבהירות כיצד חישב התאגיד  2יש להציג את הרכב ההון הפיקוחי תוך ציון ההפניות משלב  .9

   :הבנקאי את הרכב ההון הפיקוחי

 31.12.20X0במיליוני שקלים חדשים, ליום 

הפניות   : מכשירים ועודפים1הון עצמי רובד 

  2משלב 

הון מניות רגילות שהונפק על ידי התאגיד הבנקאי ופרמיה על מניות   1

  .1רגילות הכלולות בהון עצמי רובד 

20,100 1+2 

 3 26,000  עודפים, לרבות דיבידנד שהוצע או שהוכרז לאחר תאריך המאזן.  2

 4  )500(  ודפים שניתן להם גילוי.רווח כולל אחר מצטבר וע  3

שהונפקו על ידי התאגיד הכשירים הכללה  1מכשירי הון עצמי רובד   4

  בהון הפיקוחי בתקופת המעבר

0   

מניות רגילות שהונפקו על ידי חברות בת של התאגיד הבנקאי שאוחדו   5

  והמוחזקות על ידי צד ג' (זכויות מיעוט)

500  5  

   46,100  אמות פיקוחיות וניכוייםלפני הת 1הון עצמי רובד   6

    : התאמות פיקוחיות וניכויים1הון עצמי רובד 

      התאמות/ הפרשת רזרבות יציבותיות בגין הערכות שווי  7

 6  5,000  מוניטין, בניכוי מיסים נדחים לשלם, אם רלבנטי  8

נכסים לא מוחשיים אחרים למעט זכויות שירות למשכנתאות, בניכוי   9

  לשלם. מיסים נדחים

4,000  7-8 

מיסים נדחים לקבל שמימושם מתבסס על רווחיות עתידית של   10

התאגיד הבנקאי, למעט מיסים נדחים לקבל הנובעים מהפרשי עיתוי 

)temporary differences.(  

1,000  9 

סכום הרווח הכולל האחר המצטבר בגין גידורי תזרים מזומנים של   11

  שווי הוגן. פריטים שאינם מוצגים במאזן לפי

150-  10 

    0  ) בין הפרשות להפסדים צפויים.shortfallפער שלילי (  12

   0  גידול בהון העצמי הנובע מעסקאות איגוח.  13

רווחים והפסדים שטרם מומשו כתוצאה משינויים בשווי ההוגן של   14

התחייבויות שנבעו משינויים בסיכון האשראי העצמי של התאגיד 

ייחס להתחייבויות בגין מכשירים נגזרים, יש הבנקאי. בנוסף, בהת

) הנובעות מסיכון DVAלגרוע את כל התאמות השווי החשבונאיות (

200  11  
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  האשראי העצמי של הבנק.

עודף יעודה על עתודה, בניכוי מיסים נדחים לשלם שיסולקו אם הנכס   15

  יהפוך לפגום או ייגרע בהתאם להוראות הדיווח לציבור.

1,000  12-13  

השקעה עצמית במניות רגילות, המוחזקות באופן ישיר או עקיף (כולל   16

  התחייבות לרכוש מניות בכפוף להסכמים חוזיים).

0    

    0  החזקות צולבות הדדיות במניות רגילות של תאגידים פיננסיים.  17

השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שאינם מאוחדים בדוחות   18

אשר החזקת התאגיד הבנקאי אינה לציבור של התאגיד הבנקאי, כ

מהון המניות הרגילות שהונפקו על ידי התאגיד  10%עולה על 

  הפיננסי.

1,000  14 

השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שאינם מאוחדים בדוחות   19

לציבור של התאגיד הבנקאי, כאשר החזקת התאגיד הבנקאי עולה על 

  תאגיד הפיננסי.מהון המניות הרגילות שהונפקו על ידי ה 10%

0    

מהון עצמי  10%זכויות שירות למשכנתאות אשר סכומם עולה על   20

  .1רובד 

0    

מיסים נדחים לקבל שנוצרו כתוצאה מהפרשי עיתוי, אשר סכומם   21

  .1מהון עצמי רובד  10%עולה על 

0    

סכום זכויות שירות למשכנתאות, מיסים נדחים לקבל שנוצרו   22

מהון  10%וההשקעות בשיעור העולה על  כתוצאה מהפרשי עיתוי

 15%המניות הרגילות שהונפקו על ידי תאגידים פיננסיים, העולה על 

  של התאגיד הבנקאי. 1מהון עצמי רובד 

0    

מהון המניות  10%מזה: בגין השקעות בשיעור העולה על   23

  הרגילות שהונפקו על ידי תאגידים פיננסים

0    

    0  למשכנתאותמזה: בגין זכויות שירות   24

   0  מזה: מיסים נדחים לקבל שנוצרו כתוצאה מהפרשי עיתוי   25

וניכויים נוספים שנקבעו על ידי המפקח על התאמות פיקוחיות   26

  הבנקים

0    

    0  בגין השקעות בהון של תאגידים פיננסייםמזה:   .א.26

    0  מזה: בגין זכויות שירות למשכנתאות   .ב.26

    0   1קוחיות נוספות להון עצמי רובד התאמות פימזה:   .ג.26

נוסף והון  1מאחר ואין בהון רובד  1על הון עצמי רובד  ניכויים החלים  27

  די הון בכדי לכסות על הניכויים. 2רובד 

0    
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   12,050   1סך כל ההתאמות הפיקוחיות והניכויים בהון עצמי רובד   28

   34,050   1הון עצמי רובד   29

    מכשיריםנוסף:  1הון רובד 

נוסף שהונפקו על ידי התאגיד הבנקאי  1מכשירי הון מניות רובד   30

  ופרמיה על מכשירים אלו.

4,900    

 15a+16a  4,900  מזה: מסווג כהון עצמי בהתאם להוראות הדיווח לציבור.  31

    0  מזה: מסווג כהתחייבות בהתאם להוראות הדיווח לציבור.  32

נפקו על ידי התאגיד הכשירים להכללה נוסף שהו 1מכשירי הון רובד   33

  בהון הפיקוחי בתקופת המעבר

600  15b+16b

נוסף שהונפקו על ידי חברות בת של התאגיד  1מכשירי הון רובד   34

  הבנקאי והמוחזקים על ידי משקיעי צד ג'.

50  17 

נוסף שהונפקו על ידי חברות בת של  1מזה: מכשירי הון רובד   35

קים על ידי משקיעי צד ג', התאגיד הבנקאי והמוחז

  נוסף 1המופחתים בהדרגה מהון רובד 

0    

    5,550  .ניכוייםנוסף לפני  1הון רובד   36

    נוסף: ניכויים 1הון רובד 

נוסף, המוחזקת באופן  1השקעה עצמית במכשירי הון הכלולים ברובד   37

ישיר או עקיף (כולל התחייבות לרכוש מכשירים בכפוף להסכמים 

  חוזיים)

0    

    0  נוסף 1החזקות צולבות הדדיות במכשירי הון הכלולים ברובד   38

השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שאינם מאוחדים בדוחות   39

לציבור של התאגיד הבנקאי, כאשר החזקת התאגיד הבנקאי אינה 

מהון המניות הרגילות שהונפקו על ידי התאגיד  10%עולה על 

  הפיננסי.

0    

ון של תאגידים פיננסיים שאינם מאוחדים בדוחות השקעות בה  40

לציבור של התאגיד הבנקאי, כאשר החזקת התאגיד הבנקאי עולה על 

  מהון המניות הרגילות שהונפקו על ידי התאגיד הפיננסי. 10%

0    

    0  שנקבעו על ידי המפקח על הבנקיםניכויים נוספים   41

    0  סייםבגין השקעות בהון של תאגידים פיננמזה:   .א.41

    0   1להון רובד  ניכויים נוספיםמזה:   .ב.41

    0די הון  2נוסף מאחר ואין בהון רובד  1על הון רובד  ניכויים החלים  42



  
       )8/13] (1: הוראות הדיווח לציבור [על הבנקיםהמפקח 

   699 - 107עמ'                                                                                         מפתח עדכונים 
  
 

דרישות גילוי של באזל הנוגעות להרכב (" 29/8/2013מיום  2390 -06-עדכונים מחוזר מס' ח

  ")ההון

 
 להכניס עמוד להוציא עמוד

610-1 ]7) [8/94(  610-1 ]7 [)8/94*(  

611-1 ]2) [10/11(  611-1 ]3) [8/13(  

669-42 ]15) [4/11(  669-42 ]16) [8/13(  

669-43 ]11) [5/06(  669-43 ]11 [)5/06(*  

 -----  674-1-20 ]1) [8/13(  

680-18 ]14) [10/10(  680-18 ]15) [8/13(  

681-1 ]1) [1/10(  681-1 ]2) [8/13(  

A1-1691 ]1) [1/10(  A1-1691 ]2) [8/13(  

F-21691 ]4) [4/11(  F-21691 ]5) [8/13( 

F-22691 ]2) ׁ ׁ ׁ  [9/07(  F-22691 ]2) ׁ ׁ ׁ  [9/07*( 

G-11  691 ]2) [3/08(  G-11  691 ]2) [3/08*(  

G-11.1  691 ]2) [10/10(  G-11.1  691 ]3) [8/13(  

G1-1  691 ]1) [1/10(  G1-1    691 ]2) [8/13(  

A-1-6 694 ]2) [10/09(  A-1-6 694 ]3) [8/13(  

A-7 694 ]3) [3/10(  A-7694 ]4) [8/13(  

A-8-10 694 ]2) [10/09(  A-8-10 694 ]3) [8/13(  

A-11-18 694 ]2) [3/11(  A-11-18 694 ]3) [8/13(  

A-19-21 694 ]1) [3/11(  A-19-21 694 ]2) [8/13(  

 -----  A-22-39694 ]1) [8/13(  

699-106 ]1) [6/13(  699-106 ]1) [6/13*(

 ------  699-107 ]1) [8/13(  



    ) 8/13] (1[ הוראות הדיווח לציבור  : המפקח על הבנקים

 A694 –39עמ'  באזל של  3יישום דרישות הגילוי של נדבך  -הוראות שעה  
 

  בכדי לכסות על הניכויים

    -  נוסף 1סך כל הניכויים בהון רובד   43

    5,550  נוסף 1הון רובד   44

   39,600  1הון רובד   45

   רשות: מכשירים והפ2הון רובד 

מכשירים שהונפקו על ידי התאגיד הבנקאי (שאינם נכללים בהון רובד   46
  ) ופרמיה על מכשירים אלו.1

9,000  18a 

שהונפקו על ידי התאגיד הכשירים להכללה בהון  2מכשירי הון רובד   47
  הפיקוחי בתקופת המעבר

1,000  18b 

ד הבנקאי שהונפקו על ידי חברות בת של התאגי 2מכשירי הון רובד   48
  למשקיעי צד ג'.

50  19 

שהונפקו על ידי חברות בת של  2מזה: מכשירי הון רובד   49
התאגיד הבנקאי והמוחזקים על ידי משקיעי צד ג', 

  2המופחתים בהדרגה מהון רובד 

0   

 20  500   הפרשות קבוצתיות להפסדי אשראי לפי השפעת המס המתייחס.  50

   10,550  לפני ניכויים 2הון רובד   51

    : ניכויים2הון רובד 

, המוחזקת באופן ישיר או עקיף 2השקעה עצמית במכשירי הון רובד   52
  (כולל התחייבות לרכוש מכשירים בכפוף להסכמים חוזיים).

0    

    0  של תאגידים פיננסים. 2החזקות צולבות הדדיות במכשירי הון רובד   53

חדים בדוחות השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שאינם מאו  54
לציבור של התאגיד הבנקאי, כאשר החזקת התאגיד הבנקאי אינה 

מהון המניות הרגילות שהונפקו על ידי התאגיד  10%עולה על 
  הפיננסי.

0    

השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שאינם מאוחדים בדוחות   55
לציבור של התאגיד הבנקאי, כאשר החזקת התאגיד הבנקאי עולה על 

  המניות הרגילות שהונפקו על ידי התאגיד הפיננסי.  מהון 10%

0    

    0  שנקבעו על ידי המפקח על הבנקים ניכויים  56

    0  השקעות בהון של תאגידים פיננסיים בגין מזה:  א. 56

    0  2ניכויים נוספים להון רובד  מזה:  ב.56

    -  .2סך כל הניכויים בהון רובד   57

   10,550  . 2הון רובד   58

   50,150  ההון.סך   59
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