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 מבוא

 . 2021במסגרת חוזר זה נקבעו הוראות מעבר לשנת  .1

לאחר התייעצות עם וועדת הקשר של לשכת רואי חשבון בישראל עם המפקח על הבנקים, ועם  .2

בזה את הוראות הדיווח לציבור,  ןהוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות, אני מתק

 כמפורט להלן.

 התיקונים להוראות הדיווח לציבור

 , כמפורט בהוראה.690-21.1-21.10נוספו עמודים ת חוזר זה במסגר .3

תאגיד בנקאי או סולק המתקשה ביישום הוראות המעבר יפנה למר עידו גליל, מנהל יחידת דיווח  .4

 כספי, לקבלת הנחיות ספציפיות.

 דברי הסבר

 , כמפורט בהוראה.2021נוספו הוראות מעבר לשנת  .5

הוראות המעבר כוללות הוראות מעבר המתייחסות ליישום לראשונה של הוראות הדיווח לציבור  .6
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 2021הוראות מעבר לשנת 

 

נקבעו להלן הוראות מעבר ספציפיות. עם זאת מומלץ  וסולקיםשל תאגידים בנקאיים שנתי לעניין דוח 

 אלה. הוראות לגבי דוחות שיצאו לאחר פרסום הוראותהליישם את מתכונת הקבע של 

וני של תאגידים מובהר כי הוראות המעבר המפורטות להלן יחולו בשינויים המחויבים לגבי דוח רבע

 .2022המתפרסם בשנת סולקים בנקאיים ו

 

  א. דוח שנתי של תאגיד בנקאי

 

 לא צוברים בדוחות לציבורבעייתיים וחובות גילוי על חובות 

לתת  תאגיד בנקאי רשאי, בכל מקום שבו נדרש לפי הוראותינו גילוי לחובות פגומים, 2021לשנת  בדוח .1

 בהתאם לכך תאגיד בנקאי רשאי:סות ריבית. גילוי על חובות שאינם צוברים הכנ

 לחובות שאינם צוברים הכנסות ריבית, במקום הגילוי הנדרש לחובות פגומים. לתת גילוי  (1)

במקום הפירוט  ,חובות שאינם צוברים הכנסות ריבית, וחובות בעייתיים אחריםלתת גילוי ל (2)

 . בעייתייםההנדרש בהוראותינו על הרכב החובות 

 . 2020בנספח א' להוראות המעבר לשנת של הגילוי שיכול להינתן בהקשר זה שה ראה דוגמה להמח

 

 2548-06-ח)חוזר מס'  2018-ו 2017שיפור השימושיות של הדוחות לציבור של תאגידים בנקאיים לשנים 

 (2017בדצמבר  31מיום 

דוחות לציבור לחוזר זה ב 12ביישום הדרישות בדבר הגילוי על סיכון ריבית שנקבעו בהתאם לסעיף  .2

 :2022ובדוחות רבעוניים לציבור בשנת  31.12.2021ליום 

להוראות הדיווח  621-11לדוח הדירקטוריון וההנהלה )עמ'  8של נספח  8למרות האמור בסעיף  .א

לציבור( תאגיד בנקאי רשאי לחשב את השינוי החזוי בהכנסות ריבית בהתאם לאופן שבו הוא 

 ייתן לכך גילוי. מנהל את סיכוני הריבית, ובלבד ש

מתכונת הגילוי על השפעת תרחישים תאגיד בנקאי רשאי לא לכלול גילוי לשורה "מקסימום" ב .ב

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

 ביתתרחישים של שינויים בשיעורי הריבית על הכנסות ריבית נטו והכנסות מימון שאינן מרי

 (. להוראות הדיווח לציבור 651-35)עמ' 

תאגיד בנקאי ייתן גילוי לאופן שבו הוא חישב את ההשפעה של תרחישים היפותטיים של         .ג

 שינויים בשיעורי הריבית במקרים בהם התרחיש גורם ליצירת סביבת ריבית שלילית. 

ראה הוראות מעבר לשנת  - של הדוחות לציבור להוראות מעבר נוספות בנושא שיפור השימושיות .3

2019. 



          (01/22[ )1] : הוראות הדיווח לציבורהמפקח על הבנקים

 690 - 21.2' עמ                  (2021מעבר )הוראות     

 

 (652)הוראה  ( ומידע פיקוחי נוסף651של באזל ומידע נוסף על סיכונים )הוראה  3דרישות גילוי נדבך 

תאגיד בנקאי רשאי לא לכלול את  2022ובדוחות רבעוניים לציבור לשנת  2021בדוחות לציבור לשנת  .4

להוראות הדיווח  651-23בעמוד  40סעיף מתכונת הגילוי בדבר סיכון אשראי לאנשים פרטיים )

 .(להוראות הדיווח לציבור 651-92בעמוד  8לציבור ונספח 

, לרבות הוראות מעבר המתייחסות למכשירי הון שאינם כשירים להוראות מעבר נוספות בנושא הון .5

 . 2019ראה הוראות מעבר לשנת  – כהון פיקוחי

  (2603-06-חוזר ח) 2020-ו 2019ים בנקאיים לשנים שיפור השימושיות של הדוחות לציבור של תאגיד

 , ואילך. 31.12.2019לחוזר זה יחולו מהדוחות לציבור ליום  7ההוראות שנקבעו בסעיף  .6

 ואילך. 1.1.2021יום בחוזר זה יחולו מ  4-6ההוראות שנקבעו בסעיפים  .7

 (305שום הוראה וכן הוראות מעבר לגבי יי 102-651עמ'  9)נספח  דוח הדירקטוריון וההנהלה

  .2019ראה הוראות מעבר לשנת  –דוח הדירקטוריון וההנהלה הוראות מעבר המתייחסות ל .8

 בנקאי  דוחות כספיים של תאגיד

  הלימות הון, נזילות ומינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים

, לרבות 2020 ראה הוראות מעבר לשנת  – , נזילות ומינוףהון תגילוי על הלימוהוראות מעבר בנושא  .9

 .2020מתכונת הגילוי שנכללה בנספח ב' להוראות המעבר לשנת 

 לניהול בנקאי תקין "חשבונאי ראשי" 305יישום הוראה 

 305כאשר המפקח על הבנקים קבע לתאגיד בנקאי הוראות מעבר ספציפיות לגבי יישום הוראה  .10

נקים לקבלת הנחיות בדבר לניהול בנקאי תקין "חשבונאי ראשי", התאגיד הבנקאי יפנה למפקח על הב

 החתימה על דוח זה. 

 דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב

המתייחסות ליישום לראשונה בשנים קודמות של כללי החשבונאות המקובלים פירוט הוראות מעבר ל

 :2019ראה הוראות מעבר לשנת בארצות הברית בנושאים הבאים, 

 זרים וגידור, סיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים, דוח תזרים מזומנים ונושאים נוספיםנג .11

 זכויות עובדים .12

 שיפור ההצגה של הוצאות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום העסקה .13

 מסים על הכנסה .14

סוגיות במטבע חוץ; מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות; אירועים לאחר  .15

 אריך המאזןת

נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו, רכוש קבוע ונדל"ן להשקעה, רווח  .16

 למניה, דוח על תזרימי מזומנים, דיווח לתקופות ביניים ונושאים נוספים

 הכנסה מחוזים עם לקוחות .17
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נושא מכשירים דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב ב

 נגזרים וגידור

, תאגיד בנקאי רשאי לא לשנות את הטיפול החשבונאי ביחסי 1.1.2023מדווחות עד ליום בתקופות  .18

גידור מטבע חוץ שיושם בדוחות הכספיים של חברה בת או של סניף בחו"ל שהם "זרוע ארוכה" של 

 התאגיד הבנקאי, אם הדוחות הכספיים הנ"ל:

או בהתאם לתקני   (US GAAPשבונאות המקובלים בארה"ב )ערוכים בהתאם לכללי הח .א

( שמפרסמת הוועדה International Financial Reporting Standardsדיווח פיננסי בינלאומיים )

 -(, וIASBלתקנים בינלאומיים בחשבונאות )

 נכללו בדיווח של השלוחה לרשות המפקחת עליה.  .ב

 

 ות בחברות מוחזקותצירופי עסקים, איחוד דוחות כספיים והשקע

בקודיפיקציה בדבר  323למרות ההנחיות בכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בנושא  .19

, 2022 - 2016שיטת השווי המאזני ועסקאות משותפות", תאגיד בנקאי רשאי בשנים  -"השקעות 

ריאלית  משיקולים פרקטיים, לא לבצע תיאומים למדיניות חשבונאית שיושמה על ידי חברה כלולה

החשבונאית של החברה )חברה מוחזקת( בדוחות אלה ובתקופות קודמות, הנדרשים כדי שהמדיניות 

הכלולה בנושאים אלה תהיה ערוכה לפי כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב. תאגיד 

 בנקאי הפועל לפי סעיף זה ייתן לכך גילוי. סעיף זה יחול רק על חברה כלולה ריאלית העורכת את

 דוחותיה הכספיים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים. 

 מסים על הכנסה
את הגילוי בדבר הטבות מס שלא הוכרו  2017-2022בשנים תאגיד בנקאי אינו נדרש לתת בדוחות  .20

  לקודיפיקציה. A740-10-50-15וסעיף  d 740-10-50-15-שנדרש לפי סעיף 

 מטבע חוץ

, 1.1.2023יה בדבר "מטבע חוץ", בתקופות מדווחות עד ליום בקודיפיקצ 830ביישום הנחיות נושא  .21

תאגיד בנקאי לא יכלול את הפרשי השער בגין אגרות חוב זמינות למכירה כחלק מההתאמות לשווי 

הוגן של אגרות חוב אלו, אלא ימשיך לטפל בהם כפי שנדרש בהוראות הדיווח לציבור לפני אימוץ 

  נושא זה.

 (2018ביולי  1מיום  2562-06)חוזר מס'   חכירות

 ואילך. 1.1.2020ההוראות שנקבעו בהתאם לחוזר זה יחולו מיום  .22

בעת היישום לראשונה, תאגיד בנקאי יפעל בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בכללי החשבונאות  .23

המקובלים בבנקים בארה"ב באותם נושאים, בשינויים המתחייבים. האמור כולל תיקון למפרע של 

 אם הדבר נדרש בהתאם לנושאים אלה.מספרי השוואה, 

 (2020בפברואר  17מיום  2605-06)חוזר מס'  דוחות רואה החשבון המבקר

בהתאם לחוזר זה יחולו על דוחות שנתיים לציבור של תאגיד בנקאי  3ההוראות שנקבעו בסעיף  .24

 ואילך. 31.12.2021וסולק מיום 
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יינתן גילוי לשנה  31.12.2020וליום  31.12.2019למרות האמור לעיל, בדוחות השנתיים לציבור ליום 

שבה התחיל להיות רואה החשבון המבקר של התאגיד הבנקאי או הסולק, במסגרת הגילוי בפרק על 

ממשל תאגידי, ביקורת ופרטים נוספים, ובנוסף בדוח הדירקטוריון וההנהלה בפרק בדבר תיאור 

 תמציתי של התאגיד הבנקאי.

התאם לחוזר זה יחולו על דוחות שנתיים לציבור של תאגיד בנקאי ב 4ההוראות שנקבעו בסעיף  .25

 ואילך. 31.12.2021וסולק מיום 

 29מיום  2634-06)חוזר מס'  יישום כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא הפסדי אשראי צפויים

 (2020בנובמבר 

 לי החשבונאות בארה"בכלצפוי של תאגיד בנקאי נדרש לתת גילוי לגבי ההשפעה הצפויה בגין אימוץ  .26

 תוך פירוט: 2021 בדוח השנתי לשנתבנושא הפסדי אשראי צפויים 

 הפסדי אשראי צפויים.נושא ב הכללים החדשיםעיקרי  .א

 ערכות התאגיד הבנקאי ליישום כללים אלה.יאופן ה .ב

ובשיטת ההפרשה להפסדי אשראי השינויים העיקריים שצפויים לחול במדיניות החשבונאית  .ג

 .יד הבנקאישמיישם התאג

על  ואילך 1.1.2022תיאור מילולי של ההשפעה הצפויה של יישום כללים אלה בדוחות ליום  .ד

תנודתיות  תוצאות הפעולות, המצב הכספי, תזרימי המזומנים וכן של השפעות צפויות על

 הרווח הנקי וההון העצמי.

 , ללים אלההצפויה של יישום כאם להערכת התאגיד הבנקאי יש לו אומדן סביר להשפעה  .ה

כל סעיף מאזני שצפוי לחול בו שינוי מהותי כתוצאה על יינתן גילוי על ההשפעה הצפויה 

לרבות השפעת יישום הכללים החדשים על ההפרשה , 1.1.2022מיישום הכללים החדשים ליום 

להפסדי אשראי בגין אשראי מסחרי, אשראי לדיור, ואשראי פרטי אחר. הגילוי יכלול 

  .האומדן ת העיקריות אשר שימשו לעריכתהנחוהתייחסות ל

להשפעה הצפויה של יישום הכללים החדשים יציין עובדה תאגיד בנקאי שאין לו אומדן סביר  .ו

 .זו

על השפעת היישום  2022כמותי בדוחות רבעוניים ושנתיים בשנת איכותי ותאגיד בנקאי יכלול גילוי  .27

 תוך פירוט:לראשונה של כללים אלה, 

 הפסדי אשראי צפויים. בנושא חדשיםהכללים העיקרי  .א

ההפרשה להפסדי ובתהליך לקביעת  הבשיט ,במדיניות החשבונאיתשחלו השינויים העיקריים  .ב

 .שמיישם התאגיד הבנקאיאשראי 

על  ואילך 1.1.2022תיאור מילולי של ההשפעה הצפויה של יישום כללים אלה בדוחות ליום  .ג

תנודתיות  מנים וכן של השפעות צפויות עלתוצאות הפעולות, המצב הכספי, תזרימי המזו

 הרווח הנקי וההון העצמי.

על כל סעיף מאזני שבו חל שינוי  1.1.2022להשפעת יישום הכללים החדשים ליום גילוי כמותי  .ד

השפעת יישום הכללים ל התייחסות, לרבות מהותי כתוצאה מיישום הכללים החדשים

, מסחרי, אשראי לדיור, ואשראי פרטי אחרהחדשים על ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי 



          (01/22[ )1] : הוראות הדיווח לציבורהמפקח על הבנקים

 690 - 21.5' עמ                  (2021מעבר )הוראות     

 

ביטול ריבית ומחיקה חשבונאית של הלוואות היישום לראשונה של הכללים בנושא  תלהשפעו

 :. לעניין זהלדיור

על השפעת היישום  2022דוגמה לגילוי בדוחות הרבעוניים של שנת  'אבנספח מצ"ב  (1)

יתרת התנועה ב ועל לראשונה של כללים אלה על הדוח על השינויים בהון העצמי

 . ההפרשה להפסדי אשראי

על דוגמה לגילוי על השפעת היישום לראשונה של כללים אלה  בנספח ב' מצ"ב (2)

יוצג בעקביות,  2022שנת בהגילוי בדוחות הרבעוניים . 2022ההון בדוח לשנת  תהלימו

 בשינויים המחויבים.

 31מיום  2651-06חוזר מס' ) לדיור ותהלווא על צפויים אשראי הפסדי בנושא החשבונאות כללי יישום

 ( 2021בינואר 

 תאגיד בנקאי רשאי לא ליישם את הכללים החדשים לעניין זיהוי ארגונים מחדש של חובות .28

 בעייתיים, ולא למדוד את ההפרשה להפסדי אשראי בשיטה הנדרשת לפי כללים אלה לגבי חובות

. 1.1.2022יום  בארגון מחדש של חוב בעייתי, בגין שינויים בתנאים שבוצעו בהלוואות לדיור לפני

 תאגיד בנקאי המיישם טיפול חשבונאי זה, יציין עובדה זו ויישם את ההנחיות הבאות בדוחות

 ואילך: 1.1.2022כספיים ליום 

 חו לפי הכללים הקיימיםהתאגיד הבנקאי ימשיך לתת גילוי ליתרות של הלוואות לדיור שדוו .א

 .כהלוואות לדיור שאורגנו מחדש, וטרם נפרעו 1.1.2022לפני יום 

, 1.1.2022התאגיד הבנקאי יוסיף גילוי ליתרות של הלוואות לדיור ששונו תנאיהם לפני יום  .ב

 ימים או 90אשר טרם נפרעו, אם במועד שינוי התנאים ההלוואה לדיור הייתה בפיגור של 

 יותר.

לקבוע את מצב הפיגור של  1.1.2025פרקטיים, תאגיד בנקאי רשאי להמשיך עד ליום משיקולים  .29

הלוואות לדיור בהתאם לשיטת עומק הפיגור )לצורך נוחות הגדרת עומק הפיגור, שנכללה בעבר 

 (, ובלבד שיציין עובדה זו.להוראות מעבר אלה ג'נספח ב, מפורטת  314בהוראת ניהול בנקאי תקין 

 לתיקונים שנכללו בחוזר זהתוני השוואה נ

למנהל יחידת תאגיד בנקאי המתקשה במיון נתוני השוואה בהתאם להוראות מעבר אלו, רשאי לפנות  .30

 אשר ישקול הנחיות ספציפיות לאותו תאגיד בנקאי לפי העניין. דיווח כספי בפיקוח על הבנקים

 

 סולקב. דוח שנתי של 
 ם, ככל שאלה רלבנטיות לדוחותיהסולקיםו גם על הוראות המעבר המפורטות בחלק א. לעיל, יחול .31

  השנתיים והרבעוניים.

 .2019להנחיות נוספות בדבר דוח שנתי של סולק ראה הוראות מעבר לשנת  .32
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 'אנספח 

המקובלים הכללים על השפעת היישום לראשונה של  2022דוגמה לגילוי בדוחות הרבעוניים של שנת . 1

 על הדוח על השינויים בהון העצמי םבארה"ב בנושא הפסדי אשראי צפויי

 

תמצית דוח על השינויים בהון העצמי

תאגיד בנקאי בע"מ וחברות המאוחדות שלו

30.6.20X0 דוח על השינויים בהון העצמי לתקופות שהסתיימו ביום

סכומים מדווחים 

קרנות הון

זכויות רווח סה"כ הון מהטבה בשל

סה"כ שאינן סעיפים  כולל  עודפים  המניות עסקאות תקבולים הון

הון מקנות סך הוניים (גרעונות) אחר הנפרע אחרות תשלום מבוסס התחייבויות ע"ח המניות

עצמי שליטה הכל אחרים שנצברו מצטבר וקרנות הון (פירוט) מניות מפרמיה צמיתות מניות הנפרע

    במיליוני שקלים חדשים

דוח על השינויים בהון העצמי לתקופות של ששה חודשים שהסתיימו ביום 
30 ביוני לשנת 20X0 ולשנת 20X-1 )לא מבוקר(

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20X-1 יתרה ליום 31 בדצמבר

0 0 0 0 התאמה ליתרת הפתיחה,  נטו ממס בשל השפעת היישום לראשונה1

0 0 0 0 רווח נקי בתקופה

0 0 0 0 דיבידנד

0 0 0 0 0 0 הטבות שניתנו לבעל שליטה

התאמות ושינויים הנובעים:

0 0 0 0 0 0 0      הנפקת מניות  

0 0 0 0 0 0 0      חלוקת מניות הטבה  

0 0 0 0 0 0      המרה למניות של התחייבויות המירות

0 0 0 0 0       הטבה בשל עסקאות תשלום מבוסס מניות

0 0 0 0 0      הטבות שנתקבלו מבעל שליטה

0 0 0 0      רווח )הפסד( כולל אחר, נטו לאחר השפעת מס

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20X0 יתרה ליום 30 ביוני

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20X-2 יתרה ליום 31 בדצמבר

0 0 0 0 רווח נקי בתקופה

0 0 0 0 דיבידנד

0 0 0 0 0 0 הטבות שניתנו לבעל שליטה

התאמות ושינויים הנובעים:

0 0 0 0 0 0 0      הנפקת מניות  

0 0 0 0 0 0 0      חלוקת מניות הטבה  

0 0 0 0 0 0      המרה למניות של התחייבויות המירות

0 0 0 0 0       הטבה בשל עסקאות תשלום מבוסס מניות

0 0 0 0 0      הטבות שנתקבלו מבעל שליטה

0 0 0 0      רווח )הפסד( כולל אחר, נטו לאחר השפעת מס

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20X-1 יתרה ליום 30 ביוני

הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

1. השפעת היישום לראשונה של כללי החשבונאות בארה"ב בנושא הפסדי אשראי צפויים

הון המיוחס לבעלי המניות של התאגיד הבנקאי
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המקובלים הכללים על השפעת היישום לראשונה של  2022דוגמה לגילוי בדוחות הרבעוניים של שנת . 2

 יתרת ההפרשה להפסדי אשראי ב התנועה על בארה"ב בנושא הפסדי אשראי צפויים

ביאור 5 - סיכון אשראי, אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי

על בסיס מאוחד, סכומים מדווחים, מיליוני ₪

ב. תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי

סך הכלפרטי אחרלדיורמסחריסך הכלפרטי אחרלדיורמסחרי

000000000000יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת תקופת הדיווח

000000התאמה ליתרת הפתיחה בשל השפעת היישום לראשונה** 

000000000000הוצאות בגין הפסדי אשראי 

000000000000      מחיקות חשבונאיות 

000000000000      גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

000000000000מחיקות חשבונאיות נטו 

000000000000התאמות מתרגום דוחות כספיים

000000000000אחר 

000000000000יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף תקופת הדיווח

1 מזה:

000000000000בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים 

סך הכלפרטי אחרלדיורמסחריסך הכלפרטי אחרלדיורמסחרי

000000000000יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת תקופת הדיווח

000000התאמה ליתרת הפתיחה בשל השפעת היישום לראשונה** 

000000000000הוצאות בגין הפסדי אשראי 

000000000000      מחיקות חשבונאיות 

000000000000      גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

000000000000מחיקות חשבונאיות נטו 

000000000000התאמות מתרגום דוחות כספיים

000000000000אחר 

000000000000יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף תקופת הדיווח

1 מזה:

000000000000בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים 

* פרט, אם מהותי

** השפעת היישום לראשונה של הוראות הדיווח לציבור בנושא הפסדי אשראי צפויים

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30.6.2021לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30.6.2022

הפרשה להפסדי אשראי

סך הכל

הפרשה להפסדי אשראי

סה"כ

בנקים וממשלות אשראי לציבור
ואג"ח לפדיון וזמין 

למכירה*

אשראי לציבור

בנקים וממשלות *

בנקים וממשלות *

לששה חודשים שהסתיימו ביום 30.6.2021לששה חודשים שהסתיימו ביום 30.6.2022

הפרשה להפסדי אשראי

סך הכל

הפרשה להפסדי אשראי

סה"כ

בנקים וממשלות אשראי לציבור
ואג"ח לפדיון וזמין 

למכירה*

אשראי לציבור
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 'בספח נ

 לפי הוראות המפקח על הבנקים , מינוף ונזילותהלימות הון -דוח כספי שנתי 
 סכומים מדווחים

 

 .202131.12 .202231.12 א. בנתוני המאוחד
 י שקלים חדשיםמיליונב            
   . הון לצורך חישוב יחס ההון1

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

 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 0   1נכסי סיכוןיתרות משוקללות של סה"כ 

  
 יםבאחוז              . יחס ההון לרכיבי סיכון3

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

  %0  %0  2המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 1יחס הון עצמי רובד 
  %0  %0  2יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים

   
   . חברות בת משמעותיותב

   XXXXXחברה 
 %0 %0 לרכיבי סיכון  1צמי רובד הון עיחס 

 %0 %0 יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 
 %0  %0 2המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים 1יחס הון עצמי רובד 

  %0  %0 2יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
 
 

ההון הפיקוחי". בנוסף, נתונים  –דבר "מדידה והלימון הון ב 202הערה: הנתונים בביאור זה מוצגים בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 
בנושא "התייעלות תפעולית של  12.1.2016המפקחת על הבנקים מיום  יאלה כוללים התאמות בגין תכנית ההתייעלות שנקבעו לפי מכתב

 התייעלות בתחום הנדל"ן" -בנושא "התייעלות תפעולית של המערכת הבנקאית בישראל 13.6.2017ומיום  המערכת הבנקאית בישראל"
 . Xפוחתות בהדרגה עד יום התאמות בגין תכנית ההתייעלות(, אשר  –)להלן 

ההתאמות  –בנוסף, נתונים אלה כוללים התאמות בגין השפעת היישום לראשונה של כללי החשבונאות בנושא הפסדי אשראי צפויים )להלן 
 . 31.12.2024ליום בגין הפסדי אשראי צפויים(, אשר פוחתות בהדרגה עד 

 להלן. ד.ג.,  ראהועל ההתאמות בגין הפסדי אשראי צפויים על ההתאמות בגין תכנית ההתייעלות נוספים  לפרטים
 מיליוני ש"ח(  XXסך של  .212031.12)ליום  מיליוני ש"ח XXהופחתו סך של  .220231.12ליום מסה"כ יתרות משוקללות של נכסי סיכון  1

 ת ההתייעלות. בשל התאמות בגין תכני
 10% , או12.5%-ו 9%המזערי הנדרש ויחס ההון הכולל המזערי הנדרש הינם  1יחס הון עצמי רובד  :ככלל בבנקים הרלבנטיים יש לציין כי   2

  .מיתרת ההלוואות לדיור למועד הדיווח 1%דרישת הון בשיעור המבטא נוספה המזערי הנדרש  1הון עצמי רובד  ליחס בהתאמה. 13.5%-ו
 2020החל מחודש מרץ  התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה,בהתאם להוראות שעה בדבר , עם זאת

וכן לא תחול , , בהתאמה12.5% -ו 9%, או 11.5% -ו 8%המזערי הנדרש ויחס ההון הכולל המזערי הנדרש הינם  1יחס הון מזערי רובד 
( ועד תום תוקף 2020במרץ  19על הלוואות לדיור שאושרו החל מתחילת תוקפה של הוראת השעה ) 1%של  דרישת ההון הנוספת בשיעור

 . . הוראת השעה חלה עד יוםלמועד פרסום הדוחות  .מ' ש"ח( 0הלוואות בסך  – 31.12.2022)ליום  ההוראה
1 

  .021231.12 .202231.12 רכיבי ההון לצורך חישוב יחס ההון )בנתוני המאוחד(. ג
י שקלים חדשיםמיליונב              

    1הון עצמי רובד . 1
  0 0 הון עצמי 

  0 0 4 1הבדלים בין הון עצמי לבין הון עצמי רובד 
  0 0 , לפני התאמות פיקוחיות וניכויים1סך הון עצמי רובד 

    התאמות פיקוחיות וניכויים:
  0 0 מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים

  0 0 ים לקבלמסים נדח
  0 0 השקעות בהון של תאגידים פיננסיים שאינם מאוחדים בדוחות לציבור

  0 0  1הון עצמי רובד  -התאמות פיקוחיות וניכויים אחרים       
ולפני  סך הכל התאמות פיקוחיות וניכויים, לפני התאמות בגין תכנית ההתייעלות 

 0 0 1רובד  הון עצמי – התאמות בגין הפסדי אשראי צפויים
 

  0 0 1הון עצמי רובד  –סך התאמות בגין תכנית ההתייעלות  
  0 0 1הון עצמי רובד  –סך ההתאמות בגין הפסדי אשראי צפויים      
  0 0 , לאחר התאמות פיקוחיות וניכויים1סך הכל הון עצמי רובד      

    נוסף 1הון רובד . 2
  0 0 4לפני ניכויים נוסף: מכשירים ועודפים,  1הון רובד 

  0 0 4נוסף  1הון רובד  –סך הכל ניכויים      
  0 0 נוסף, לאחר ניכויים 1סך הכל הון רובד      
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    2הון רובד . 3

  0 0 : מכשירים, לפני ניכויים2הון רובד 
  0 0 : הפרשות, לפני ניכויים2הון רובד  
  0 0 , לפני ניכויים2סך הון רובד  

    ניכויים:     
  0 0 4 2הון רובד  –סך הכל ניכויים      
  0 0 2סך הכל הון רובד     

 

 
 פרט אם מהותי. 4

 

 .לרבות השפעת אימוץ כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא זכויות עובדים 5

 
 
 . יחס כיסוי נזילות לפי הוראות המפקח על הבנקים2

 בדבר יחס כיסוי נזילות  221מחושב בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין
 

 לשלושה חודשים שהסתיימו  לשלושה חודשים שהסתיימו  
 2021.12.31ביום  .202231.12ביום  

 . חברות בת משמעותיותג     
 
* 

 
 
 

 
 הרבעון המדווח. המידע יוצג במונחים של ממוצעים פשוטים של תצפיות חודשיות במשך     *

    ינתן כאשר התאגיד הבנקאי נדרש לשמור גם על יחס כיסוי נזילות מזערי על בסיס לא מאוחד לפי הוראות ניהול בנקאי תקין. המידע יוצג י** גילוי זה 
 במונחים של ממוצעים פשוטים של תצפיות יומיות במשך הרבעון המדווח.

 
 
. 

 נקיםיחס מינוף לפי הוראות המפקח על הב. 3

 בדבר יחס מינוף 218 מחושב בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין
 

   .202131.12 .202231.12 א. בנתוני המאוחד
   במיליוני ש"ח 

   0 0 *1הון רובד 
 0 סך החשיפות

 
0 

 
  

   באחוזים    
   %0 %0 יחס המינוף

   %0 %0 יחס המינוף המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים**
 
 ות בת משמעותיות. חברב

  %0      %0   יחס המינוף
  %0 0%                                                 *יחס המינוף המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים*

 
 . לעיל ד.1ג., .1, ראה סעיף ובגין הפסדי אשראי צפויים השפעת ההתאמות בגין תכנית ההתייעלותל   *
בדבר ]יש להתייחס להשפעות של הוראות שעה  .1.1.2018לעמוד ביחס המינוף המזערי שנדרש על ידי המפקח על הבנקים החל מיום  * תאגיד בנקאי נדרש*

 [.התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם משבר הקורונה
 

 
ובגין הפסדי אשראי השפעת התאמות בגין תכנית התייעלות . ד

  .212031.12 .220231.12  1על יחס הון עצמי רובד צפויים 
 

   באחוזים יחס ההון לרכיבי סיכון
לפני השפעת ההתאמות בגין לרכיבי סיכון  1י רובד הון עצמיחס 

ת ולפני השפעת ההתאמות בגין הפסדי אשראי תכנית ההתייעלו
  צפויים

%0 %0   

   %0 %0 5השפעת ההתאמות בגין תכנית ההתייעלות
   %0 %0 צפויים השפעת ההתאמות בגין הפסדי אשראי

   %0 %0 לרכיבי סיכון   1יחס הון עצמי רובד 

 באחוזים                                    *המאוחד בנתוני .א

 %0 %0  יחס כיסוי הנזילות
 %0 %0  יחס כיסוי הנזילות המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים   

    בנתוני התאגיד הבנקאי**. ב

 %0 %0  יחס כיסוי הנזילות
 %0 %0  ח על הבנקיםיחס כיסוי הנזילות המזערי הנדרש ע"י המפק

  %0        %0        יחס כיסוי הנזילות          
  %0       %0    **יחס כיסוי הנזילות המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים                
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 הגדרת עומק הפיגור – 'גנספח 

וואה לדיור בהתאם לעומק הפיגור תאגיד בנקאי רשאי להמשיך לקבוע את מצב הפיגור של הל .1

 לכל הלוואה בנפרד לפי הנוסחה הבאה:בהלוואה, לפי השיטה המפורטת להלן. עומק הפיגור יחושב 

 כשהיא(, פיגורים וריבית נלווים תשלומים לרבות) בפיגור היתרה - עומק הפיגור )בחודשים( .א

 תשלומים לרבות) קיןהסילו לוח לפי הגיע פירעונו שמועד האחרון התשלום בסכום מחולקת

 ;(נלווים

של עומק הפיגור  30 -יבוצע על ידי הכפלה ב -חישוב מצב הפיגור בימים של הלוואה לדיור  .ב

 בחודשים של אותה הלוואה.

 

של קרן  תקופתיים בתשלומים נפרעת שאינה, הלוואה בגיןחישוב עומק הפיגור , לעיל האמור למרות .2

התאם לכללים הרלוונטיים ב אלא", פיגור עומק" בשיטתה יעש לא(, רבעוני או חודשי) ו/או ריבית

 .לאותו חוב

 
 



 
   ( 12/21[ )2: הוראות הדיווח לציבור ]המפקח על הבנקים

  699 - 146 מ'ע                     מפתח עדכונים                                                                 
 
 

 –של באזל  3. יישום דרישות גילוי לפי נדבך 1)" 2021/08/03מיום   2664 -06 -עדכונים מחוזר מס' ח
הצגת תשואה להון ושיעורי הכנסה והוצאה רבעוניים על בסיס . 2,  גילוי על יחס מימון יציב נטו

 "(שנתי
 להכניס עמוד להוציא עמוד

620-15 [4( ]12/17) 620-15 [[4( ]12/17*) 

620-16 [2( ]2/17) 620-16 [3( ]8/21) 

621-1 [5( ]11/20) 621-1 [5( ]11/20*) 

621-2 [3( ]11/20) 621-2 [4( ]8/21) 

630-6-7 [3( ]10/16) 630-6 [4( ]8/21) 

_____ 630-7 [3( ]10/16*) 

633-11 [2 ](10/16) 633-11 [3( ]8/21) 

633-12 [1( ]4/15) 633-12 [2( ]8/21) 

639-54-55 [1( ]4/15) 639-54 [1( ]4/15*) 

_____ 639-55 [2( ]8/21) 

 גרסאות שונות 651-1-98 גרסאות שונות 651-1-98

661-1 [2( ]12/17) 661-1 [2( ]12/17*) 

661-2 [3( ]11/20) 661-2 [4( ]8/21) 

661-3 [2( ]12/17) 661-3 [3( ]8/21) 

661-4 [2( ]12/17) 661-4 [2( ]12/17*) 

663-30 [1( ]4/15) 663-30 [2( ]8/21) 

_____ 663-30.1 [1( ]8/21) 

664-10 [2( ]11/20) 664-10 [2( ]11/20*) 

664-11 [1( ]4/15) 664-11 [2( ]8/21) 

681-1-2 [3( ]8/19) 681-1 [3( ]8/19*) 

_____ 681-2 [4( ]8/21) 

_____ 699-146 [1( ]8/21) 

 
גילוי לציבור על היבטי סביבה, חברה וממשל )" 02/12/2021מיום   2678 -06 -עדכונים מחוזר מס' ח

(ESG)") 
 עמוד כניסלה להוציא עמוד

620-1 [1] (4/15) 620-1 [1( ]4/15*) 

620-2 [2( ]12/17) 620-2 [3( ]12/21) 

620-17-20 [2 ](2/17) 620-17 [3( ]12/21) 

------ 620-18-20 [2( ]2/17*) 

650-1 [4( ]7/18) 650-1 [5( ]12/21) 

655-1 [2( ]8/15) 655-1 [3( ]12/21) 

699-146 [1( ]8/21) 146-699 [2( ]21/21) 

 



 
   ( 01/22[ )1: הוראות הדיווח לציבור ]המפקח על הבנקים

  699 - 147 עמ'מפתח עדכונים                                                                                      
 
 

 :("2021הוראות מעבר לשנת )" 2022/01/18מיום   2686 -06 -עדכונים מחוזר מס' ח

 

 עמוד כניסלה להוציא עמוד

------ 690-21.1-21.10 [1( ]01/22) 

699-146 [2( ]12/21) 699-146 [2( ]12/21*) 

------ 699-147 [1( ]01/22) 
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