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אושרו  6302ביוני  03החודשים שהסתיימו ביום  לששתבוקרים של לאומי קארד בע"מ הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מ

 .6302 באוגוסט 03בישיבת הדירקטוריון של החברה שהתקיימה ביום 

, והם 6302בדצמבר  00דוחות כספיים אלו נערכו על פי אותם כללי חשבונאות לפיהם נערכו הדוחות הכספיים המבוקרים ליום 

 וראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים.ערוכים בהתאם לה

 סקירה כללית, יעדים ואסטרטגיה

 

 תיאור עסקי החברה 

פתרונות תשלום  ומתןתפעול כרטיסי אשראי , בהנפקה, סליקהלאומי קארד בע"מ הינה חברת כרטיסי אשראי העוסקת 

"מ )"בנק לאומי" או "לאומי"( באמצעות לאומי שירותים בנק לאומי לישראל בע תים. החברה הינה בשליטיומוצרים פיננס

מהון המניות של החברה. יתרת הון המניות בשיעור  03%, המחזיקות במאוחד פיננסים בע"מ ולאומי אחזקות פיננסיות בע"מ

- תשמ"אמוגדרת כתאגיד עזר בנקאי על פי חוק הבנקאות )רישוי(, המוחזקת על ידי קבוצת עזריאלי בע"מ. החברה  63%של 

בהוראות והנחיות של  ,תחומה פעילותה במערכת של חוקים, צווים ותקנות וכמו כן . בתוקף היותה תאגיד עזר בנקאי0900

 המפקח על הבנקים )"המפקח"(. 
 

 .6333במאי  02והחלה את פעילותה העסקית ביום  6333בפברואר  02החברה הוקמה ביום 

מנפיקים במשותף את כרטיסי האשראי טפחות בע"מ )"בנק מזרחי טפחות"(,  ובנק מזרחי בנק לאומי, נקיםלאומי קארד והב

הסכמות המגדירות את אופן ההתחשבנות בנוגע לחלוקת ההכנסות ואת חלוקת האחריות בגין  נןללקוחותיהם. בין החברות יש

 תפעול כרטיסי האשראי.

 ות כל הבנקים )"לקוחות חוץ בנקאיים"(.מנפיקה החברה כרטיסי אשראי ללקוח ,בנוסף

ופתרונות פיננסים לבתי עסק. בין היתר החברה מציעה פתרון תשלום גלובאלי לבתי  כמו כן, החברה מציעה שירותי סליקה

 עסק שלהם פעילות עסקית אינטרנטית.

 דגש על חדשנות טכנולוגית.החברה משקיעה משאבים משמעותיים לפיתוח פתרונות בערוצים הדיגיטאלים, ב

לאומי קארד אשראים בע"מ, לאומי קארד  :חלק מהשירותים למחזיקי הכרטיס ולבתי עסק ניתנים באמצעות חברות הבנות

 פקדונות בע"מ ולאומי קארד נכיונות בע"מ.

 

את המלצותיה  ום"(ועדת שטרועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסים נפוצים )"והופרסמה  6302ביולי  7ביום 

, פורסם תזכיר חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק הבנקאות בד עם פרסומןבבד  הסופיות.

ועדה צפויות להיות השלכות וליישום המלצות ה .עיקרי המלצות הדוח של, שמטרתו יישום 6302 - בישראל, התשע"ו

 משמעותיות על פעילות החברה. 

פרטים נוספים  בממשל תאגידי מגבלות, חקיקה תקינה ואילוצים מיוחדים""ראה פרק עדה והמלצות הונוספים בדבר לפרטים 

 .ונספחים



 

 
 ם ואסטרטגיהסקירה כללית, יעדי - וההנהלה דירקטוריוןהדוח 
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 תיאור תמציתי של הסיכונים העיקריים בחברה 
 

. לסיכונים אלו ונזילות וסיכון שוק סיכונים: סיכון אשראילאומי קארד פועלת במגוון רחב של פעילויות פיננסיות הכרוכות בנטילת 

ת הטכנולוגיות, ניתן יונלווים סיכונים תפעוליים וסיכוני ציות הטבועים בפעילות העסקית. בשנים האחרונות, עם ההתפתחו

נדבך  הינוני סייבר ואבטחת מידע. מערך ניהול סיכונים אפקטיבי, רחב וחוצה ארגון להבחין בעליה משמעותית בחשיפה לסיכו

 מרכזי בהבטחת יציבותה של החברה.

המפורטות גילוי הבדוח הדירקטוריון וההנהלה להלן ובדרישות  סיכוניםהראה פרק סקירת לפרטים בדבר סיכוני החברה 

 וגילוי נוסף על הסיכונים באתר האינטרנט של החברה.  0בנדבך 

  האסטרטגיה העסקית של החברההחזון ו

 על כן יש לקרוא את הפרק בהמשך לכתוב בדוח השנתי. ,(01-02)עמודים  6302לשנת פרק זה נכתב בפירוט בדוח הכספי 

 על ידי דירקטוריון החברה: 6302האסטרטגיה העסקית והמיקוד העסקי של החברה מבוססים על חזון החברה שאושר בשנת 

 ערך ללקוח". להוביל חווית תשלום באמצעות חדשנות יוצרת "

זאת, תוך  הנהלת החברה ועובדיה שואפים לייצר עבור לקוחותיה חווית תשלום אשר תיתן את המענה הטוב ביותר לצרכיהם.

לצד התנהלות ערכית  ,חתירה לרווחיות נאותה, שמירה על יציבות החברה ויצירת איזון עם צרכי בעלי המניות והעובדים

 ואחראית בסביבה העסקית והחברתית. 

, במטרה למקסם את הצעות הערך 6302במהלך התקופה פעלה החברה ליישום התכנית האסטרטגית שגובשה במהלך שנת 

 של החברה בכל ערוצי הפעילות שלה )הנפקה, סליקה ואשראי צרכני(. 

שרות , אשר ירחיבו את השירותים שבאפםהחברה ממשיכה להתמקד בפיתוח החדשנות והרחבת הפעילות בערוצים הדיגיטליי

 החברה לספק ללקוחותיה.

https://www.leumi-card.co.il/he-il/GeneralPages/Pages/FinancialReport.aspx
https://www.leumi-card.co.il/he-il/GeneralPages/Pages/FinancialReport.aspx
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 הסבר וניתוח לתוצאות ולמצב העסקי

  * בארץובעולם סקירה כלכלית 

. התחזית 6302את האומדן להתפתחות הצמיחה בעולם בשנת , (IMF)קרן המטבע הבינלאומית , עדכנה 6302בחודש יולי 

פי התחזיות על . 6302קודם מחודש אפריל עודכנה בשיעור מתון בהשוואה לפרסום  6302בקרב המדינות המתקדמות לשנת 

 -, בהשוואה לכ0.2% -ו 6.6% -צפויה להסתכם בכ 6302ובאזור גוש האירו בשנת של הקרן, הצמיחה בארה"ב  המעודכנות

 .0.0%היא   6302. התחזית לצמיחת התוצר העולמי בשנת 6302, בהתאמה, בשנת 0.7% -ו 6.1%

 

בששת החודשים הראשונים , עלה 6302ישראל בחודש יולי תפרסם על ידי בנק שהכפי המדד המשולב** לבחינת מצב המשק 

עלה  6302. בשנת 0.2% -בכ 6302ביוני  03 -החודשים אשר הסתיימו ב 06 -, וב0.3% -כבקצב שנתי של  6302 שנת של

 .6.3% -המדד המשולב בכ

 

שני באחוז כך שבמצטבר לא השתנה במהלך באחוז ועלה ברבעון ה השנהירד ברבעון הראשון של מדד המחירים לצרכן 

  3.0% -הסתכמה ירידתו ב 6302החודשים הראשונים האחרונים המסתיימים ביוני  06 -המחצית הראשונה של השנה. ואילו ב

ומשקף סביבת אינפלציה  0.3%עד  0.3% של הממשלה,המחירים שיעור זה מצוי מתחת לגבול התחתון של יעד יציבות 

 מתונה.

.  3.0%על  והיא עומדתריבית בנק ישראל חצית הראשונה של השנה, כמו גם בהחלטה לחודש יולי, לא חל שינוי בבמהלך המ

שהמדיניות המוניטרית תיוותר מרחיבה  ממשיכה להעריךכי היא  המוניטרית עדהוציינה הו 6302יולי בהודעת הריבית לחודש 

 .גברולצמיחה והסיכונים להשגת יעד האינפלציה , Brexit-ה בשל השלנוכח אי הודאות שנוצרשהיא סבורה  ,למשך זמן רב וכן

 . 3.9% -, כאשר ביחס לאירו, נרשם פיחות של כ0.1% -במחצית הראשונה של השנה, יוסף השקל ביחס לדולר בשיעור של כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 נק ישראל ומשרד האוצר.מקורות הנתונים לסקירה: פרסומים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ב  (*)
 03בזמן אמת, והוא מחושב על סמך  המדד המשולב לבחינת מצב המשק הוא אינדיקטור לאבחון כיוון התפתחותה של הפעילות הריאלית (**)

 .המדד מחושב בחטיבת המחקר של בנק ישראל אחת לחודש. אינדיקטורים שונים



 

 
 הסבר וניתוח לתוצאות ולמצב העסקי -דוח הדירקטוריון וההנהלה 
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  התפתחויות מהותיות בהכנסות, בהוצאות וברווח

 

מיליון ש"ח בתקופה  93 -ל בהשוואה ,מיליון ש"ח 92 -ב 6302הסתכם בששת החודשים הראשונים של שנת  וח הנקיהרו

 .2%  -של כ גידול -המקבילה אשתקד 

 -מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  12 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 10 -ב 6302הרווח הנקי הסתכם ברבעון השני של שנת 

 .1% -של כ גידול

 

ש"ח  0.23 -בהשוואה ל ,ש"ח 0.03 -ל 6302הגיע בששת החודשים הראשונים של שנת למניה והמדולל רווח הנקי הבסיסי ה

 בתקופה המקבילה אשתקד. 

ש"ח בתקופה המקבילה  0.01 -ש"ח, בהשוואה ל 0.96 -ל 6302הרווח הנקי הבסיסי למניה הגיע ברבעון השני של שנת 

 אשתקד.

 

תקופה בדומה ל ,06% -במונחים שנתיים הסתכם ב 6302החודשים הראשונים של שנת  תבשש שיעור התשואה להון

 מקבילה אשתקד.

 עור התשואה על ההון חושב על בסיס יתרות לתחילת החודשים.יההון הממוצע לצורך חישוב ש

 

מיליון ש"ח   200 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 212 -ב 6302הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת  הכנסות החברה

 .2%  -גידול של כ -בתקופה המקבילה אשתקד 

 - מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 620 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 606 -ב 6302ברבעון השני של שנת  מוההכנסות הסתכ

 .0% -גידול של כ

 

 להלן פירוט התפתחות ההכנסות:

 

 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 122 -ב 6302אשונים של שנת הסתכמו בששת החודשים הר הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי

 .7% -גידול של כ -מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  162

מיליון ש"ח  602 -בהשוואה למיליון ש"ח,  607 -ב 6302ברבעון השני של שנת  מוההכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי הסתכ

 .03% -גידול של כ -בתקופה המקבילה אשתקד 

והכנסות אחרות מבתי עסק בניכוי עמלות למנפיקים אחרים  מעסקאות בכרטיסי אשראי כוללות בעיקר עמלות סליקה ההכנסות

הגידול בהכנסות נובע בעיקר מהרחבת היקף הפעילות בהשוואה  וכן עמלות מנפיק ועמלות שירות בגין פעילות מחזיקי כרטיס.

  מקבילה אשתקד.הלתקופה 

 

מיליון ש"ח  02 -בהשוואה לש"ח, מיליון  93 -ב 6302הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת  ית, נטוהכנסות ריב

 .2% -גידול של כ -בתקופה המקבילה אשתקד 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה  10 -בהשוואה לש"ח, מיליון  12 -ב 6302ברבעון השני של שנת  הכנסות ריבית, נטו הסתכמו

. הכנסות ריבית, נטו גדלו בעיקר כתוצאה מגידול בהיקף פעילות האשראי למחזיקי כרטיס, אשר 2% -גידול של כ -אשתקד 

 בחלקו מירידה במרווח הריבית הממוצע.קוזז 

 פים ונספחים." בממשל תאגידי, פרטים נוסשיעורי הכנסות והוצאות ריבית של החברהלפרטים נוספים ראה נספח "

 

מיליון ש"ח  002 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 100 -ב 6302הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת  הוצאות החברה

 .7% -גידול של כ - בתקופה המקבילה אשתקד

 - מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 092 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 607 -ב מוהסתכ 6302ההוצאות ברבעון השני של שנת 

 .00% -גידול של כ

 



 
 

00 

 

 להלן פירוט התפתחות ההוצאות:

 

מיליון  2 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 06 -ב 6302הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 .מקבילה אשתקדהתקופה בש"ח 

תקופה במיליון ש"ח  1 -וואה לבהש ,מיליון ש"ח 9 -ב 6302ברבעון השני של שנת  מוהוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכ

 .מקבילה אשתקדה

 מגידול בפעילות בכרטיסי אשראי בתקופה.בעיקר הגידול בהוצאות נובע 

 

מיליון ש"ח  603 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 610 -ב 6302הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת  הוצאות תפעול

 .2% -גידול של כ -בתקופה המקבילה אשתקד 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה  000 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 061 -ב 6302ברבעון השני של שנת  מול הסתכהוצאות תפעו

 . 2% -גידול של כ -אשתקד 

 הגידול בהוצאות נובע בעיקר מהרחבת היקף הפעילות בהנפקה ובסליקה.

 

מיליון ש"ח  00 -בהשוואה ל ,"חמיליון ש 01 -ב 6302הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת  הוצאות מכירה ושיווק

 . 0% -של כ גידול -בתקופה המקבילה אשתקד 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה  09 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 12 -ב 6302ברבעון השני של שנת  מוהוצאות מכירה ושיווק הסתכ

 . 02% -של כ גידול -אשתקד 

 

מיליון ש"ח  62 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 67 -ב 6302ל שנת הסתכמו בששת החודשים הראשונים ש הוצאות הנהלה וכלליות

 . 0% -של כ גידול -בתקופה המקבילה אשתקד 

  .תקופה מקבילה אשתקדש"ח, בדומה למיליון  01 -ב 6302ברבעון השני של שנת  מוהוצאות הנהלה וכלליות הסתכ

 

 10 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 19 -ב 6302הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת  תשלומים לבנקיםהוצאות בגין 

 . 63% -של כ גידול -מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה  60 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 62 -ב 6302ברבעון השני של שנת  מותשלומים לבנקים הסתכ

 .09% -של כ גידול -אשתקד 

משינוי הסכם ההנפקה המשותפת עם בנק לאומי בהתאם לתוספת להסכם זה הגידול נובע מגידול בפעילות העסקית וכן 

 . 6301שנחתמה בשנת 

 

מיליון  13 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 10 -ב 6302בששת החודשים הראשונים של שנת הסתכמה ההפרשה למיסים על הרווח 

 .6%  -של כ גידול -ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה  63 -בהשוואה לש"ח, מיליון  09 -ב 6302השני של שנת  ההפרשה למיסים הסתכמה ברבעון

 .2%  -של כ קיטון -אשתקד 

בתקופה  00.0%בהשוואה ל  03.0%היה  6302החודשים הראשונים של שנת  בששתהשיעור האפקטיבי של ההפרשה למס 

תקופה ב 62.2%לעומת  62.3%היה  6302ל שנת החודשים הראשונים ש בששתאשתקד. שיעור המס הסטטוטורי  המקבילה

 . מקבילה אשתקדה

החודשים  בששת, שיעור המס הסטטוטורי 0972-בחברות הבנות שהינן מוסד כספי כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 .6302בשנת  07.2%בהשוואה ל  02.9%עמד על  6302הראשונים של שנת 
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  ראינתונים כמותיים על פעילות בכרטיסי אש

 

 הגדרות:

 .ולא כולל כרטיסי מתנה נטענים לא כולל חסומים ,כרטיסים מונפקים תקינים בידי לקוחות -כרטיסים תקפים 

 שביצעו לפחות עסקה אחת במהלך הרבעון האחרון.תקפים כרטיסים  -כרטיסים פעילים 

תקופה ללא משיכות מזומנים בארץ ובניכוי ביטולי במהלך ה שבוצע בכלל כרטיסי החברהמחזור עסקאות  - מחזור הנפקה

 . עסקאות

 

מספר כרטיסי אשראי תקפים ליום 30 ביוני 2016 )באלפים(:
כרטיסיםכרטיסים

סך הכללא פעיליםפעילים

 1,661          263                  1,398              כרטיסים בנקאיים

 875             181                  694                 כרטיסים חוץ בנקאיים

 2,536          444                  2,092              סך הכל

מספר כרטיסי אשראי תקפים ליום 31 בדצמבר 2015 )באלפים(:
כרטיסיםכרטיסים

סך הכללא פעיליםפעילים

 1,638          265                  1,373              כרטיסים בנקאיים

 841             175                  666                 כרטיסים חוץ בנקאיים

 2,479          440                  2,039              סך הכל

מספר כרטיסי אשראי תקפים ליום 30 ביוני 2015 )באלפים(:
כרטיסיםכרטיסים

סך הכללא פעיליםפעילים

 1,612          266                  1,346              כרטיסים בנקאיים

 809             170                  639                 כרטיסים חוץ בנקאיים

 2,421          436                  1,985              סך הכל

 

 

  

מחזור הנפקה )במיליוני ש"ח(:
לשנה שהסתיימה

ביום 31 בדצמבר

20162015201620152015

             50,273            24,207            26,339            12,248           13,416כרטיסים בנקאיים

             17,535              8,383              9,413             4,356             5,088כרטיסים חוץ בנקאיים

             67,808            32,590            35,752            16,604           18,504סך הכל

לתקופה של שלושה חודשים

שהסתיימה ביום 30 ביוני

לתקופה של שישה חודשים

שהסתיימה ביום 30 ביוני

 

 



 
 

02 

 המבנה וההתפתחויות של הנכסים, ההתחייבויות, ההון והלימות ההון 

 

מיליון ש"ח בסוף  00,700 -בהשוואה ל ש"ח,מיליון  06,373 -ב 6302ביוני  03י קארד הסתכם ביום המאזן המאוחד של לאומ

 .9% -גידול של כ - 6302ביוני  03מיליון ש"ח ביום  00,390 -ובהשוואה ל 0% -גידול של כ - 6302שנת 

 

 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 00,160 -בהשוואה ל ש"ח,מיליון  00,707 -ב 6302ביוני  03תכמה ביום יתרת החייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי הס

 .9% -גידול של כ - 6302ביוני  03מיליון ש"ח ביום  03,000 -בהשוואה לו 0% -גידול של כ - 6302מיליון ש"ח בסוף שנת 

מיליון ש"ח בסוף  2,732 -ה לבהשווא ש"ח,מיליון  2,362 -ב 6302ביוני  03הסתכמה ביום אשראי שאינו בערבות בנקים יתרת 

 .00% -של כ גידול - 6302ביוני  03מיליון ש"ח ביום  2,010 -ובהשוואה ל 2% -גידול של כ - 6302שנת 

 -בהשוואה ל ש"ח,מיליון  0,967 -ב 6302ביוני  03לאנשים פרטיים שהסתכמה ביום  אשראייתרת  , בין היתר,כוללת יתרה זו

 -גידול של כ - 6302ביוני  03מיליון ש"ח ביום  0,091 -ובהשוואה ל 0% -גידול של כ - 6302מיליון ש"ח בסוף שנת  0,216

02%. 

 2,632 -בהשוואה ל ש"ח,מיליון  2,009 -ב 6302ביוני  03הסתכמה ביום  בערבות בנקים אשראי כרטיסייתרת חייבים בגין 

. סיכון האשראי בגין 2% -גידול של כ - 6302ביוני  03מיליון ש"ח ביום  1,903 -ובהשוואה ל 6302מיליון ש"ח בסוף שנת 

 הבנקים.באחריות  ויתרת מחזיקי כרטיס בנק הינ

 -מיליון ש"ח, בהשוואה ל 61,010 -ב 6302ביוני  03ביום יתרת מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו הסתכמה 

 .6302ביוני  03ביום מיליון ש"ח  67,036 -ובהשוואה ל 6302מיליון ש"ח בסוף שנת  60,090

 -ב 6302ביוני  03ביום יתרה זו כוללת יתרת מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי באחריות החברה שלא נוצלו שהסתכמה 

ביוני  03מיליון ש"ח ביום  01,600 -ובהשוואה ל 6302מיליון ש"ח בסוף שנת  03,062 -מיליון ש"ח, בהשוואה ל 03,767

6302. 

מיליון ש"ח,  01,000 -ב 6302ביוני  03ביום רטיסי אשראי באחריות הבנקים שלא נוצלו הסתכמה יתרת מסגרות אשראי של כ

 .6302ביוני  03מיליון ש"ח ביום  00,239 -ובהשוואה ל 6302מיליון ש"ח בסוף שנת  00,221 -בהשוואה ל

 

 אשראי מתאגידים בנקאיים 

מיליון ש"ח בסוף  0,300 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 0,677 -ב 6302ביוני  03יתרת האשראי מתאגידים בנקאיים הסתכמה ביום 

. הגידול ביתרה נובע 07% -גידול של כ - 6302ביוני  03מיליון ש"ח ביום  6,006 -ובהשוואה ל 9% -גידול של כ - 6302שנת 

י התקבל מחברת מגידול בהיקפי הפעילות בכלל ובפעילות האשראי למחזיקי כרטיס חוץ בנקאי בפרט. עיקר האשראבעיקר 

 רובה של היתרה הינה לזמן קצר במטבע ישראלי לא צמוד בריבית משתנה. האם.

 

 זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 

מיליון  2,900 -בהשוואה למיליון ש"ח  2,902 -ב 6302ביוני  03יתרת הזכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי הסתכמה ביום 

 .7% -של כ גידול - 6302ביוני  03ש"ח ביום  ןמיליו 2,200 -ובהשוואה ל 6302סוף שנת בש"ח 

מיליון ש"ח  2,011 -בהשוואה ל ש"ח,מיליון  2,022נובעת מהתחייבות לבתי עסק בסך  6302ביוני  03מרבית היתרה ביום 

  .2% -של כ גידול - 6302ביוני  03מיליון ש"ח ביום  2,062 -ובהשוואה ל 0% -של כ קיטון - 6302בסוף שנת 

מיליון  0,239 -בהשוואה ל ש"ח,מיליון  0,266היתרה מוצגת בניכוי יתרת ניכיון שוברים והקדמת תשלומים לבתי עסק בסך 

 .6% -גידול של כ - 6302ביוני  03מיליון ש"ח ביום  0,107 -ובהשוואה ל 0% -גידול של כ - 6302ש"ח בסוף שנת 

 שלושה חודשים. עדרובה של היתרה הינה במטבע ישראלי לא צמוד ונפרעת 
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 והלימות הון הון

מיליון ש"ח בסוף שנת  0,220 -בהשוואה למיליון ש"ח  0,732 -ב 6302ביוני  03של לאומי קארד הסתכם ביום העצמי ההון 

 .2% -גידול של כ - 6302ביוני  03מיליון ש"ח ביום  0,260 -ובהשוואה ל 0% -גידול של כ - 6302

מיליון ש"ח,  022מיליון ש"ח, פרמיה על מניות בסך  62כולל הון מניות בסך  6302של שנת  השניבסוף הרבעון העצמי ההון 

  .מיליון ש"ח 0,696מיליון ש"ח ויתרת עודפים בסך  00קרן הון בסך 

מיליון ש"ח בסוף שנת  0,720 -ש"ח, בהשוואה למיליון  0,030 -ב 6302של שנת  השניהרבעון ההון הכולל הסתכם בסוף 

 .6302ביוני  03מיליון ש"ח ביום  0,702 -שוואה לובה 6302

בשיעור של  6302ביוני  03מסגרת העבודה למדידה והלימות הון, הסתכם ביום  - IIIיחס ההון הכולל לרכיבי סיכון לפי באזל 

ביוני  03הסתכם ביום  0 . יחס הון עצמי רובד6302ביוני  03ביום  07.2% -ובהשוואה ל 6302סוף שנת בדומה ל, 07.0%

 . 6302ביוני  03ביום  02.7% -ובהשוואה ל 6302בסוף שנת  02.9% -, בהשוואה ל02.0%בשיעור של  6302

דורשות מהתאגידים הבנקאיים בישראל לעמוד ביחס הון כולל מזערי בשיעור של  IIIהנחיות בנק ישראל לאימוץ הוראות באזל 

. בנוסף, תאגיד בנקאי גדול )כגון: בנק 6302בינואר  0וזאת החל מיום  9%מזערי בשיעור של  0יחס הון עצמי רובד , ו06.2%

מסך הנכסים המאזניים במערכת הבנקאית בישראל, יידרש  63%לאומי(, שסך נכסיו המאזניים על בסיס מאוחד מהווה לפחות 

בינואר  0וזאת החל מיום  03%מזערי בשיעור של  0הון עצמי רובד  , ויחס00.2%לעמוד ביחס הון כולל מזערי בשיעור של 

 . 6301בינואר  0. הוראות אלו נכנסו לתוקף ביום 6307

". ההוראה "סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב בנושא 176הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  מהרסופ 6302מאי ב 0ביום 

להוראת ניהול  13על אף האמור בסעיף . 630-600בנקאי תקין  אות ניהולהורעל פי דרישות ההון ל ות ביחסהקלמגדירה 

הוראה נכנסה לתוקף ביום ה. 00.2% -הון הכולל לא יפחת מהויחס  0% -מ יפחתלא  0, יחס הון עצמי רובד 630בנקאי תקין 

 .6302ביוני  0

ות הבנות של בנק לאומי, לרבות החברה, , חבר6300על פי הנחיית המפקח על הבנקים, במכתבו לבנק לאומי מחודש פברואר 

 נדרשות לאמץ בשלב זה, יעדי הלימות הון שיהיו לכל הפחות בגובה יעדיה של החברה האם. החברה עומדת בהנחיה זו.

ויחס הון עצמי  00.2% -, נקבע כי יחס הלימות הון כולל מזערי לא יפחת מ6302על פי החלטת הדירקטוריון מחודש פברואר 

 , הגבוה מהדרישה הרגולטורית.03.2%רי לא יפחת משיעור של מזע 0רובד 

 

 : )*( יחס הלימות ההון הכולל לרכיבי סיכון

 להלן פירוט נכסי הסיכון ודרישות ההון בגינם:

דרישות ההוןנכסי סיכוןדרישות ההוןנכסי סיכוןדרישות ההון **נכסי סיכוןסוגי חשיפות

סיכוני אשראי - גישה סטנדרטית

           319       2,550           306       2,452            296     2,577של תאגידים בנקאיים

             65          519             67          535              61        534של תאגידים 

           548       4,381           551       4,408            533     4,631קמעונאיות ליחידים

             46          370             45          363              44        379של עסקים קטנים

             39          311             40          317              34        297נכסים אחרים

        1,017       8,131        1,009       8,075            968     8,418סה"כ סיכון אשראי

               4            29               1              6                2          18סיכון שוק - גישה סטנדרטית

           209       1,673           205       1,644            196     1,703סיכון תפעולי - גישה סטנדרטית

        1,230       9,833        1,215       9,725          1,166   10,139סך הכל נכסי סיכון ודרישות ההון 

       1,753       1,715     1,801בסיס ההון

17.8%17.6%17.8%יחס הון כולל

16.8%16.7%16.9%יחס הון עצמי רובד 1

31 בדצמבר 302015 ביוני 302015 ביוני 2016

מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח 

 

 ."מדידה והלימות ההון" בנושא 630-600מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר  *

 )דרישות 6302ביוני  0"סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב" אשר נכנסה לתוקף ביום  בנושא 176בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין  **

 (.06.2%בשונה מתקופות קודמות בהן חושבו לפי  ,00.2%ההון חושבו לפי 



 
 

07 

( ומתכונת גילוי על יחס מינוף. 600)הוראה מס'  פרסם המפקח על הבנקים הוראה בדבר יחס מינוף 6302באפריל  60ביום 

. על פי ההוראה, יחס המינוף ישמש 6301ף, כפי שנקבעו בינואר לעניין יחס המינו IIIההוראה מאמצת את המלצות באזל 

 כאמצעי מדידה נוסף לדרישות הון מבוססות סיכון.

נכסיו  תאגיד בנקאי שסךועל בסיס מאוחד  2% -תאגיד בנקאי יעמוד ביחס מינוף שלא יפחת מכמו כן, על פי ההוראה, 

 -מאזניים במערכת הבנקאית, יעמוד ביחס מינוף שלא יפחת מאו יותר מסך הנכסים ה 63%המאזניים על בסיס מאוחד הוא 

 תאגיד בנקאי אשר ביום פרסום ההוראה עומד בדרישה ליחס מינוף כאמור, לא ירד מהסף. 6300בינואר  0, החל מיום 2%

יחס תאגיד בנקאי אשר ביום פרסום ההוראה אינו עומד בדרישה ליחס מינוף כאמור, נדרש להגדיל את ה. שנקבע בהוראה

 0החל מיום  . בנוסף, על תאגיד בנקאי לכלול גילוי בדבר יחס מינוף6300בינואר  0 בשיעורים רבעוניים קבועים עד ליום

 .6302באפריל 

ביום  00.2% -ובהשוואה ל 6302בסוף שנת  00.7% -, בהשוואה ל00.2%הינו  6302ביוני  03יחס המינוף של החברה ליום 

 . 6302 ביוני 03

 

 

 דיבידנד 

חלוקת הדיבידנד בחברה כפופה להוראות המפקח על הבנקים, לרבות עמידה במגבלות הלימות ההון המתחייבות מתוקף 

, הקובע בין היתר, כי החברה 0999 - חלוקת דיבידנד מתאפשרת בכפוף להוראות חוק החברות, התשנ"ט .הוראות באזל

לא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מן החברה את היכולת לעמוד בחבויותיה רשאית לבצע חלוקה מתוך רווחיה ובלבד ש

 הקיימות והצפויות, בהגיע מועד פירעונן.

 6302במרס  0, שולם ביום 6306אשר עודכן ואושר בדירקטוריון החברה בשנת  ,מסמך מדיניות חלוקת דיבידנדבהתאם ל

ש"ח  6.3 -מיליון ש"ח )כ 23שולם דיבידנד בסך  6302ספטמבר  ש"ח למניה(. בחודש 6.3 -מיליון ש"ח )כ 23דיבידנד בסך 

 למניה(. 

אין בהצהרה על מדיניות חלוקת הדיבידנד כל התחייבות כלפי צד שלישי כלשהו )לרבות בעניין מועדי תשלום דיבידנד או בעניין 

 שיעור חלוקת דיבידנד בעתיד(.
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  מגזרי הפעילות בחברה

 

  מגזר הנפקה

 פעילות מגזר זה מתמקדת בהנפקה ותפעול כרטיסי אשראי, מתן שירותים ופתרונות פיננסיים למחזיקי כרטיס.

ללקוחותיה )מחזיקי כרטיס(.  , כרטיסים נטענים וכרטיסי חיוב מידיותפעול כרטיסי חיוב לאומי קארד מספקת שירותי הנפקה

בתי העסק בארץ ב אשר משמשים כאמצעי תשלום לעסקות ולמשיכת מזומניםיה לאומי קארד מנפיקה כרטיסי אשראי ללקוחות

ובעולם המכבדים את המותגים אותם מנפיקה החברה. ההכנסות של לאומי קארד ממחזיקי הכרטיס נובעות מעמלות שנגבות 

 מלקוחות החברהגבות נ ,ממחזיקי הכרטיס ועמלות מנפיק שנגבות מחברות כרטיסי האשראי והארגונים הבינלאומיים. כמו כן

 שניתנו על ידי החברה. עסקאות ומוצרי אשראי בגיןריביות 

 

על ידי  אשראי ללקוחותיההמוצרי  ואת היצעהמשיכה החברה להרחיב את פעילות ההנפקה  6302ברבעון השני של שנת 

 .שיתופי פעולה עם גופים מובילים במשק הישראלי

הנפקת כרטיסי בנק מזרחי טפחות, בעקבות הסכם לשיתוף פעולה שנחתם  בין היתר, המשיכה החברה להרחיב את פעילות

וכן את הנפקת כרטיסי חיוב מיידי ללקוחות בנק לאומי. לפרטים נוספים בדבר הנפקת כרטיסי חיוב מיידי, ראה  6302בשנת 

 מגבלות, חקיקה תקינה ואילוצים מיוחדים".פרק "

והשיקה את אפליקצית את מגוון השירותים אותם היא מציעה ללקוחותיה ו כן, במהלך התקופה המשיכה החברה להרחיב כמ

ליקציה זו מצטרפת למגוון השירותים הדיגיטלים אותם פא HCE.המאפשרת תשלום בבתי עסק בטכנולוגית  PAYלאומי קארד 

, הכוללים בין היתר, "לאומי קארד פלוס" -הארנק הדיגיטלי  תאפליקצייבאמצעות אתר האינטרנט ובאמצעות מציעה החברה 

קבלת מידע אודות מוצרים ושירותים המוצעים למחזיקי הכרטיס, מידע אודות תעריפי החברה, מבצעים והטבות וכן מידע 

טיים, שוטף על הפעולות ומצב החשבון של לקוחות החברה, הזמנה והעברה של "פינוקים", העברות כספים בין אנשים פר

 .WhatsAppתשלום בחניונים, זיהוי ביומטרי וקבלת שירותים באמצעות אפליקציית 

 . Onlineבנוסף, מקדמת החברה גיוס לקוחות

 כחלק מאסטרטגיית השירות, החברה פועלת רבות בערוצי השירות השונים על מנת לאפשר נגישות פשוטה, זמינה וחדשנית. 

מיידי באופן י המאפשר שחזור קוד סודי נהשיקה לאומי קארד שירות חדש, שראלבי EMV -ה טכנולוגית כהערכות להטמעת

החברה משקיעה מאמצים ניכרים בשימור שביעות רצון  .(IVR) הממוחשב הקוליובמענה סמארטפון בהחברה, באתר 

מועדוני תעופה, לקוחותיה, בין היתר באמצעות שמירה על רמת שירות גבוהה וכן באמצעות מגוון תוכניות נאמנות כגון: 

פינוקים פלוס, הנחות במעמד החיוב, ומבצעים משתנים ברשתות מובילות, שמטרתם לחזק את ההעדפה של מחזיקי הכרטיס 

 לבצע עסקאות ומשיכות מזומן בכרטיסי האשראי של החברה.

  מגזר סליקה

 במגזר זה כלולות הפעילויות הבאות:

 הבטחת תשלום כנגד שוברי עסקאות שבוצעו בכרטיסי אשראי בתמורה לעמלה שנגבית מבית העסק. - שירותי סליקה .0

המוצעים לבתי העסק במסגרת פעילות הסליקה כגון: הלוואות, ניכיון שוברים  ושירותים םמוצרי -ם יפתרונות פיננסי .6

 והקדמת תשלומים. 
 

, לרבות הרחבת פעילות הסליקה חבת הפעילויות המצוינות לעילהמשיכה החברה בהר 6302במהלך הרבעון השני של שנת 

, לפרטים נוספים ראה UnionPay International Co. Ltd, בעקבות אישור חברותה של החברה בארגון UnionPayבמותג 

 "הסכמים מהותיים".פרק 

י המיועד לבתי עסק המוכרים מוצרים או שירותים באמצעות האינטרנט תשלום גלובאל פתרוןהחברה מציעה, בנוסף, גם 

 ללקוחות בישראל ובחו"ל.

מלבד האמור, החברה פועלת באופן עקבי במטרה להרחיב את מגוון ואיכות המידע המועבר לבתי העסק באמצעות האינטרנט, 

יתרון תחרותי ובידול בסליקת כרטיסי עסקי, כאמצעי למינוף האסטרטגיה העסקית וליצירת  SMSהסמארטפון ושירותי 

האשראי. במסגרת זו, החברה הרחיבה את הצעות הערך ומגוון השירותים הניתנים לבתי העסק במסגרת אתר האינטרנט 

". תכני הפורטל Biz Manager" -לבתי עסק ותוכנית "חבילה דיגיטלית לעסקים", וכן, באמצעות פורטל דוחות נתונים עסקיים 

 .מוצגים מאפשרים לבתי העסק להסתייע בנתונים הרלוונטים לצורך קבלת החלטות עסקיות והאופן בו הם

" הכוללות Smartבמהלך התקופה, המשיכה החברה להרחיב את גיוס בתי עסק לסליקה, בין היתר, באמצעות "חבילות 

 .EMV לטכנולוגית מותאמת , ניכיון שוברים ואפשרות השכרה של מסוף מתקדם בעל חומרהשירותי סליקה
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 רווחיות מגזרי הפעילות

לצורך מדידת הרווחיות ותמיכה ניהולית בפעילות לפי מגזרים נעזרת הנהלת החברה במדידה פיננסית המבוססת בחלקה על 

 הנחות יסוד ואומדנים לפי הפירוט הבא:

 ההכנסות מהפעילות העסקית מיוחסות באופן ספציפי למגזרי הסליקה וההנפקה.

 ההוצאות הישירות המשתנות )שהיקפן תלוי בהיקף מחזורי הפעילות במגזרים( מיוחסות באופן ספציפי. 

ההוצאות הישירות הקבועות מיוחסות בחלקן באופן ספציפי ובחלקן האחר בהתאם לשימוש באומדנים ביחס להיקפי הפעילות 

 של המגזרים לפי הערכת ההנהלה.

 גם היא על פי אומדנים לפי הערכת ההנהלה.העמסתן של ההוצאות העקיפות נעשית 

 בדוחות הכספיים. 0ביאור ראה  -לפירוט סעיפי ההכנסות וההוצאות במגזרי ההנפקה והסליקה 

 

  מגזר הנפקה

מיליון  097 -בהשוואה ל ,חמיליון ש" 100 -ב 6302בששת החודשים הראשונים של שנת  הסתכמוההכנסות במגזר ההנפקה 

 .9%  -של כ גידול -ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 

 -מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  633 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 660 -ב 6302ברבעון השני של שנת מו סתכהההכנסות 

 .00% -של כ גידול

מיליון  697 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 060 -ב 6302בששת החודשים הראשונים של שנת  הסתכמובמגזר ההנפקה  ההוצאות

 .9% -של כ גידול -ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 

 -מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  019 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 073 -ב 6302ברבעון השני של שנת  מוסתכה ההוצאות

 .01% -של כ גידול

מיליון  73 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 77 -ב 6302ים של שנת הרווח הנקי במגזר ההנפקה הסתכם בששת החודשים הראשונ

 .03% -של כ גידול -ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 

מיליון ש"ח בתקופה  02 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 00 -ב 6302הרווח הנקי במגזר ההנפקה הסתכם ברבעון השני של שנת 

 .2% -של כ גידול -המקבילה אשתקד 

 

  מגזר סליקה

מיליון  002 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 002 -ב 6302בששת החודשים הראשונים של שנת  הסתכמוההכנסות במגזר הסליקה 

 .0% -של כ קיטון -ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 

 .מקבילה אשתקדבדומה לתקופה  ,מיליון ש"ח 20 -ב 6302ההכנסות הסתכמו ברבעון השני של שנת 

מיליון ש"ח  00 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 93 -ב 6302בששת החודשים הראשונים של שנת  הסתכמובמגזר הסליקה  ההוצאות

 .6% -של כ גידול -בתקופה המקבילה אשתקד 

 .מקבילה אשתקדבדומה לתקופה  ,מיליון ש"ח 17 -ב 6302הסתכמו ברבעון השני של שנת  ההוצאות

מיליון  63 -בהשוואה ל ,מיליון ש"ח 00 -ב 6302ים של שנת הרווח הנקי במגזר הסליקה הסתכם בששת החודשים הראשונ

 .03% -של כ קיטון -ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 

 .מקבילה אשתקדבדומה לתקופה  ,מיליון ש"ח 03 -ב 6302הרווח הנקי במגזר הסליקה הסתכם ברבעון השני של שנת 



 

 
 הסבר וניתוח לתוצאות ולמצב העסקי -דוח הדירקטוריון וההנהלה 

63 

  עיקריותפעילות חברות מוחזקות 

 

  לאומי קארד אשראים בע"מ

מיליון ש"ח בסוף שנת  0,226 -מיליון ש"ח, בהשוואה ל 0,901 -ב 6302ביוני  03 -הסתכם בבע"מ ן לאומי קארד אשראים מאז

 .6302ביוני  03מיליון ש"ח ביום  0,132 -ובהשוואה ל 6302

קופה ש"ח בת מיליון 60 -מיליון ש"ח, בהשוואה ל 67 -ב 6302החודשים הראשונים של שנת  בששתהרווח הנקי הסתכם 

 המקבילה אשתקד. 

 619 -ובהשוואה ל 6302 שנת מיליון ש"ח בסוף 670 -מיליון ש"ח, בהשוואה ל 032 -ב 6302ביוני  03ההון הסתכם ביום 

 .  6302ביוני  03מיליון ש"ח ביום 

 

  לאומי קארד פקדונות בע"מ

 בסוף שנת מיליון ש"ח 02 -בהשוואה ל מיליון ש"ח, 91 -ב 6302ביוני  03הסתכם ביום בע"מ מאזן לאומי קארד פקדונות 

 . 6302ביוני  03מיליון ש"ח ביום  72 -ובהשוואה ל 6302

אלפי ש"ח בתקופה  0,090 -אלפי ש"ח, בהשוואה ל 066 -ב 6302החודשים הראשונים של שנת  בששתהרווח הנקי הסתכם 

 המקבילה אשתקד. 

 -ובהשוואה ל 6302 שנת אלפי ש"ח בסוף 06,002 -שוואה לאלפי ש"ח, בה 00,337 -ב 6302ביוני  03ההון הסתכם ביום 

 .  6302ביוני  03אלפי ש"ח ביום  00,223

 

  לאומי קארד נכיונות בע"מ

 6302 שנת מיליון ש"ח בסוף 26 -בהשוואה ל ש"ח,מיליון  20 -ב 6302ביוני  03מאזן לאומי קארד נכיונות בע"מ הסתכם ביום 

 . 6302ביוני  03 מיליון ש"ח ביום 22 -ובהשוואה ל

אלפי ש"ח בתקופה  020 -אלפי ש"ח, בהשוואה ל 002 -ב 6302החודשים הראשונים של שנת  בששתהרווח הנקי הסתכם 

 המקבילה אשתקד. 

 6302אלפי ש"ח בסוף שנת  0,373 -בהשוואה ל ש"ח,אלפי  921 -ב 6302ביוני  03הגרעון בהון החברה הסתכם ביום 

 .6302ביוני  03"ח ביום אלפי ש 0,600 -ובהשוואה ל
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 סקירת הסיכונים 
 

 על כן יש לקרוא את הפרק בהמשך לכתוב בדוח השנתי. (29 - 10עמודים ) 6302פרק זה נכתב בפירוט בדוח הכספי לשנת 

 

. ונזילות וסיכון שוק במגוון רחב של פעילויות פיננסיות הכרוכות בנטילת סיכונים כגון: סיכון אשראי לאומי קארד עוסקת

קית. ניהול הטבועים בפעילות העס וסיכון אסטרטגי סיכוני ציות ,לסיכונים אלו נלווים סיכונים תפעוליים לרבות סיכוני סייבר

סיכונים מושכל ומעמיק המקיף את כל תחומי פעילותה של החברה, הינו תנאי הכרחי לעמידה במטרות ארוכות הטווח של 

 החברה.

המטרה העיקרית של ניהול הסיכונים בלאומי קארד הינה שמירה על יציבות החברה ותמיכה בהשגת היעדים העסקיים, תוך 

 ניהול הסיכונים איתנה וניתוח שוטף של תמונת הסיכון. פעילות מתמדת לטובת הבטחת תשתית 

 -להוראות ניהול בנקאי תקין )באזל  633ופרק  003 מס' ניהול הסיכונים מתבצע בין השאר במסגרת הוראת ניהול בנקאי תקין

ת בנק ישראל מסגרת עבודה למדידה והלימות הון(. אופן ניהול הסיכונים בחברה נבחן ומתעדכן באופן שוטף בכפוף להנחיו

 ובהתחשב בשינויים בסביבה העסקית ובמדיניות החברה.

 שלושה קווי הגנה: על סיכונים מבוסס הניהול 

באחריות מלאה לניהול הסיכונים ויישום סביבת בקרה נאותה על  ונושאיםהסיכון  ינוטל העסקים ויקו מנהלי - קווי עסקים

 .םפעילות

תפקידו לסייע להנהלה לקדם ראייה משולבת, כלל תאגידית , אשה מנהל סיכונים ראשיבר - פונקצית ניהול סיכונים בלתי תלויה

לתכנן ולפתח את מסגרת העבודה לניהול סיכונים ובכלל זה לקבוע את מתודולוגיות העבודה, לאתגר את ניהול  של הסיכונים,

 הסיכונים בקווי העסקים על מנת לוודא את השלמות והאפקטיביות שלו.

תפקידה לבחון את תקינותם ואת יעילותם של תהליכי ניהול הסיכונים בחברה ולחשוף חולשות בבקרות  - יתביקורת פנימ

 הפנימיות.

 

 הצהרת תיאבון לסיכון

 רמת את להגדיר הינה הצהרת תיאבון לסיכון המטרה של. העסקית פעילותה במסגרת סיכונים למגוון חשופה החברה

 . שהוגדרו העסקיים היעדים את להשיג מנת על לקחת מוכנה נים אשר החברההשו הסיכון לסוגי המקסימאלית החשיפה

 להלן העקרונות המנחים לקביעת תיאבון הסיכון:

 .גיבוש תיאבון הסיכון מתבצע תוך התחשבות ביעדים האסטרטגיים והעסקיים שהחברה הגדירה 

  שונים )כגון: מקורות הון ונזילות,תיאבון הסיכון נקבע תוך התחשבות בסיבולת הסיכון של החברה תחת אילוצים 

 דרישות רגולטוריות וכדומה(.

 .בעת הגדרת תיאבון הסיכון החברה מביאה בחשבון את כלל הסיכונים המהותיים, גם אלו שאינם ניתנים לכימות  

 תיאבון ומגבלות הסיכון של החברה גובשו בהתבסס, בין השאר, על תוצאות של תרחישי קיצון. 

 מסגרת מסמכי , בהשוואה לתיאבון הסיכון יוצגו מגבלות תיאבון הסיכון העיקריות בלבד תבמסגרת מסמך הצהר

 .הסיכונים בחברהמפורטות מגבלות כמותיות המכסות את כלל  , בהםהמדיניות הפרטניים של הסיכונים

 

 ניהול משברים

בפעילות העסקית הרגילה.  נערכת להתמודדות עם סיכונים שהתרחשותם עלולה לגרום לשיבושים חמורים לאומי קארד

להתוות תפיסה כוללת ועקרונות מנחים לניהול משברים מסוגים שונים,  הלחברה אסטרטגיה לניהול משברים, אשר מטרת

ונועדה להבטיח התמודדות אפקטיבית עם שיבושים וכשלים העלולים להיגרם על ידי אירועים חיצוניים או פנימיים, ולאפשר 

 רציפות עסקית מרבית.

 

 

 

 

https://www.leumi-card.co.il/he-il/GeneralPages/Pages/FinancialReport.aspx
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 תרחישי קיצון

סיכונים בחברה. מבחני הקיצון מאפשרים להצביע על היקף החשיפה המקסימאלית  משמעותי לניהול כלי מהווים קיצון מבחני

בעת התממשותם. על בסיס היקף החשיפה המקסימאלית בוחנת החברה האם היא נדרשת לגיוס הון נוסף על מנת לעמוד 

מבחני הקיצון מספקים אינדיקציה באילו פעולות אחרות יש לנקוט על , לחלופין הון.בדרישות הפיקוח בנוגע ליחס הלימות ה

 לניהול הסיכון. אחרים ולמדדים לגישות משלים כלי מהווים קיצון הסיכון. מבחני רמות להפחית את לסייע מנת

 

 חשיפה וניהול של סיכוני אשראי

"הסיכון שלווה, או צד נגדי, לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי התאגיד  000קאי תקין מס' בהוראת ניהול בנמוגדר  סיכון אשראי

 הבנקאי, כפי שסוכמו".

 סיכון האשראי בלאומי קארד מורכב משני סוגי פעילות עיקריים:

רטיס מהחשיפה בגין עסקאות שוטפות ולקיחת מוצרי אשראי של מחזיקי הכבעיקר הסיכון הנובע  - אשראי לאנשים פרטיים

 )כגון: הלוואות ואשראי מתגלגל(.

מהחשיפה בגין לקיחת מוצרי אשראי על ידי בית העסק )כגון: הלוואות ושימוש בכרטיסי בעיקר הסיכון הנובע  - אשראי מסחרי

 אשראי עסקיים(. 

יפת סיכון למקסם את שיעור התשואה המותאמת לתיאבון הסיכון תוך שמירה על כך שחש הינהמטרת ניהול סיכוני האשראי 

 .הינה בהתאמה למדיניות החברה בנושאהאשראי 

מגוון פעילויות עסקיות במושכל ויעיל של סיכונים ניהול ל מקצועילאומי קארד כחברה מובילה בתחומה, פיתחה מערך פעולה 

ר להרחיב המאפש ,מוצרי אשראי, בהתאמה לצרכי הלקוחות ומתוך הבנה כי אשראי הינו מוצר משלים בתחום כרטיסי האשראי

 .ותורם לגידול בבסיס ההכנסות של החברה לקוחותיה הפרטיים והעסקייםאת הצעות הערך ל

ועדת באזל ורשויות פיקוח מובילות ו. ההוראה מאמצת את תפיסת 6301בינואר  0נכנסה לתוקפה החל מיום  000הוראה 

 אי בחברה.בעולם לגבי ניהול סיכוני אשראי. ההוראה מהווה בסיס לפעילות ניהול האשר

 

מספר רב הכולל תיק האשראי  בתמהילהדבר בא לידי ביטוי  מדיניות האשראי מתבססת על פיזור הסיכונים וניהולם המבוקר.

אשר לפיהם יועמד, ינוהל ויבוקר תיק  איכותיים וכמותייםשל לווים. במסגרת מדיניות האשראי של החברה נקבעו עקרונות 

 הקטין את הסיכון הגלום בניהולו. האשראי, במטרה לשפר את איכותו ול

 

 (2בעייתי ) סיכון אשראי .2

 

 

חוץחוץחוץ

כוללמאזנימאזניכוללמאזנימאזניכוללמאזנימאזני

      12        -      12      13        -      13     14       -     14סיכון אשראי פגום

        1        -        1        1        -        1       1       -       1סיכון אשראי נחות

    202        3    199    191        4    187   215       5   210סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת

    215        3    212    205        4    201   230       5   225סך הכל סיכון אשראי בעייתי

31 בדצמבר 302015 ביוני 302015 ביוני 2016

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

 
 סיכון אשראי פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת. (0)

 הערה: סיכון אשראי מוצג לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני השפעת בטחונות המותרים לניכוי לצורך חבות של לווה ושל קבוצת לווים.
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 נכסים שאינם מבצעים .1
 

31 בדצמבר30 ביוני30 ביוני

201620152015

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

                    12                    13                    14חובות פגומים

 

 

 יתרת החובות הפגומים: 
 

סה"כפרטימסחרי

             12             12*יתרת פגומים לתחילת התקופה

             12             11               1נוספו לפגומים במהלך התקופה

           (17)           (17)* מחיקות חשבונאיות

               7               7* גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

           (10)           (10)*מחיקות חשבונאיות, נטו

             14             13               1יתרת פגומים לסוף התקופה

הרכב היתרה לסוף התקופה:

             14             13               1 בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

סה"כפרטימסחרי

             12             12*יתרת פגומים לתחילת התקופה

               7               5               2נוספו לפגומים במהלך התקופה

           (12)           (11)             (1) מחיקות חשבונאיות

               6               5               1 גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

             (6)             (6)*מחיקות חשבונאיות, נטו

             13             11               2יתרת פגומים לסוף התקופה

הרכב היתרה לסוף התקופה:

             13             11               2 בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

לשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 

2016

מיליוני ש"ח

לשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 

2015

מיליוני ש"ח

 
 
 מיליוני ש"ח. 0-סכום הנמוך מ *
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 יתרת החובות הפגומים )המשך(:

סה"כפרטימסחרי

             11             10               1יתרת פגומים לתחילת התקופה

             17             16               1נוספו לפגומים במהלך התקופה

           (26)           (23)             (3) מחיקות חשבונאיות

             10               9               1 גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

           (16)           (14)             (2)מחיקות חשבונאיות, נטו

             12             12*יתרת פגומים לסוף התקופה

הרכב היתרה לסוף התקופה:

             12             12* בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015

מיליוני ש"ח

 
 

 ניתוח יתרת הפרשות בגין חובות פגומים:

סה"כפרטימסחרי

               2               2*יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת התקופה

               6               5               1הוצאות בגין הפסדי אשראי

             (8)             (8)* מחיקות חשבונאיות

               3               3* גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

             (5)             (5)*מחיקות חשבונאיות, נטו

               3               2               1יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף התקופה

הרכב יתרת ההפרשה לסוף התקופה:

               3               2               1 בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

סה"כפרטימסחרי

               4               3               1יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת התקופה

               3               4             (1)הוצאות בגין הפסדי אשראי

             (6)             (6)* מחיקות חשבונאיות

               2               2* גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

             (4)             (4)*מחיקות חשבונאיות, נטו

               3               3*יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף התקופה

הרכב יתרת ההפרשה לסוף התקופה:

               3               3* בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 

2016

מיליוני ש"ח

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 

2015

מיליוני ש"ח

 
 

 

 
 מיליוני ש"ח. 0-סכום הנמוך מ *
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 : )המשך( ניתוח יתרת הפרשות בגין חובות פגומים

 

סה"כפרטימסחרי

               3               3*יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת התקופה

             10               9               1הוצאות בגין הפסדי אשראי

           (17)           (17)* מחיקות חשבונאיות

               7               7* גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

           (10)           (10)*מחיקות חשבונאיות, נטו

               3               2               1יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף התקופה

הרכב יתרת ההפרשה לסוף התקופה:

               3               2               1 בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

סה"כפרטימסחרי

               3               3*יתרת הפרשה להפסדי אשראי לתחילת התקופה

               6               6*הוצאות בגין הפסדי אשראי

           (12)           (11)             (1) מחיקות חשבונאיות

               6               5               1 גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

             (6)             (6)*מחיקות חשבונאיות, נטו

               3               3*יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף התקופה

הרכב יתרת ההפרשה לסוף התקופה:

               3               3* בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

לשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 

2015

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

לשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 

2016

 
 

 
 מיליוני ש"ח. 0-סכום הנמוך מ *
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  :מדדי סיכון ואשראי

31 בדצמבר30 ביוני30 ביוני

201620152015

%%%

שיעור יתרת חייבים פגומים בגין פעילות בכרטיסי אשראי)א(

0.120.120.11מיתרת החייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

שיעור יתרת חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי שאינם (ב)

פגומים שנמצאים בפיגור של 90 ימים או יותר מיתרת

                     -                     -                     -החייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

0.630.530.61שיעור סיכון אשראי בעייתי מסיכון אשראי כולל)ג(

שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מהיתרה הממוצעת(ד)

0.210.110.13של חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

שיעור המחיקות נטו בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי )ה(

אשראי מהיתרה הממוצעת של חייבים בגין פעילות

0.170.110.15בכרטיסי אשראי

 
 

 יחסים המצביעים על הרמה והשינויים של הפרשה להפסדי אשראי

31 בדצמבר30 ביוני30 ביוני

201620152015

%%%

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים בגין )א(

פעילות בכרטיסי אשראי מיתרת החייבים בגין פעילות

0.710.720.71כרטיסי אשראי

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים בגין (ב)

פעילות בכרטיסי אשראי מיתרת חייבים פגומים בגין

592.86600.00675.00פעילות בכרטיסי אשראי

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים בגין )ג(

פעילות בכרטיסי אשראי, מיתרת חייבים פגומים בגין פעילות 

בכרטיסי אשראי בתוספת יתרת חייבים בגין פעילות 

592.86600.00675.00בכרטיסי אשראי אשר בפיגור של 90 ימים או יותר

שיעור המחיקות נטו בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי (ד)

אשראי מיתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים בגין

24.1015.3819.75פעילות בכרטיסי אשראי

 

  חשיפת אשראי למוסדות פיננסים זרים

לחברה קיימת חשיפה שאינה מהותית בגין יתרות כספיות שוטפות עם ארגון ויזה וארגון מסטרקארד המועברות לחברה 

 באמצעות תאגידים בנקאיים בחו"ל.
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   וסיכון נזילות ניהול סיכוני שוק

 וחוץ מאזניות בפוזיציות להפסד "סיכון -"ניהול סיכוני שוק" כ 009סיכוני שוק מוגדרים בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר 

 בשווקים שונים, שיעורי מחירים ברמת )שינוי השוק בתנאי עקב שינוי פיננסי מכשיר של ההוגן בשווי משינוי מאזניות הנובע

 ".)וסחורות מניות חליפין, אינפלציה, מחירי ריבית, שער

נחשפת החברה לסיכוני שוק שמקורם בתנודתיות בשיעורי הריבית ובשערי  ,בפעילותה העסקית השוטפת של לאומי קארד

קטוריון החברה, תוך קביעת מגבלות הסיכונים מנוהלים בהתאם למסמך מדיניות המאושר על ידי דיר חליפין וכן לסיכון נזילות.

 החשיפות ודרכי ניהול.

 ועדת הסיכונים של הדירקטוריון ולדירקטוריון.ובנוסף, רמות החשיפה בפועל מדווחת על בסיס רבעוני ל

"סיכון לאובדן רווחים או  -" מגדירה את סיכון הבסיס וסיכון הריבית כ"ניהול סיכון ריבית 000הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 

 לפגיעה בהון הנובע מתזוזות בשיעורי הריבית, שערי חליפין או במדד המחירים לצרכן".

 
 להלן נתוני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים והשפעת שינויים בשיעור הריבית על השווי ההוגן:

 
 פריטים לא כספיים שווי הוגן של מכשירים פיננסיים של החברה וחברות מאוחדות שלה, למעט .0
 

סך הכלאחרדולרצמוד מדדלא צמוד

        11,797               14             111               22       11,650נכסים פיננסיים

        10,251                 3             128               22       10,098התחייבויות פיננסיות

          1,546               11             (17)                  -         1,552שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים

סך הכלאחרדולרצמוד מדדלא צמוד

        10,823                 6               77               21       10,719נכסים פיננסיים

          9,351                 6               83               21         9,241התחייבויות פיננסיות

          1,472                  -               (6)                  -         1,478שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים

סך הכלאחרדולרצמוד מדדלא צמוד

        11,465                 8               97               23       11,337נכסים פיננסיים

          9,953                 3             126               23         9,801התחייבויות פיננסיות

          1,512                 5             (29)                  -         1,536שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים

30 ביוני 2016

מיליוני ש"ח

מטבע חוץ *מטבע ישראלי

מטבע חוץ *מטבע ישראלי

30 ביוני 2015

מיליוני ש"ח

מטבע חוץ *מטבע ישראלי

31 בדצמבר 2015

מיליוני ש"ח

 
 לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ. *
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יפותטיים בשיעורי הריבית על השווי הוגן נטו של המכשירים הפיננסיים של החברה למעט פריטים לא השפעת שינויים ה .6
 כספיים

שינוי בשווי הוגן

באחוזיםמיליוני ש"חסך הכלאחרדולרצמוד מדדלא צמוד

     (0.26)             (4)    1,542         11        (17)            -    1,548גידול מיידי מקביל של 1%

             -                -    1,546         11        (17)            -    1,552גידול מיידי מקביל של 0.1%

       0.26               4    1,550         11        (17)            -    1,556קיטון מיידי מקביל של 1%

שינוי בשווי הוגן

באחוזיםמיליוני ש"חסך הכלאחרדולרצמוד מדדלא צמוד

     (0.34)             (5)    1,467            -          (6)            -    1,473גידול מיידי מקביל של 1%

             -                -    1,472            -          (6)            -    1,478גידול מיידי מקביל של 0.1%

       0.34               5    1,477            -          (6)            -    1,483קיטון מיידי מקביל של 1%

שינוי בשווי הוגן

באחוזיםמיליוני ש"חסך הכלאחרדולרצמוד מדדלא צמוד

     (0.26)             (4)    1,508           5        (29)            -    1,532גידול מיידי מקביל של 1%

             -                -    1,512           5        (29)            -    1,536גידול מיידי מקביל של 0.1%

       0.26               4    1,516           5        (29)            -    1,540קיטון מיידי מקביל של 1%

מטבע חוץ *מטבע ישראלי

31 בדצמבר 2015

מיליוני ש"ח

מטבע חוץ *מטבע ישראלי

מיליוני ש"ח

30 ביוני 2016

מיליוני ש"ח

מטבע חוץ *מטבע ישראלי

30 ביוני 2015

 
 
 לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ. *

 
 

" מגדירה את סיכון הנזילות כסיכון לרווחי החברה וליציבותה הנובע נזילות סיכון"ניהול  016 מספר תקין בנקאי ניהול הוראת

אי, בשינויים המתחייבים, הנובעים מסוג ואופן על חברת כרטיסי אשר חלהמאי יכולתה לספק את צרכי נזילותה. ההוראה 

 .פעילותה

 הרפורמות אחת את תמייצג( LCR - Liquidity Coverage Ratio)"יחס כיסוי נזילות"  660ניהול בנקאי תקין  הוראת

 הקצר חבטוו עמידותו את לשפר היא הנזילות כיסוי יחס מטרת. הבנקאי המגזר של חסינותו לשיפור באזל ועדתו של המרכזיות

 הנדרשים הגילויים את לכלול נדרשות לא אשראי כרטיסי חברות כי הובהר. בנקאיים תאגידים של הנזילות סיכון פרופיל של

, נזילות סיכון בדבר ואיכותי כמותי גילוי תכלול אשראי כרטיסי חברת, ההוראה פי על, זאת עם. השעה להוראת בהתאם

 .6302 באפריל 0 מיום החל, מנוהל זה סיכון שבו לאופן בהתאם
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  חשיפה וניהול של סיכונים תפעוליים

כתוצאה מערכות, או וכשל של תהליכים פנימיים, אנשים מ"סיכון להפסד כתוצאה מאי נאותות או -כ מוגדר סיכון תפעולי

 . "כוללת סיכון אסטרטגי וסיכון תדמיתיחיצוניים. הגדרה זו כוללת סיכון משפטי, אך אינה  אירועיםמ

 .נים התפעולייםאת עקרונות היסוד לניהול הסיכוקובעת  ,סיכונים תפעולייםבנושא ניהול  023 מס' הוראת ניהול בנקאי תקין

ומסתמך על  , ממשל תאגידי נאות מהווה את התשתית למסגרת עבודה אפקטיבית לניהול סיכון תפעולילהוראהבהתאם 

ותקשורת טובה בין שלושת קווי ההגנה הינם מאפיינים חשובים של ממשל פנימי  איתנהשלושה קווי הגנה. תרבות סיכונים 

 נאות של סיכון תפעולי.

 סיכוניםוהסיכונים התפעוליים כוללים בין היתר, סיכוני מעילות והונאות, סיכון טכנולוגי, אבטחת מידע וסייבר, המשכיות עסקית 

 .משפטיים

 

 העיקריים בסיכונים התפעוליים: הסיכון מוקדילהלן 

 

מהותי לחברה הוא הסיכון לפעילות הונאה בכרטיסי אשראי. בחברה פועלת מחלקת  סיכון תפעולי - הונאות בכרטיסי אשראי

כון ההונאה בפעילות בכרטיסי אשראי. מניעת הונאה אשר תפקידה בין היתר, לזהות, לאתר, למנוע, לבקר ולצמצם את סי

במסגרת פעילות זו, קיימות יחידות אשר עוסקות בניטור פעילות חריגה בכרטיסי אשראי ופעילות חריגה של בתי עסק אותם 

נעזרת החברה במערכות טכנולוגיות ואיתור מוקדם ככל שניתן של פעילות הונאה החברה סולקת. לצורך הקטנת הסיכון 

 סטיים מתקדמים מסוגם. ובמודלים סטטי

 

מחלקת מניעת הונאה אחראית גם על צמצום סיכוני המעילות בחברה. נושא זה מנוהל בהתאם למתודולוגיית ניהול  - מעילות

הסיכונים התפעוליים בחברה, באמצעות שלושת קווי ההגנה המפורטים לעיל, וכולל מערך מהימנות ובקרה המלווה את העובד 

תו בחברה, תוך מתן דגש לרגישות תפקידו, הרשאות לפעילות שניתנו לו במסגרת תפקידו ולתהליכי לאורך כל תקופת עבוד

דיווחים רלוונטים הקשורים לפעילות זו מועברים במסגרת הדיווח הרבעוני של מנהל הסיכונים  העבודה בהם הוא מעורב.

 והונאות.מתקיים דיון שנתי בנושא מעילות י, להנהלה ולדירקטוריון. בנוסף, הראש

 

הפעילות העסקית של לאומי קארד נסמכת על מערכות מידע. זמינות המערכות, מהימנות הנתונים והשמירה  -סיכון טכנולוגי 

על סודיותם חיוניות לפעילות עסקית תקינה והגנה על פרטיות הלקוחות. רמת הסיכון הטכנולוגי עולה עם התקדמות 

ת במערכות הליבה, במערכות הקצה של החברה ובקרב שותפיה העסקיים של הטכנולוגיה ושילובן של טכנולוגיות חדשו

 החברה ולקוחותיה.

ניהול הסיכונים הטכנולוגיים מביא לידי ביטוי את התאמת מערכות החברה לסביבה העסקית והצרכנית המשתנה והמתפתחת 

ה בחינה של המסגרת הארגונית, תחומי שמירה על עדכניות וחדשנות. על מנת לנהל סיכונים אלו, מתבצעת בחבר בחברה תוך

הפעולה והאחריות של הגורמים השונים בחברה ותהליכי העבודה הנדרשים לניהול סיכוני טכנולוגית המידע. בנוסף, בעקבות 

הלקוחות של  העדפותיהם וצרכיהםהשינויים המשמעותיים בסביבה העסקית ובמערכת הבנקאית הנובעים בין היתר משינוי 

יהול פעילותם ולשילוב טכנולוגיות מתקדמות וחדשניות, נדרשת החברה לתשתיות טכנולוגיות תואמות. התפתחויות לגבי אופן נ

 ועוד. ערוצים דיגיטליים, שימושי מוביילטכנולוגיות אלו מתייחסות בין השאר למתן שירותים ב

להם מוסדות פיננסיים, איומים אלו בשנים האחרונות חל גידול באיומי הסייבר שחשופים  -סיכון אבטחת מידע וסייבר 

מתאפיינים בין היתר בתחכום גובר והולך של ההתקפות, בעוצמת הנזק הפוטנציאלי ובקושי לזיהוי התקפות ויכולות של יריבים. 

במסגרת ההתקפות ניתן להצביע על מתקפות כנגד תשתיות לאומיות, גופי ממשל, תאגידים מסחריים ועסקים קטנים ובינוניים. 

לכך, החברה, כארגון פיננסי, מהווה גם היא מטרה אטרקטיבית לתוקפים שונים. מערכות המחשוב, רשתות התקשורת אי 

והמערכות הממוחשבות של לקוחות החברה הינן יעד להתקפות סייבר, החדרת נוזקות, קודים זדוניים, התקפות דיוג 

(Phishingוחשיפות נוספות שמטרתן פגיעה בשירותי החברה, גני ).בת מידע או פגיעה בבסיס הנתונים של החברה 
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הפעילות העסקית של החברה נסמכת ונתמכת במידה רבה על מערכות טכנולגיות. על כן, זמינות המערכות, מהימנות הנתונים 

ה והשמירה על סודיות הנתונים חיוניים לפעילות עסקית תקינה. כמו כן, החברה רואה במידע הקיים במערכות ואצל לקוחותי

וספקיה נכס עיקרי ומשקיעה מאמצים ומשאבים רבים ביישום מנגנונים ותהליכים של בקרה והגנה מתקדמים בתחום אבטחת 

 המידע.

ויעדיה בנושא אבטחת מידע והגנת הסייבר  לאומי קארדתפיסת  מגדיר את אבטחת מידע והגנת סייברה לאסטרטגיהמסמך 

מך להוות מסגרת למדיניות אבטחת מידע והגנת הסייבר ונהלי . מטרת המסהחברהבהתאם לאסטרטגיה העסקית של 

העבודה של הארגון בתחום, אשר מגדירים את עקרונות היישום, תחומי האחריות, בעלי התפקידים, טווחי הסמכויות, סדרי 

 הפעולות והטכנולוגיות אשר משמשות את החברה. 

ה מקיימת ומובילה תהליכים פנימיים וחיצוניים להפחתת כחלק מההיערכות להתמודדות עם איומי הסייבר השונים, החבר

סיכוני הסייבר נגד החברה ולקוחותיה. במסגרת זו, סיכוני הסייבר מנוהלים באמצעות מספר מעגלי אבטחה ובקרה במספר 

 רבדים זאת מתוך מטרה להקטין את החשיפות הפוטנציאליות בגין איום זה.

 

 החברה". קארד לאומי בחברת" מידע גניבת" אירוע אגב מידע אבטחת" נושאב ישראל מבנק ביקורת דוח התקבל בחברה

 במשרד ומידע טכנולוגיה, למשפט מהרשות הודעה התקבלה, זה אירוע עם בקשר, בנוסף. הדוח דרישות ליישום פועלת

 ".מ"בע קארד בלאומי הנשמר לקוחות אודות במידע הטיפול בענין הפיקוח ממצאי" לגבי( ט"רמו) המשפטים

 

. ההוראה 6301מאי  62הופצה על ידי המפקח על הבנקים ביום  022הוראת ניהול בנקאי תקין  -ניהול המשכיות עסקית 

קובעת את עקרונות היסוד לניהול המשכיות עסקית. ההגדרה לניהול המשכיות עסקית בהתאם להוראה היא "גישה כלל 

וודא כי ניתן יהיה לבצע פעולות מסוימות או להשיבן לפעילות במועד, ארגונית הכוללת קווי מדיניות, תקנים ונהלים שתכליתם ל

 במקרה של שיבושים".

באמצעות קיום  סיכונים לניהול הכוללת העבודה ממסגרת כחלק עליהם העסקית ולבקרה ההמשכיות לסיכוני החברה מתייחסת

עסקית. בנוסף  המשכיות הבכירה בתחום נהלההה של הסיכונים ובקרה ניהול מדיניות ושוטף, אישור רציף באופן נאות פיקוח

  של פעילות המשתנים מאפייניה את תשקף שזו העסקית, כך ההמשכיות תכנית ועדכון מתקיימים דיונים שנתיים בנושאי רענון

 וגודלה. החברה, מורכבותה

 

 משפטי נובע מחמישה תחומים עיקריים: ןסיכו -סיכון משפטי 

ם מפעילות החברה אם אינה תואמת הוראת חקיקה ראשית או משנית, הוראות בנק סיכונים הנובעי -סיכוני חקיקה  -

 ישראל או הוראות רשויות מוסמכות אחרות ופסקי דין )סיכוני חקיקה(.

סיכונים הנובעים מפעילות החברה אם אינה תואמת פסיקה תקדימית. פסיקה מהווה חלק מהדין החל.  -סיכוני פסיקה  -

פרשנות לחקיקה כופה או חקיקה אזרחית, על החברה להתאים תהליכי עבודתה לפי פרשנות  למשל: אם בפסק דין ניתנה

 .זו

סיכונים הנובעים מפעילות החברה מול לקוחות, ספקים וגורמים אחרים שהחברה מתקשרת  -סיכוני התקשרות חוזית  -

כם אינו ניתן לאכיפה מלאה עמם בהסכמים שונים, אם אינה מגובה בהסכם המסדיר את מלוא זכויות החברה, או שההס

 )סיכוני התקשרות משפטית(.

 ובכלל זה תביעות ייצוגיות. -סיכונים הנובעים מהליכים משפטיים המתנהלים נגד החברה  -

 .סיכונים הנובעים משינויים במדיניות האכיפה -

ת ונוהל לטיפול בסיכונים מדיניומסמכי בחברה קיימים  מטרת הטיפול בסיכונים המשפטיים היא למזער סיכונים אלה ולנהלם.

 המגדירים מסגרת עבודה מסודרת לסיכונים המשפטיים. המשפטיים, 
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 סיכון ציות 

 פיננסי להפסד או/ו רגולטורית או משפטית סנקציה להטלת הסיכון סיכון ציות הינו 030בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 

 .הציות את הוראות מקיים שאינו מכך כתוצאה גלספו עלול הבנקאי התאגיד אשר, תדמיתי לנזק או/ו מהותי

 נוכח היתר בין, 6332 משנת הציות בנושא באזל מסמך לעקרונות 030 תקין בנקאי ניהול הוראת הותאמה 6302 בחודש יוני

 ההגדרה הורחבהההוראה בעדכון . הציות בסיכון הגלום החשיפה פוטנציאל את העלו אשר, ובינלאומיים מקומיים כשל אירועי

פנימיים, כללי  נהלים רגולציה, הוראות תקנות, מחוקים, נגזר הציות" כי "סיכון נקבעו צרכניות להוראות מעבר ציות הוראות של

 ת.יוהתנהגות ועמדות רשו

העדכנית תוך מתן דגש על השינויים המהותיים שנעשו  030מדיניות הציות של החברה עודכנה והותאמה לדרישות הוראה 

רחבת המושג הוראות ציות ואחריות הדירקטוריון וההנהלה בניהול סיכון הציות. כמו כן, לצורך ניהול מושכל בהוראה ובכללם ה

 של כלל סיכוני הציות, גובשה מתודולוגיה אחידה להערכת סיכוני הציות השונים.

 

  ניהול סיכון אסטרטגי

)רווחי החברה, הון החברה ותחומי פעילותה של  הינו הסיכון להשלכות על פעילות החברה ותוצאותיהניהול סיכון אסטרטגי 

ניהלה החברה  6302החברה( בהיעדר תגובה של החברה לשינויים חיצוניים מהותיים בסביבה בה היא פועלת. במהלך שנת 

תהליך לגיבוש תוכנית אסטרטגית לחמש שנים. במסגרת תוכנית זו, הוערכו השינויים הצפויים ביחס לכל אחד מקווי פעילותה 

ל החברה, הסיכונים שעלולים להתלוות לשינויים אלו, החשיפה להתממשותם והצעדים שעל החברה לנקוט במקרה של ש

 התממשות הסיכונים.

החברה משקיעה מאמצים רבים בזיהוי ובחינה של השינויים בסביבה העסקית שלה, בכל אחד מקווי העסקים ומנהלת מעקב 

 גיב, במידה ונדרש, לשינויים אלו. מתמיד על שינויים אלו ועל האופן שיש לה
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 מדיניות ואומדנים חשבונאים קריטיים, בקרות ונהלים

 מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים 

בדבר עריכת  והנחיותיו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ובהתאם להוראות המפקח על הבנקיםערוכים הדוחות הכספיים 

ובנוסף לאמור  (20-79)עמודים  6302בדצמבר  00בדוחות הכספיים השנתיים ליום  0בביאור דוח כספי שנתי ורבעוני כמפורט 

 . (20-20בדוח הרבעוני )עמודים  0בביאור 

אוחדים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים דורשת הכנת הדוחות הכספיים המ

מההנהלה שימוש באומדנים והערכות המשפיעים על הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות וכן על סכומי הכנסות 

 והוצאות.

 התוצאות בפועל של סעיפים אלה עלולות להיות שונות מהאומדנים ו/או ההערכות.

אשר בין היתר בנוגע להתפתחויות הצפויות  ומדנים וההערכות מתבססים בדרך כלל על ניסיון העבר והפעלת שיקול דעת,הא

ככל שנדרש, מבוצעים ניתוחי רגישות של האומדנים  ההנהלה מאמינה כי הינם סבירים בעת החתימה על הדוחות הכספיים.

רית של השינויים בהנחות העבודה על התוצאות הכספיות של החשבונאיים הקריטיים, על מנת לאמוד את ההשפעה האפש

 החברה.

ועדת הביקורת של הדירקטוריון וכן בישיבת הדירקטוריון, סוקרת החשבונאית הראשית בפני הדירקטורים של החברה את וב

אותן הנחות ההנחות שעליהן מבוססים האומדנים הקריטיים, מפרטת את הנימוקים שהובאו בחשבון בעת קבלת ההחלטה על 

 וכן מציגה את השפעתם הכמותית על התוצאות הכספיות של החברה.
 

 לדוחות הכספיים מובאים בפירוט עיקרי המדיניות החשבונאית אותה יישמה החברה. 0בביאור 
 

 

https://www.leumi-card.co.il/he-il/GeneralPages/Pages/FinancialReport.aspx
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 בקרות ונהלים 

 

  (Sox Act 404)אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי 

 Sox Act.  -של ה 131 -ו 036ת על חברות כרטיסי אשראי את דרישות סעיפים הוראות המפקח על הבנקים מחילו

הוראות באשר לאחריות  Public Company Accounting Oversight Board -וה SEC -הבסעיפים אלו נקבעו על ידי 

דעת רואי החשבון  הבקרה הפנימית על דיווח כספי וחוות לקביעתם וקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי ולקיוםההנהלה 

 המבקר בקשר עם הבקרה הפנימית על דיווח כספי.

בקרה פנימית נאותה מחייבת קיום מערך בקרה על פי מסגרת מוגדרת ומוכרת, ומודל בין היתר, הוראות המפקח קובעות כי 

רישות ( עונה על הדCommittee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) COSO 6300 -ה

 ויכול לשמש לצורך הערכת הבקרה הפנימית.

 החברה מיישמת את ההוראה על פי הנחיות המפקח על הבנקים בהתאם לאמור לעיל. 

  

 הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי 

של החברה, העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את  תהראשי תהנהלת החברה, בשיתוף עם המנכ"ל והחשבונאי

הסיקו  תהראשי תל הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה. על בסיס הערכה זו, מנכ"ל החברה והחשבונאיהאפקטיביות ש

כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה הינם אפקטיביים כדי לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע 

 ור של המפקח על הבנקים ובמועד שנקבע בהוראות אלו. בהתאם להוראות הדיווח לציב הרבעונישהחברה נדרשת לגלות בדוח 

 

 בקרה פנימית על דיווח כספי 

, לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי, אשר 6302ביוני  03המסתיים ביום  השניבמהלך הרבעון 

 רה על דיווח כספי.השפיע באופן מהותי או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי על הבקרה הפנימית של החב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מנהל כללי - הלר חגי  יו"ר הדירקטוריון - תמר יסעור
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 CERTIFICATION)) -הצהרה  

 , מצהיר כי:חגי הלראני, 

 

)להלן:  6302 ביוני 03"החברה"( לרבעון שהסתיים ביום של לאומי קארד בע"מ )להלן:  הרבעוניסקרתי את הדוח  .0

 "הדוח"(.

 

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ  .6

 סה בדוח.כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכו

 

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות,  .0

 את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוח.

 

ולבקרה  (0)אים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילויאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו, אחר .1

 . וכן:(0)הפנימית של החברה על דיווח כספי

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח  א.

עתנו על ידי אחרים בחברה ובאותם שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות תאגידים מאוחדים שלה, מובא לידי

 תאגידים, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו, או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח כספי כזו,  ב.

מטרות חיצוניות המיועדת לספק מידה סבירה של בטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ל

 ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו;

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו בדוח את מסקנותינו לגבי  ג.

 הערכתנו, וכןהאפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על 

שהשפיע באופן מהותי, או  זהגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון  ד.

 סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי; וכן

 

ועדת הביקורת של ולדירקטוריון ול החשבון המבקרים, יאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרוא .2

 הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח  א.

 ה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי; וכןכספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החבר

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד  ב.

 משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי. 

 

 .דין אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל
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 (CERTIFICATION) -הצהרה  

 אני, לאה שורץ, מצהירה כי:

 

: )להלן 6302 ביוני 03של לאומי קארד בע"מ )להלן: "החברה"( לרבעון שהסתיים ביום  הרבעוניסקרתי את הדוח  .0

 "הדוח"(.

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ  .6

 כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

ע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומיד .0

 את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוח.

ולבקרה  (0)אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו, אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי .1

 . וכן:(0)הפנימית של החברה על דיווח כספי

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח  א.

שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות תאגידים מאוחדים שלה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה ובאותם 

 תקופת ההכנה של הדוח;תאגידים, בפרט במהלך 

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו, או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח כספי כזו,  ב.

המיועדת לספק מידה סבירה של בטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות 

 ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו;ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים 

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו בדוח את מסקנותינו לגבי  ג.

 האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, וכן

שהשפיע באופן מהותי, או  זהשל החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית  ד.

 סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי; וכן

 

ועדת הביקורת של והחשבון המבקרים, לדירקטוריון ול יאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרוא .2

 ה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:הדירקטוריון של החבר

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח  א.

 כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן

תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד כל  ב.

 משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי. 

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
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 לאה שורץ

 תראשי תחשבונאי ספים וחשבות,סמנכ"ל, מנהלת אגף כ

  ".וההנהלה כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון (0)



 
  

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 סומך חייקין

 KPMGום מגדל המילני

 239תא דואר , 07רחוב הארבעה 

 2033230תל אביב 
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 המניות של לאומי קארד בע"מ רואי החשבון המבקרים לבעליסקירה של דוח 
 
 

 מבוא
 

ומי קארד בע"מ וחברות בנות שלה, הכולל את המאזן הביניים סקרנו את המידע הכספי המצורף של לא
 ,ואת הדוחות התמציתיים ביניים המאוחדים על רווח והפסד 6302 ביוני 03התמציתי המאוחד ליום 

 .באותו תאריך ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותלתקופ השינויים בהון ותזרימי המזומנים
בהתאם לכללי  אלות ביניים וולהצגה של מידע כספי לתקופ הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה

( לדיווח כספי לתקופות ביניים ובהתאם להוראות המפקח על Israeli GAAPחשבונאות מקובלים בישראל )
 הבנקים והנחיותיו. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

 
 היקף הסקירה

 
סקירה של מידע כספי "של לשכת רואי חשבון בישראל  1סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  ערכנו את

לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" ותקן סקירה שיישומו בסקירה של 
תאגידים בנקאיים נקבע לפי הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 

ומיישום נהלי סקירה  ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,כבת מבירוריםמור
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני  .אנליטיים ואחרים

ותיים ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמע
 .אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת ,בהתאם לכך .שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת

 
 מסקנה

 
ל אינו ערוך, מכל "בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ

יווח כספי לתקופות ( לדIsraeli GAAPבהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל ) ,הבחינות המהותיות
 ביניים ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו.

 
 הדגש עניין

 
( בדוחות הכספיים בקשר 6' )די 7מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לביאור 

חברה. החברה אינה יכולה להעריך מה תהיינה ההשלכות הלבקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה כנגד 
 החברה, על מצבה הכספי ועל תוצאות פעולותיה ואם תהיינה מהותיות. של בקשה זו, אם בכלל, על

 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 

 סומך חייקין
 רואי חשבון

 
 

 6302 אוגוסטב 03
 
 



 

 

 

 



  

 

   

 

  
 
 
 
 
 
 

 דוחות כספייםתמצית 
 ביניים מאוחדים

  1326 ביוני 03 ליום
 )בלתי מבוקרים(
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 15 ............................................................................................................... מאוחד והפסד רווח דוח תמצית

 16 .............................................................................................................................. מאוחד מאזן תמצית

 14 .................................................................................................................. בהון השינויים על דוח תמצית

 13 .................................................................................................. המזומנים תזרימי על מאוחד דוח תמצית

 52 ..................................................................................................... החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור

 51 ............................................ חוץ מטבע של החליפין ובשער לצרכן המחירים במדד השינויים שיעורי - 1 ביאור

 51 ............................................................................................אשראי בכרטיסי מעסקאות הכנסות - 0 ביאור

 55 .................................... אשראי להפסדי והפרשה אשראי בכרטיסי פעילות בגין חייבים, אשראי סיכון - 1 ביאור

 42 ........................................................................................... אשראי בכרטיסי פעילות בגין זכאים - 5 ביאור

 41 ...................................................................... הבנקים על המפקח הוראות לפי ומינוף הון הלימות - 6 ביאור

 41 ................................................................................... מיוחדות והתקשרויות תלויות התחייבויות - 4 ביאור

 92 ......................................................................................................................... פעילות מגזרי - 9 ביאור

 95 ............................................................................ פיננסיים מכשירים של הוגן שווי ואומדני יתרות - 3 ביאור

 94 ................................................................................................................................... מסים - 23 ביאור

 94 .........................................................................................................ל"מנכ ומינוי כהונה סיום - 22 ביאור
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 רווח והפסד מאוחד תמצית דוח

 סכומים מדווחים

31 בדצמבר30 ביוני 30 ביוני 30 ביוני 30 ביוני 

20162015201620152015

(מבוקר))בלתי מבוקר()בלתי מבוקר()בלתי מבוקר()בלתי מבוקר(

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חביאור

הכנסות

                 878            425            456            216           3237מעסקאות בכרטיסי אשראי

                 173              85              90              43             45הכנסות ריבית, נטו

                     3                3*                2*הכנסות אחרות

              1,054            513            546            261           282סך כל ההכנסות

הוצאות

                   14                6              12                4               49ב'בגין הפסדי אשראי

                 471            230            241            118           124תפעול

                 177              83              84              39             45מכירה ושיווק

                   50              25              27              14             14הנהלה וכלליות

                   84              41              49              21             25תשלומים לבנקים 

                 796            385            413            196           217סך כל ההוצאות

                 258            128            133              65             65רווח לפני מיסים

                   83              40              41              20             19הפרשה למיסים על הרווח

                 175              88              92              45             46רווח לאחר מיסים 

חלק החברה ברווחים לאחר 

השפעת המס של חברות

                     5                2                3                1               2 כלולות

                 180              90              95              46             48רווח נקי 

רווח למניה רגילה )בש"ח(:

רווח בסיסי ומדולל:

1.921.843.803.607.20רווח נקי  

אלפיםאלפיםאלפיםאלפיםאלפים

25,000      25,000       25,000       25,000       25,000            

לשנה 

שהסתיימה ביום

לתקופה של שלושה חודשים 

שהסתיימה ביום

ממוצע משוקלל של מספר המניות

 ששימשו לחישוב הרווח למניה

לתקופה של שישה חודשים 

שהסתיימה ביום

 
 
 מיליוני ש"ח. 0 -סכום הנמוך מ *

 
 

 יו"ר הדירקטוריון - תמר יסעור
 
 

 מנכ"ל - חגי הלר
 
 

 תראשי תחשבונאיוחשבות, סמנכ"ל, מנהלת אגף כספים  - לאה שורץ
 

 6302 באוגוסט 03תאריך אישור הדוחות הכספיים: 
 
 

 דוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.תמצית ההביאורים ל
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 מאוחד  ןמאזתמצית 

 סכומים מדווחים
 
 

31 בדצמבר30 ביוני 30 ביוני 

201620152015

(מבוקר))בלתי מבוקר()בלתי מבוקר(

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חביאור

נכסים

107142                162מזומנים ופיקדונות בבנקים

10,81311,421           411,737א', 4ב'חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

                (81)                (78)                (83)4ב'הפרשה להפסדי אשראי

10,73511,340           11,654חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, נטו

33                    3השקעות בחברות כלולות 

175179                175ציוד

                  67                  71                  76נכסים אחרים

12,07011,09111,731סך כל הנכסים

התחייבויות

2,8123,013             3,277אשראי מתאגידים בנקאיים

6,5116,913             56,936זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

147144                151התחייבויות אחרות

9,47010,070           10,364סך כל ההתחייבויות

7התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות

             1,661             1,621             61,706הון 

12,07011,09111,731סך כל ההתחייבויות וההון
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.תמצית ההביאורים ל
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  על השינויים בהון דוחתמצית 

 סכומים מדווחים
 
 

הון המניות 

הנפרע

פרמיה על 

מניות

קרן הון 

מפעולות עם 

סך הכל הוןעודפיםבעלי שליטה

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

לתקופה של שלושה חודשים 

שהסתיימה ביום 30 ביוני 2016

)בלתי מבוקר(

         1,658         1,244                33             355              26יתרה ליום 31 במרס 2016

              48              48                   -                  -                 -רווח נקי לתקופה

         1,706         1,292                33             355              26יתרה ליום 30 ביוני 2016

הון המניות 

הנפרע

פרמיה על 

מניות

קרן הון 

מפעולות עם 

סך הכל הוןעודפיםבעלי שליטה

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

לתקופה של שלושה חודשים 

שהסתיימה ביום 30 ביוני 2015

)בלתי מבוקר(

         1,575         1,161                33             355              26יתרה ליום 31 במרס 2015

              46              46                   -                  -                 -רווח נקי לתקופה 

         1,621         1,207                33             355              26יתרה ליום 30 ביוני 2015 

הון המניות 

הנפרע

פרמיה על 

מניות

קרן הון 

מפעולות עם 

סך הכל הוןעודפיםבעלי שליטה

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

לתקופה של שישה חודשים 

שהסתיימה ביום 30 ביוני 2016

         1,661         1,247                33             355              26יתרה ליום 31 בדצמבר 2015 )מבוקר(

            (50)            (50)                   -                  -                 -דיבידנד )בלתי מבוקר(

              95              95                   -                  -                 -רווח נקי לתקופה )בלתי מבוקר(

         1,706         1,292                33             355              26יתרה ליום 30 ביוני 2016 )בלתי מבוקר(

 
 
 
 

 דוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.תמצית ההביאורים ל
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 )המשך( השינויים בהוןתמצית דוח על 

 סכומים מדווחים
 

הון המניות 

הנפרע

פרמיה על 

מניות

קרן הון 

מפעולות עם 

סך הכל הוןעודפיםבעלי שליטה

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

לתקופה של שישה חודשים 

שהסתיימה ביום 30 ביוני 2015

         1,531         1,117                33             355              26יתרה ליום 31 בדצמבר 2014 )מבוקר(

              90              90                   -                  -                 -רווח נקי לתקופה )בלתי מבוקר(

         1,621         1,207                33             355              26יתרה ליום 30 ביוני 2015 )בלתי מבוקר(

הון המניות 

הנפרע

פרמיה על 

מניות

קרן הון 

מפעולות עם 

סך הכל הוןעודפיםבעל שליטה

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

 2015 )מבוקר(

         1,531         1,117                33             355              26יתרה ליום 31 בדצמבר 2014

            (50)            (50)                   -                  -                 -דיבידנד

            180            180                   -                  -                 -רווח נקי בשנת החשבון

         1,661         1,247                33             355              26יתרה ליום 31 בדצמבר 2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 המזומנים  על תזרימימאוחד  דוחתמצית 

 סכומים מדווחים

לשנה 

שהסתיימה ביום

31 בדצמבר30 ביוני30 ביוני30 ביוני30 ביוני

20162015201620152015

(מבוקר)(בלתי מבוקר)(בלתי מבוקר)(בלתי מבוקר)(בלתי מבוקר)

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

                180              90              95              46             48רווח נקי לתקופה

התאמות:

חלק החברה ברווחים בלתי מחולקים של

                 (7)              (3)              (3)              (2)             (2) חברות כלולות

                  74              36              36              18             18פחת על ציוד

                  14                6              12                4               9הוצאות בגין הפסדי אשראי

                 (1)              (1)                6                1               5מיסים נדחים, נטו

פיצויי פרישה - גידול בעודף 

                    3                1                2                1* העתודה על היעודה

התאמות בגין הפרשי שער על יתרות

                 (1)                1                3                2             (1) מזומנים ושווי מזומנים

שינויים בנכסים שוטפים:

               (89)            (23)                 -            (23)                -הפקדת פיקדונות בבנקים

                  43                 -                 -                 -                -משיכת פיקדונות מבנקים

             (465)          (219)          (282)          (102)         (184)מתן אשראי למחזיקי כרטיס ולבתי עסק, נטו

ירידה )עליה( בחייבים אחרים בגין פעילות

             (347)              25            (44)            190           (73) בכרטיסי אשראי, נטו

                 (1)              (5)            (15)                 -           (10)אחר

שינויים בהתחייבויות שוטפות:

                308            107            264              44           109אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו

עליה )ירידה( בזכאים בגין פעילות 

                424              22              23          (154)           117בכרטיסי אשראי, נטו

                 (7)              (6)                3            (26)           (14)אחר

                128              31            100              (1)             22מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

לתקופה של שלושה חודשים 

שהסתיימה ביום

לתקופה של שישה חודשים 

שהסתיימה ביום

 
 מיליוני ש"ח. 0 -סכום הנמוך מ *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ם לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הביאורי
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 )המשך(על תזרימי המזומנים מאוחד  תמצית דוח
 

 סכומים מדווחים

לשנה 

שהסתיימה ביום

31 בדצמבר 30 ביוני30 ביוני 30 ביוני30 ביוני

20162015201620152015

(מבוקר)(בלתי מבוקר)(בלתי מבוקר)(בלתי מבוקר)(בלתי מבוקר)

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

                    7                3                3                2               3דיבידנד שהתקבל מחברה כלולה

               (72)            (31)            (30)            (17)           (15)רכישת ציוד

               (65)            (28)            (27)            (15)           (12)מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

תזרימי מזומנים מפעילות מימון

               (50)                 -            (50)                 -                -דיבידנד ששולם לבעלי מניות

               (50)                 -            (50)                 -                -מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

                  13                3              23            (16)             10עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת

                  62              62              76              82             85 התקופה

השפעת תנועות בשער חליפין על יתרות

                    1              (1)              (3)              (2)               1 מזומנים ושווי מזומנים

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף

                  76              64              96              64             96 התקופה

ריבית ומיסים ששולמו ו/או התקבלו:

                171              87              90              40             46ריבית שהתקבלה

                  15                8                7                4               3ריבית ששולמה

                    7                3                3                2               3דיבידנדים שהתקבלו

                104              51              46              26             27מיסים על הכנסה ששולמו

                    8                8                 -                 -                -מיסים על הכנסה שהתקבלו

נספח - פעולות השקעה ומימון שלא

 במזומן בתקופת הדוח

                    3                2                2                2               2רכישת ציוד באשראי

לתקופה של שלושה חודשים 

שהסתיימה ביום

לתקופה של שישה חודשים 

שהסתיימה ביום

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 
 כללי .א

 
"לאומי"(  -"החברה"( הינה חברה פרטית בשליטה של בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן  -לאומי קארד בע"מ )להלן 

 6302 ביוני 03מי אחזקות פיננסיות בע"מ. תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים של החברה ליום באמצעות לאו
כוללת את אלה של החברה ושל החברות הבנות שלה )להלן: "הקבוצה"(, וכן את זכויות הקבוצה בחברות כלולות. 

( וכן Israeli GAAPבלים בישראל )תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים ערוכה בהתאם לכללי חשבונאות מקו
בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו ואינה כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש 

 )להלן: "הדוחות השנתיים"(.  6302בדצמבר  00לקרוא אותה יחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום 
 

קבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה, הינה המדיניות שיושמה בדוחות המדיניות החשבונאית של ה
 השנתיים, למעט המפורט בסעיף ד' להלן.

 
  בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים, פרסום תמצית הדוחות הכספיים הוא על בסיס דוחות מאוחדים בלבד.

 
 03ידי דירקטוריון החברה בישיבה שהתקיימה ביום  תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים אושרה לפרסום על

 .6302 באוגוסט
 

 עקרונות הדיווח הכספי ב.
 

( Israeli GAAPערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל ) החברהשל ביניים הדוחות הכספיים תמצית 
וראות אלה מבוססות על כללי ובהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים והנחיותיו. בעיקר הנושאים, ה

החשבונאות המקובלים בארה"ב. בנושאים הנותרים, שהם פחות מהותיים, ההוראות מבוססות על תקני דיווח כספי 
(. כאשר תקני דיווח כספי בינלאומיים Israeli GAAP( ועל כללי החשבונאות המקובלים בישראל )IFRSבינלאומיים )

(IFRSמאפשרים מספר חלופות, או א ) ינם כוללים התייחסות ספציפית למצב מסוים, נקבעו בהוראות אלה הנחיות
 יישום ספציפיות, המבוססות בעיקר על כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב.

 
 שימוש באומדנים ג.
 

להשתמש בשיקול דעת, בהערכות  החברהבעריכת תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים נדרשת הנהלת 
והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר אומדנים 

 שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
 

שיקול הדעת והאומדנים של ההנהלה, בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו 
 .וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים בהערכות הכרוכות באי

 
האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו 

 האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת
 
 וראות הפיקוח על הבנקיםיישום לראשונה של תקני חשבונאות, עדכוני תקינה חשבונאית וה ד.
 

 מיישמת החברה תקנים חשבונאיים והוראות חדשות המפורטים להלן: 6302בינואר  0החל מתקופות המתחילות ביום 
 
דיווח של תאגידים בנקאיים וחברת כרטיסי אשראי בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא  .0

 .בחברות מוחזקותצירופי עסקים, איחוד דוחות כספיים והשקעות 
 .דיווח לפי כללי החשבונאות המקובלים ארה"ב בנושא נכסים בלתי מוחשיים .6

   
להלן תיאור מהות השינויים שננקטו במדיניות החשבונאית בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה ותיאור של 

 אופן והשפעת היישום לראשונה, ככל שהייתה:
 
כרטיסי אשראי בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא  דיווח של תאגידים בנקאיים וחברת .2

 צירופי עסקים, איחוד דוחות כספיים והשקעות בחברות מוחזקות
 
פורסם חוזר בנושא דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים  6302ביוני  03ביום 

חות כספיים והשקעות בחברות מוחזקות. בהתאם לחוזר נדרש ליישם את כללי בארה"ב בנושא צירופי עסקים, איחוד דו
 החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושאים אלו כמפורט להלן:

 בקודיפיקציה בדבר "צירופי עסקים". 032כללי ההצגה, המדידה והגילוי שנקבעו בהוראות נושא  •
 בקודיפיקציה בדבר "איחוד". 003הוראות נושא  •
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2 ביאור
 
 )המשך( יישום לראשונה של תקני חשבונאות, עדכוני תקינה חשבונאית והוראות הפיקוח על הבנקים ד.
 
דיווח של תאגידים בנקאיים וחברת כרטיסי אשראי בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב  .2

 )המשך( והשקעות בחברות מוחזקותבנושא צירופי עסקים, איחוד דוחות כספיים 
 
מוניטין ונכסים אחרים" בקשר לטיפול החשבונאי בירידת  -בדבר "נכסים בלתי מוחשיים  023-63הוראות נושא  •

 ערך מוניטין שנרכש בצירוף עסקים.
כן כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בנושא חברות מוחזקות, לרבות כללי ההצגה, המדידה והגילוי ו •

שיטת השווי  -בקודיפיקציה בדבר "השקעות  060את ההנחיות הנוגעות לירידת ערך שנקבעו בהוראות נושא 
 המאזני ועסקאות משותפות".

 IFRS 5ב.ב בהוראות הדיווח לציבור בדבר נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה לפי 71הטיפול שנקבע בסעיף  •
 לא יחול על השקעות בחברות כלולות.

 
ואילך. בעת היישום לראשונה, נדרש לפעול בהתאם  6302בינואר  0מיום  נכנסו לתוקף החלות שנקבעו בחוזר ההורא

להוראות המעבר שנקבעו באותם נושאים בתקינה האמריקאית בשינויים המתחייבים, לרבות תיקון למפרע של מספרי 
” push down accounting“וראות בנושא השוואה אם הדבר נדרש על פי כללי התקינה האמריקאית בנושאים אלו. הה

 .6302בינואר  0יחולו על צירופי עסקים שיבוצעו החל מיום 
 

 השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. הייתהליישום החוזר לא 
 

 ארה"ב בנושא נכסים בלתי מוחשייםבדיווח לפי כללי החשבונאות המקובלים  .1
  

בישראל לפי כללי  ח של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראיפורסם חוזר בנושא דיוו 6302באוקטובר  66ביום 
ליישם את כללי החשבונאות  החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא נכסים בלתי מוחשיים. בהתאם לחוזר נדרש

כללי ההצגה, המדידה והגילוי שנקבעו  המקובלים בבנקים בארה"ב בנושא נכסים בלתי מוחשיים ובין היתר, את
בנקים נדרשים ליישם את ההוראות  מוניטין ואחרים". -בקודיפיקציה בדבר "נכסים בלתי מוחשיים  023שא בהוראות נו

היישום לראשונה, יש לפעול בהתאם להוראות המעבר  ואילך. בעת 6302בינואר  0שנקבעו בהתאם לחוזר החל מיום 
ולל תיקון לנתונים המתייחסים לתקופות בשינויים המתחייבים. האמור כ שנקבעו בתקינה האמריקאית באותם נושאים,

 בהתאם לנושאים אלה. קודמות, אם הדבר נדרש
 

 :להלן סקירת עיקרי ההוראות החדשות ביישום הוראות התקינה האמריקאית בנושא נכסים בלתי מוחשיים
 
 ירידת ערך •

 נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים מוגדר
ידת ערך ברמת "קבוצת נכסים". קבוצת נכסים היא הרמה המצומצמת נכס בלתי מוחשי ייבחן בהתקיים סממנים ליר

 ביותר של נכסים והתחייבויות שמפיקה תזרים מזומנים נפרד.
מהוון הצפוי לנבוע -תחילה יש לבחון האם הערך בספרים של קבוצת הנכסים גבוה מסכום תזרימי המזומנים הבלתי

 בין הערך בספרים לבין השווי ההוגן של קבוצת הנכסים.ממנה. אם כן, יש להכיר בירידת ערך בגובה ההפרש ש
ראטה( אך ורק בין הנכסים שבקבוצת הנכסים, ובלבד שערכו של נכס -ירידת הערך תוקצה בצורה פרופורציונאלית )פרו

 בודד לא ירד מתחת לשוויו ההוגן.
 ביטול הפסד מירידת ערך •

 מוחשיים.ככלל, לא ניתן לבטל הפסדים מירידת ערך של נכסים בלתי 
 היוון עלויות ליצירת נכס בלתי מוחשי •

ככלל, עלויות ליצירת נכס בלתי מוחשי יוכרו כהוצאה בעת התהוותן. עם זאת, קיימות הנחיות ספציפיות עבור מקרים 
 מסוימים, למשל לגבי עלויות לפיתוח תוכנה לשימוש עצמי, כמתואר להלן.

  היוון עלויות תוכנה לשימוש עצמי •
לויות שהתהוו בשלב יישום הפיתוח של תוכנה לשימוש עצמי, בתנאי שההנהלה מחויבת למימון הפרויקט, ניתן להוון ע

וכי צפוי שיושלם והתוכנה תמלא את ייעודה. יצוין כי כבר כיום הוראות הדיווח לציבור בנושא היוון עלויות תוכנה לשימוש 
 (.ASC 350-40מסגרת )נכלל ב SOP 98-1עצמי מבוססות בין השאר על התקן האמריקאי 

 
 השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. הייתהליישום החוזר לא 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 2ביאור 
 
 תקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקים בתקופה שלפני יישומם .ה

 
 הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות . 2
 

חוזר בנושא אימוץ עדכון לכללי חשבונאות בנושא "הכנסה מחוזים עם לקוחות". החוזר פורסם  6302בינואר  00 ביום
המאמץ בכללי החשבונאות האמריקאים תקן חדש  ASU 2014-09מעדכן את הוראות הדיווח לציבור לאור פרסום 

מתן בנושא הכרה בהכנסה. התקן קובע כי הכנסה תוכר בסכום שצפוי שיתקבל בתמורה להעברת הסחורות או 
, נדרש ליישם את התיקונים להוראות הדיווח לציבור בהתאם 6302הוראות המעבר לשנת לבהתאם שירותים ללקוח. 

 .6300בינואר  0לחוזר בדבר אימוץ עדכון לכללי חשבונאות בנושא "הכנסה מחוזים עם לקוחות" החל מיום 
 של בחלופה או ההשוואה מספרי של חדשמ הצגה תוך למפרע יישום של בחלופה לבחור ניתן לראשונה היישום בעת

 בין, חל אינו החדש התקן. לראשונה היישום במועד להון המצטברת ההשפעה זקיפת תוך ולהבא מכאן של בדרך יישום
 .לקודיפיקציה 003 פרק בתחולת אשר חוזיות מחויבויות או וזכויות םיפיננסי מכשירים על, השאר

 
 בחלופה ליישום הוראות המעבר. ההכספיים, וטרם בחר התקן על דוחותילבחון את ההשפעה של ה הטרם החל החברה

 
 מיסים על הכנסה . 1

  
החשבונאות  פורסם חוזר בנושא דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי 6302באוקטובר  66ביום 

ות המקובלים בבנקים החשבונא המקובלים בארה"ב בנושא מיסים על הכנסה. בהתאם לחוזר נדרש ליישם את כללי
בקודיפיקציה בדבר  713והגילוי בהתאם לפרק  בארה"ב בנושא מיסים על הכנסה, ובין היתר את כללי ההצגה, המדידה

. 6307בינואר  0בהתאם לחוזר נדרש ליישם את הכללים החדשים החל מיום  מיסים על הכנסה". - גיות במטבע חוץ"סו
הוראות המעבר שנקבעו בתקינה האמריקאית לרבות תיקון למפרע של לפעול בהתאם ל בעת היישום לראשונה יש

 את הגילוי בדבר הטבות מס שלא הוכרו. 6307אם הדבר נדרש. אין חובה לתת בדוחות בשנת  מספרי השוואה,
 

 .הכספיים האת השלכות החוזר על דוחותי נתבוח החברה
 
המקובלים בארה"ב בנושאים: סוגיות במטבע דיווח של תאגידים בנקאיים בישראל לפי כללי החשבונאות  . 0

 חוץ; מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות; ואירועים לאחר תאריך המאזן
 

פורסם חוזר בנושא דיווח של תאגידים בנקאיים וחכ"א בישראל לפי כללי החשבונאות  6302במרץ  60ביום  
הדיווח לציבור ומאמץ תקני חשבונאות מקובלים בארה"ב המקובלים בארה"ב. החוזר מעדכן את הוראות 

 בנושאים הבאים:
 בקודיפיקציה בדבר "סוגיות במטבע חוץ". 003כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בנושא  •
כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב הנוגעים למדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים  •

 בקודיפיקציה בדבר "שינויים במדיניות חשבונאית ותיקון טעויות". 623בות נושא חשבונאיים וטעויות, לר
כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב הנוגעים לאירועים לאחר תאריך המאזן בהתאם לנושא  •

 בקודיפיקציה בדבר "אירועים לאחר תאריך המאזן". 022-03
ואילך. בעת היישום לראשונה, נדרש לפעול  6307אר בינו 0ההוראות שנקבעו בהתאם לחוזר יחולו מיום  

בהתאם להוראות המעבר שנקבעו באותם נושאים בתקינה האמריקאית בשינויים המתחייבים, לרבות תיקון 
 למפרע של מספרי השוואה אם הדבר נדרש על פי כללי התקינה האמריקאית בנושאים אלו.

אינפלציוניות", כפי שאומץ בהוראות -כספי בכלכלות היפר בדבר "דיווח 69כמו כן, תקן חשבונאות בינלאומי  
הדיווח לציבור, לא ייושם החל ממועד תחילת החוזר. מובהר, כי אין שינוי במועד שבו הופסקה ההתאמה של 
דוחות כספיים של תאגידים בנקאיים לאינפלציה וכי הדוחות הכספיים ייערכו על בסיס סכומים מדווחים, אלא אם 

 ת בהתאם להוראות הדיווח לציבור.כן נאמר אחר
 

 הכספיים. הלבחון את ההשפעה של החוזר על דוחותי הטרם החל החברה 
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 שיעורי השינויים במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין של מטבע חוץ - 1ביאור 

 
 להלן שיעורי השינוי, שחלו במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין של הדולר של ארה"ב:

 שער החליפין של  רים מדד המחי   

 הדולר של ארה"ב מדד בגין -לצרכן    

 השינוי % השינוי %   

 

     לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

 1.2 2.3   1326ביוני  03

 (2.0) 0.0   6302ביוני  03

     

     חודשים שהסתיימה ביום  שישהלתקופה של 

 (2.1) -   1326ביוני  03

 (0.0) (3.6)   6302י ביונ 03

     

 3.0 (0.3)   6302בדצמבר  00לשנה שהסתיימה ביום 

 

 הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי - 0ביאור 
 

31 בדצמבר30 ביוני30 ביוני30 ביוני30 ביוני

20162015201620152015

)מבוקר()בלתי מבוקר()בלתי מבוקר()בלתי מבוקר()בלתי מבוקר(

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

הכנסות מבתי עסק:

                 623             303             327             155            168עמלות בתי עסק
                   19               10                 8                 5                4הכנסות אחרות

סך כל ההכנסות מבתי עסק -

                 642             313             335             160            172 ברוטו

               (269)           (130)           (142)             (66)            (71)בניכוי עמלות למנפיקים אחרים

                 373             183             193               94            101סך כל ההכנסות מבתי עסק - נטו

הכנסות ממחזיקי כרטיס  אשראי:

                 304             146             159               75              82עמלות מנפיק

                 129               67               64               31              32עמלות שירות

                   72               29               40               16              22עמלות מעסקאות בחו"ל

סך כל ההכנסות בגין מחזיקי

                 505             242             263             122            136 כרטיסי אשראי

סך כל ההכנסות מעסקאות

                 878             425             456             216            237 בכרטיסי אשראי

לשנה 

שהסתיימה ביום

לתקופה של שלושה חודשים 

שהסתיימה ביום

לתקופה של שישה חודשים 

שהסתיימה ביום
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 והפרשה להפסדי אשראי  חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, סיכון אשראי - 1ביאור 

 
 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי .א

31 בדצמבר30 ביוני 

20152015

ליתרה ביום

לעסקאות 

בחודש אחרון

)מבוקר()בלתי מבוקר()בלתי מבוקר()בלתי מבוקר()בלתי מבוקר(

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח % %

סיכון אשראי שאינו בערבות בנקים:

         5,436         5,071         5,729אנשים פרטיים: )1(

         1,794         1,677         1,802מזה: חייבים בגין כרטיסי אשראי )2(

         3,642         3,394         3,927             7.1            6.3מזה: אשראי )2()3(

            270            277            297מסחרי:

            191            189            228מזה: חייבים בגין כרטיסי אשראי )2(

              79              88              69             4.6            4.1מזה: אשראי )2()4(

סך הכל סיכון אשראי שאינו בערבות 

         5,706         5,348         6,026בנקים

סיכון אשראי בערבות בנקים ואחרים:

         5,205         4,930         5,189חייבים בגין כרטיסי  אשראי 

חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי

            474        510            488 אשראי

              18              11              19הכנסות לקבל

              18              14              15אחרים

סך הכל חייבים בגין פעילות בכרטיסי

       11,421       10,813       11,737 אשראי

30 ביוני 2016

שיעור ריבית ממוצעת שנתית 

 

 

 אנשים פרטיים כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר "סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק על בסיס מאוחד". (0)

ולל יתרות בגין עסקאות רגילות, עסקאות בתשלומים על חשבון בית העסק כ ,ללא חיוב ריבית -חייבים בגין כרטיסי אשראי  (6)

 ועסקאות אחרות.

 , אשראי שאינו למחזיקי כרטיסכולל עסקאות קרדיט, עסקאות בכרטיסי אשראי מתגלגל, אשראי ישיר ,עם חיוב ריבית -אשראי 

 ועסקאות אחרות.

מיליוני  0,007 - 6302 ביוני 03מיליוני ש"ח,  0,607 - 6302בדצמבר  00)ש"ח מיליוני  0,672כולל אשראי בביטחון רכב בסך  (0)

  .(ש"ח

  .(מיליוני ש"ח 77 - 6302 ביוני 03מיליוני ש"ח,  20 - 6302בדצמבר  00)ש"ח מיליוני  29בתי עסק בסך  כולל (1)
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 )המשך( ה להפסדי אשראיוהפרש חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, סיכון אשראי - 1ביאור 
 

 ומכשירי אשראי חוץ מאזניים ** חובות ב.
 

 אשראי ההפרשה להפסדי תנועה ביתרת .2

 

חייבים 

בגין 

כרטיסי 

 אשראי)2(אשראי

חייבים 

בגין 

כרטיסי 

 אשראי)2(אשראי

סיכון אשראי 

בערבות 

בנקים 

 סך הכלואחרים)3(

יתרת הפרשה להפסדי אשראי

         92                1            1            3         51        36 ליום 31 במרס 2016

           9***           7          2הוצאות בגין הפסדי אשראי      

         (8)                 -**         (6)        (2)  מחיקות חשבונאיות

  גביית חובות שנמחקו חשבונאית 

           3                 -**           2          1  בשנים קודמות

         (5)                 -**         (4)        (1)מחיקות חשבונאיות, נטו

יתרת ההפרשה להפסדי אשראי

         96                1            1            3         54        37 ליום 30 ביוני 2016 )1(

)1( מזה:

         13*             -*            -        13בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים

**             -             -            -           -בגין פיקדונות בבנקים

בגין חייבים בגין כרטיסי אשראי 

**             -             -            -           -בערבות בנקים

 מיליוני ש"ח

)בלתי מבוקר(

סיכון אשראי שאינו בערבות בנקים

הפרשה להפסדי אשראי

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016

מסחריאנשים פרטיים

 
 מיליוני ש"ח. 0 -סכום הנמוך מ *
 .חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים **

אשראי נושא ריבית. אשראי זה כולל עסקאות קרדיט, עסקאות בכרטיסי אשראי מתגלגל, אשראי למחזיקי כרטיס, אשראי שאינו  (6)

 חרות.למחזיקי כרטיס ועסקאות א

בבנקים, חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל  תפיקדונוחייבים ואשראי בגין כרטיסי אשראי בערבות בנקים,  (0)

 וחייבים אחרים.
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 )המשך( והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, סיכון אשראי - 1ביאור 
 
 )המשך( ומכשירי אשראי חוץ מאזניים* *חובות  ב.

 
 )המשך( אשראי ההפרשה להפסדי תנועה ביתרת .2

 

חייבים 

בגין 

כרטיסי 

 אשראי)2(אשראי

חייבים 

בגין 

כרטיסי 

 אשראי)2(אשראי

סיכון אשראי 

בערבות 

בנקים 

 סך הכלואחרים)3(

יתרת הפרשה להפסדי אשראי

         96                1            1            3         48        43 ליום 31 במרס 2015

           4***           3          1הוצאות בגין הפסדי אשראי

         (6)                 -**         (3)        (3)  מחיקות חשבונאיות

  גביית חובות שנמחקו חשבונאית 

           2                 -**           1          1  בשנים קודמות

         (4)                 -**         (2)        (2)מחיקות חשבונאיות נטו

יתרת ההפרשה להפסדי אשראי

         96                1            1            3         49        42 ליום 30 ביוני 2015 )1(

)1( מזה:

         18*             -*            -        18בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים

**             -             -            -           -בגין פקדונות בבנקים

בגין חייבים בגין כרטיסי אשראי 

**             -             -            -           -בערבות בנקים

 מיליוני ש"ח

)בלתי מבוקר(

סיכון אשראי שאינו בערבות בנקים

הפרשה להפסדי אשראי

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2015

מסחריאנשים פרטיים

 

 

 מיליוני ש"ח. 0 -סכום הנמוך מ *
 .חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים **

אשראי נושא ריבית. אשראי זה כולל עסקאות קרדיט, עסקאות בכרטיסי אשראי מתגלגל, אשראי למחזיקי כרטיס, אשראי שאינו  (6)

 למחזיקי כרטיס ועסקאות אחרות.

בבנקים, חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל  תפיקדונוואשראי בגין כרטיסי אשראי בערבות בנקים, חייבים  (0)

 וחייבים אחרים.
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 )המשך( והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, סיכון אשראי - 1ביאור 
 
 )המשך( וץ מאזנייםומכשירי אשראי ח** חובות  ב.

  
 )המשך( אשראי ההפרשה להפסדי תנועה ביתרת .2

חייבים 

בגין 

כרטיסי 

 אשראי)2(אשראי

חייבים 

בגין 

כרטיסי 

 אשראי)2(אשראי

סיכון אשראי 

בערבות 

בנקים 

 סך הכלואחרים)3(

יתרת הפרשה להפסדי אשראי

         94                1*            3         52        38 ליום 31 בדצמבר 2015

         12*            1*           9          2הוצאות בגין הפסדי אשראי      

       (17)                 -**       (12)        (5)  מחיקות חשבונאיות

  גביית חובות שנמחקו חשבונאית 

           7                 -**           5          2  בשנים קודמות

       (10)                 -**         (7)        (3)מחיקות חשבונאיות, נטו

יתרת ההפרשה להפסדי אשראי

         96                1            1            3         54        37 ליום 30 ביוני 2016 )1(

)1( מזה:

         13*             -*            -        13בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים

**             -             -            -           -בגין פיקדונות בבנקים

בגין חייבים בגין כרטיסי אשראי 

**             -             -            -           -בערבות בנקים

מסחריאנשים פרטיים

)בלתי מבוקר(

 מיליוני ש"ח

לשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016

הפרשה להפסדי אשראי

סיכון אשראי שאינו בערבות בנקים

 

 
 מיליוני ש"ח. 0 -ך מסכום הנמו *

 .חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים **

אשראי נושא ריבית. אשראי זה כולל עסקאות קרדיט, עסקאות בכרטיסי אשראי מתגלגל, אשראי למחזיקי כרטיס, אשראי שאינו  (6)

 למחזיקי כרטיס ועסקאות אחרות.

בבנקים, חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל  תפיקדונוי אשראי בערבות בנקים, חייבים ואשראי בגין כרטיס (0)

 וחייבים אחרים.

 

 



 
 

 29 

 )המשך( והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, סיכון אשראי - 1ביאור 
 
 ך()המש ומכשירי אשראי חוץ מאזניים** חובות  ב.

  
 )המשך( אשראי ההפרשה להפסדי תנועה ביתרת .2

 

חייבים 

בגין 

כרטיסי 

 אשראי)2(אשראי

חייבים 

בגין 

כרטיסי 

 אשראי)2(אשראי

סיכון אשראי 

בערבות 

בנקים 

 סך הכלואחרים)3(

יתרת הפרשה להפסדי אשראי

         96                1            1            3         48        43 ליום 31 בדצמבר 2014

           6***           5          1הוצאות בגין הפסדי אשראי

       (12)                 -          (1)*         (7)        (4)  מחיקות חשבונאיות

  גביית חובות שנמחקו חשבונאית 

           6                 -            1*           3          2  בשנים קודמות

         (6)                 -**         (4)        (2)מחיקות חשבונאיות נטו

יתרת ההפרשה להפסדי אשראי

         96                1            1            3         49        42 ליום 30 ביוני 2015 )1(

)1( מזה:

         18*             -*            -        18בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים

**             -             -            -           -בגין פקדונות בבנקים

בגין חייבים בגין כרטיסי אשראי 

**             -             -            -           -בערבות בנקים

לשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2015

 מיליוני ש"ח

הפרשה להפסדי אשראי

סיכון אשראי שאינו בערבות בנקים

מסחריאנשים פרטיים

)בלתי מבוקר(

 

 
 ש"ח. מיליוני 0 -סכום הנמוך מ *

 .חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים **

אשראי נושא ריבית. אשראי זה כולל עסקאות קרדיט, עסקאות בכרטיסי אשראי מתגלגל, אשראי למחזיקי כרטיס, אשראי שאינו  (6)

 למחזיקי כרטיס ועסקאות אחרות.

בבנקים, חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל  תפיקדונובנקים,  חייבים ואשראי בגין כרטיסי אשראי בערבות (0)

 וחייבים אחרים.
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 )המשך( והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, סיכון אשראי - 1ביאור 
 
 )המשך( חובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניים ב.

 
 (2) על דרך חישוב ההפרשה להפסדי אשראי בגין חובות ועל החובות בגינם היא חושבהמידע נוסף  .1

חייבים 

בגין 

כרטיסי 

 אשראי)2(אשראי

חייבים 

בגין 

כרטיסי 

 אשראי)2(אשראי

סיכון אשראי 

בערבות 

בנקים 

 סך הכלואחרים)3(

יתרת חוב רשומה של חובות:

    6,035         5,839          30        149           4        13שנבדקו על בסיס פרטני

    5,864              34          39          79     3,923   1,789שנבדקו על בסיס קבוצתי

  11,899         5,873          69        228     3,927   1,802סך הכל חובות

הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות:

           2                1***          1שנבדקו על בסיס פרטני

         81                 -            1            3         54        23שנבדקו על בסיס קבוצתי

         83                1            1            3         54        24סך הכל הפרשה להפסדי אשראי

חייבים 

בגין 

כרטיסי 

 אשראי)2(אשראי

חייבים 

בגין 

כרטיסי 

 אשראי)2(אשראי

סיכון אשראי 

בערבות 

בנקים 

 סך הכלואחרים)3(

יתרת חוב רשומה של חובות:
    5,698         5,547          40          98           2        11שנבדקו על בסיס פרטני

    5,222              25          48          91     3,392   1,666שנבדקו על בסיס קבוצתי

  10,920         5,572          88        189     3,394   1,677סך הכל חובות

הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות:
           4                1*            1*          2שנבדקו על בסיס פרטני

         74                 -            1            2         49        22שנבדקו על בסיס קבוצתי

         78                1            1            3         49        24סך הכל הפרשה להפסדי אשראי

30 ביוני 2015

)בלתי מבוקר(

 מיליוני ש"ח

הפרשה להפסדי אשראי

סיכון אשראי שאינו בערבות בנקים

מסחריאנשים פרטיים

 מיליוני ש"ח

30 ביוני 2016

)בלתי מבוקר(

סיכון אשראי שאינו בערבות בנקים

מסחריאנשים פרטיים

הפרשה להפסדי אשראי

 

 מיליוני ש"ח. 0 -סכום הנמוך מ *

 .חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים (0)

אשראי נושא ריבית. אשראי זה כולל עסקאות קרדיט, עסקאות בכרטיסי אשראי מתגלגל, אשראי למחזיקי כרטיס, אשראי שאינו  (6)

 למחזיקי כרטיס ועסקאות אחרות.

בבנקים, חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל  תפיקדונובגין כרטיסי אשראי בערבות בנקים, חייבים ואשראי  (0)

 וחייבים אחרים.
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 )המשך( והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, סיכון אשראי - 1ביאור 
 
 )המשך( םחובות ומכשירי אשראי חוץ מאזניי ב.

 
 (2) מידע נוסף על דרך חישוב ההפרשה להפסדי אשראי בגין חובות ועל החובות בגינם היא חושבה .1

 

חייבים 

בגין 

כרטיסי 

 אשראי)2(אשראי

חייבים 

בגין 

כרטיסי 

 אשראי)2(אשראי

סיכון אשראי 

בערבות 

בנקים 

 סך הכלואחרים)3(

יתרת חוב רשומה של חובות:

    5,968         5,821          34        102           2          9שנבדקו על בסיס פרטני

    5,595              36          45          89     3,640   1,785שנבדקו על בסיס קבוצתי

  11,563         5,857          79        191     3,642   1,794סך הכל חובות

הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות:

           3                1***          2שנבדקו על בסיס פרטני

         78                 -*            3         52        23שנבדקו על בסיס קבוצתי

         81                1*            3         52        25סך הכל הפרשה להפסדי אשראי

 מיליוני ש"ח

31 בדצמבר 2015

הפרשה להפסדי אשראי

סיכון אשראי שאינו בערבות בנקים

מסחריאנשים פרטיים

)מבוקר(

 

 מיליוני ש"ח. 0 -סכום הנמוך מ *

 .חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים (0)

אשראי נושא ריבית. אשראי זה כולל עסקאות קרדיט, עסקאות בכרטיסי אשראי מתגלגל, אשראי למחזיקי כרטיס, אשראי שאינו  (6)

 אחרות.למחזיקי כרטיס ועסקאות 

בבנקים, חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל  תפיקדונוחייבים ואשראי בגין כרטיסי אשראי בערבות בנקים,  (0)

 וחייבים אחרים.
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)המשך( והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, סיכון אשראי - 1ביאור   
 

 (2) חובות ג.
 
 איכות אשראי ופיגורים .2

 

לא בעייתיים

לא 

סך הכלפגומים )3(פגומים

בפיגור של 

90 ימים או 

יותר

בפיגור של 

30 ועד 89 

ימים )5(

חובות שאינם בערבות בנקים

אנשים פרטיים

                2               -    1,802          13        15       1,774חייבים בגין כרטיסי אשראי

                 -               -    3,927             -      195       3,732אשראי )6(

מסחרי

*               -       228            1          1          226חייבים בגין כרטיסי אשראי

                 -               -         69             -*            69אשראי

חובות בערבות בנקים 

                 -               -    5,873             -           -       5,873ואחרים )4(

                2               -  11,899          14      211 11,674 **סך הכל חובות

לא בעייתיים

לא 

סך הכלפגומים )3(פגומים

בפיגור של 

90 ימים או 

יותר

בפיגור של 

30 ועד 89 

ימים )5(

חובות שאינם בערבות בנקים

אנשים פרטיים

                2               -    1,677          11        11       1,655חייבים בגין כרטיסי אשראי

                 -               -    3,394             -      176       3,218אשראי )6(

מסחרי

*               -       189            2          1          186חייבים בגין כרטיסי אשראי

                 -               -         88             -*            88אשראי

חובות בערבות בנקים 

                 -               -    5,572             -           -       5,572ואחרים )4(

                2               -  10,920          13      188 10,719 **סך הכל חובות

חובות לא פגומים - מידע נוסףבעייתיים )2(

(בלתי מבוקר)

מיליוני ש"ח

30 ביוני 2015

30 ביוני 2016

חובות לא פגומים - מידע נוסףבעייתיים )2(

(בלתי מבוקר)

מיליוני ש"ח

 

 מיליוני ש"ח. 0-סכום הנמוך מ *

בסך אשר דירוג האשראי שלהם במועד הדוח תואם את דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בהתאם למדיניות החברה מזה: חובות  **

 מיליוני ש"ח(. 03,709 - 6302 ביוני 03)ש"ח מיליוני  00,271

 

 .חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים (0)
 מיוחדת. חובות פגומים, נחותים או בהשגחה (6)
ככלל, חובות פגומים אינם צוברים הכנסות ריבית, למידע על חובות פגומים מסוימים שאורגנו מחדש בארגון מחדש של חוב בעייתי  (0)

 .להלן )ג'(6סעיף ג'ראה  -

ינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל וחייבים בבנקים, חברות וארגונים ב תפיקדונוכרטיסי אשראי בערבות בנקים, מחזיקי  (1)

 אחרים.

 יום סווגו כחובות בעייתים שאינם פגומים ואינם צוברים הכנסות ריבית. 09עד  03חובות בפיגור של  (2)

 .מיליוני ש"ח( 0,007 - 6302 ביוני 03)ש"ח מיליוני  0,672כולל אשראי בביטחון רכב בסך   (2)
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)המשך( והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, סיכון אשראי - 1ביאור   
 

 )המשך( (2חובות ) ג.
 
 )המשך( איכות אשראי ופיגורים .2

 

לא בעייתיים

לא 

סך הכלפגומים )3(פגומים

בפיגור של 

90 ימים או 

יותר

בפיגור של 

30 ועד 89 

ימים )5(

חובות שאינם בערבות בנקים

אנשים פרטיים

                2               -    1,794          12        15       1,767חייבים בגין כרטיסי אשראי

                 -               -    3,642             -      184       3,458אשראי )6(

מסחרי
*               -       191*          1          190חייבים בגין כרטיסי אשראי

                 -               -         79             -*            79אשראי
חובות בערבות בנקים 

                 -               -    5,857             -           -       5,857ואחרים )4(

                2               -  11,563          12      200 11,351 **סך הכל חובות

(מבוקר)

מיליוני ש"ח

31 בדצמבר 2015

חובות לא פגומים - מידע נוסףבעייתיים )2(

 

 מיליוני ש"ח. 0-סכום הנמוך מ *

בסך מזה: חובות אשר דירוג האשראי שלהם במועד הדוח תואם את דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בהתאם למדיניות החברה  **

 .ש"חמיליוני  00,020

 

 .אי, פיקדונות בבנקים וחובות אחריםחייבים בגין פעילות בכרטיסי אשר (0)
 חובות פגומים, נחותים או בהשגחה מיוחדת. (6)
ככלל, חובות פגומים אינם צוברים הכנסות ריבית, למידע על חובות פגומים מסוימים שאורגנו מחדש בארגון מחדש של חוב בעייתי  (0)

 .להלן )ג'(6סעיף ג'ראה  -

בבנקים, חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל וחייבים  תפיקדונוכרטיסי אשראי בערבות בנקים, מחזיקי  (1)

 אחרים.

 יום סווגו כחובות בעייתים שאינם פגומים ואינם צוברים הכנסות ריבית. 09עד  03חובות בפיגור של  (2)

 ש"ח.וני מילי 0,607כולל אשראי בביטחון רכב בסך   (2)
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 )המשך(והפרשה להפסדי אשראי  חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, סיכון אשראי - 1ביאור 

 ( )המשך(2חובות ) ג.
 
 מידע נוסף על חובות פגומים .1

 חובות פגומים והפרשה פרטנית )א(
 

חובות 
 
יתרת

פגומים בגינם 

קיימת הפרשה 

פרטנית )2()3(

יתרת 

הפרשה 

פרטנית 

)3(

חובות 
 
יתרת

פגומים בגינם 

לא קיימת 

הפרשה 

פרטנית )2(

סך הכל 

יתרת 

חובות 

פגומים )2(

יתרת קרן 

חוזית של 

חובות 

פגומים

חובות שאינם בערבות בנקים
אנשים פרטיים

 13             13             11                  1            2                   חייבים בגין כרטיסי אשראי

 -                -                -                    -             -                   אשראי

מסחרי
 1               1               1                    *  * חייבים בגין כרטיסי אשראי

 -                -                -                    -             -                   אשראי

 -                -                -                    -             -                   חובות בערבות בנקים ואחרים )4(

 14             14             12                  1            2                   סך הכל חובות )5(

)5( מזה:
 2               -                    1            2                   נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי  מזומנים

 2               -                    1            2                   חובות בארגון מחדש של חובות  בעייתיים

חובות 
 
יתרת

פגומים בגינם 

קיימת הפרשה 

פרטנית )2()3(

יתרת 

הפרשה 

פרטנית 

)3(

חובות 
 
יתרת

פגומים בגינם 

לא קיימת 

הפרשה 

פרטנית )2(

סך הכל 

יתרת 

חובות 

פגומים )2(

יתרת קרן 

חוזית של 

חובות 

פגומים

חובות שאינם בערבות בנקים
אנשים פרטיים

 11             11             8                    1            3                   חייבים בגין כרטיסי אשראי

 -                -                -                    -             -                   אשראי

מסחרי
 2               2               *  1            2                   חייבים בגין כרטיסי אשראי

 -                -                -                    -             -                   אשראי

 -                -                -                    -             -                   חובות בערבות בנקים ואחרים )4(

 13             13             8                    2            5                   סך הכל חובות )5(

)5( מזה:

 3               -                    1            3                   נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי  מזומנים

 3               -                    1            3                   חובות בארגון מחדש של חובות  בעייתיים

30 ביוני 2016

(בלתי מבוקר)

מיליוני ש"ח

30 ביוני 2015

(בלתי מבוקר)

מיליוני ש"ח

 

 מיליוני ש"ח. 0-סכום הנמוך מ *
 .חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים (0)
 יתרת חוב רשומה. (6)
 להפסדי אשראי. הפרשה פרטנית (0)
בבנקים, חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל וחייבים  תפיקדונוכרטיסי אשראי בערבות בנקים, מחזיקי  (1)

 אחרים.
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 משך()הוהפרשה להפסדי אשראי  חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, סיכון אשראי - 1ביאור 

 ( )המשך(2חובות ) ג.
 
 )המשך( מידע נוסף על חובות פגומים .1

 )המשך( חובות פגומים והפרשה פרטנית )א(
 

חובות 
 
יתרת

פגומים בגינם 

קיימת הפרשה 

פרטנית )2()3(

יתרת 

הפרשה 

פרטנית 

)3(

חובות 
 
יתרת

פגומים בגינם 

לא קיימת 

הפרשה 

פרטנית )2(

סך הכל 

יתרת 

חובות 

פגומים )2(

יתרת קרן 

חוזית של 

חובות 

פגומים

חובות שאינם בערבות בנקים
אנשים פרטיים

 12             12             9                    2            3                   חייבים בגין כרטיסי אשראי

 -                -                -                    -             -                   אשראי

מסחרי
 *  *  *  *  * חייבים בגין כרטיסי אשראי

 -                -                -                    -             -                   אשראי

 -                -                -                    -             -                   חובות בערבות בנקים ואחרים )4(

 12             12             9                    2            3                   סך הכל חובות )5(

)5( מזה:

 2               -                    1            2                   נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי  מזומנים

 2               -                    1            2                   חובות בארגון מחדש של חובות  בעייתיים

31 בדצמבר 2015

(מבוקר)

מיליוני ש"ח

 

 מיליוני ש"ח. 0-סכום הנמוך מ *
 .חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים (0)
 יתרת חוב רשומה. (6)
 להפסדי אשראי. הפרשה פרטנית (0)
ת וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל וחייבים בבנקים, חברו תפיקדונוכרטיסי אשראי בערבות בנקים, מחזיקי  (1)

 אחרים.
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 )המשך( והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, סיכון אשראי - 1ביאור 
 

 )המשך( (2) חובות ג.
  

 מידע נוסף על חובות פגומים )המשך( .1
 

 תיתרה ממוצעת והכנסות ריבי )ב(

יתרה 

ממוצעת 

של חובות 

פגומים )2(

הכנסות 

ריבית 

שנרשמו)3(

מזה: 

נרשמו על 

בסיס 

מזומן

יתרה 

ממוצעת 

של חובות 

פגומים )2(

הכנסות 

ריבית 

שנרשמו)3(

מזה: 

נרשמו על 

בסיס 

מזומן

חובות שאינם בערבות בנקים

אנשים פרטיים

**            11**           13חייבים בגין כרטיסי אשראי

             -               -               -             -              -              -אשראי

מסחרי

**              2**             1חייבים בגין כרטיסי אשראי

             -               -               -             -              -              -אשראי

חובות בערבות בנקים 

             -               -               -             -              -              -ואחרים

**            13**           14סך הכל

יתרה 

ממוצעת 

של חובות 

פגומים )2(

הכנסות 

ריבית 

שנרשמו)3(

מזה: 

נרשמו על 

בסיס 

מזומן

יתרה 

ממוצעת 

של חובות 

פגומים )2(

הכנסות 

ריבית 

שנרשמו)3(

מזה: 

נרשמו על 

בסיס 

מזומן

חובות שאינם בערבות בנקים

אנשים פרטיים

**            10**           12חייבים בגין כרטיסי אשראי

             -               -               -             -              -              -אשראי

מסחרי

**              2**             1חייבים בגין כרטיסי אשראי

             -               -               -             -              -              -אשראי

חובות בערבות בנקים 

             -               -               -             -              -              -ואחרים

**            12**           13סך הכל

מיליוני ש"ח

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום

(בלתי מבוקר)

מיליוני ש"ח

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימו ביום

30 ביוני 302015 ביוני 2016

30 ביוני 302015 ביוני 2016

(בלתי מבוקר)

 

 
 מיליוני ש"ח. 0-סכום הנמוך מ *
 .ות אחריםחייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פיקדונות בבנקים וחוב (0)
 .ממוצעת של חובות פגומים בתקופת הדיווח יתרת חוב רשומה (6)
 .הכנסות ריבית שנרשמו בתקופת הדיווח, בגין היתרה הממוצעת של החובות הפגומים, בפרק הזמן בו החובות סווגו כפגומים (0)
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 )המשך( והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, סיכון אשראי - 1ביאור 
 

 )המשך( (2) חובות ג.
  

 מידע נוסף על חובות פגומים )המשך( .1
 

 חובות בעייתיים בארגון מחדש )ג(
 

שאינו צובר הכנסות 

ריבית

לא 
 
צובר,

סך הכל )3(בפיגור )2(

חובות שאינם בערבות בנקים

אנשים פרטיים

                       2*                           2חייבים בגין כרטיסי אשראי

                        -                   -                            -אשראי

מסחרי

                        -                   -*חייבים בגין כרטיסי אשראי

                        -                   -                            -אשראי

                        -                   -                            -חובות בערבות בנקים ואחרים

                       2*                           2סך הכל חובות

שאינו צובר הכנסות 

ריבית

לא 
 
צובר,

סך הכל )3(בפיגור )2(

חובות שאינם בערבות בנקים

אנשים פרטיים

                       2*                           2חייבים בגין כרטיסי אשראי

                        -                   -                            -אשראי

מסחרי

                       1                   -                           1חייבים בגין כרטיסי אשראי

                        -                   -                            -אשראי

                        -                   -                            -חובות בערבות בנקים ואחרים

                       3*                           3סך הכל חובות

30 ביוני 2016

יתרת חוב רשומה

)בלתי מבוקר(

מיליוני ש"ח

30 ביוני 2015

יתרת חוב רשומה

)בלתי מבוקר(

מיליוני ש"ח

 
 מיליוני ש"ח. 0-סכום הנמוך מ *  

 .חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים (0)
 צובר הכנסות ריבית. (6)
 נכלל בחובות פגומים. (0)
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 )המשך( ראיוהפרשה להפסדי אש חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, סיכון אשראי - 1ביאור 
 

  )המשך( (2) חובות ג.

 מידע נוסף על חובות פגומים )המשך( .1

 )המשך( חובות בעייתיים בארגון מחדש )ג(

 

שאינו צובר הכנסות 

ריבית

לא 
 
צובר,

סך הכל )3(בפיגור )2(

חובות שאינם בערבות בנקים
אנשים פרטיים

                       2*                           2חייבים בגין כרטיסי אשראי

                        -                   -                            -אשראי

מסחרי
*                   -*חייבים בגין כרטיסי אשראי

                        -                   -                            -אשראי

                        -                   -                            -חובות בערבות בנקים ואחרים

                       2*                           2סך הכל חובות

מיליוני ש"ח

31 בדצמבר 2015

יתרת חוב רשומה

)מבוקר(

 
 
 
 מיליוני ש"ח. 0-סכום הנמוך מ *  

 .חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים (0)
  צובר הכנסות ריבית. (6)
 נכלל בחובות פגומים. (0)
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 משך()ה והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, סיכון אשראי - 1ביאור 
 

 )המשך( (2) חובות ג.

 
 מידע נוסף על חובות פגומים )המשך( .1
 

 חובות בעייתיים בארגון מחדש )המשך( )ג(

מס' הסדרים

יתרת חוב 

רשומה לפני 

ארגון מחדש

יתרת חוב 

רשומה לאחר 

מס' הסדריםארגון מחדש

יתרת חוב 

רשומה )3(

מיליוני ש"ח

חובות שאינם בערבות בנקים
אנשים פרטיים

                1            127                  1                1              128חייבים בגין כרטיסי אשראי

                 -                 -                   -                 -                  -אשראי

מסחרי
                 -                 -**                  1חייבים בגין כרטיסי אשראי

                 -                 -                   -                 -                  -אשראי

                 -                 -                   -                 -                  -חובות בערבות בנקים ואחרים
                1            127                  1                1              129סך הכל חובות

מס' הסדרים

יתרת חוב 

רשומה לפני 

ארגון מחדש

יתרת חוב 

רשומה לאחר 

מס' הסדריםארגון מחדש

יתרת חוב 

רשומה )3(

מיליוני ש"ח

חובות שאינם בערבות בנקים

אנשים פרטיים

*              79                  1                1              183חייבים בגין כרטיסי אשראי

                 -                 -                   -                 -                  -אשראי

מסחרי

*                1**                  5חייבים בגין כרטיסי אשראי

                 -                 -                   -                 -                  -אשראי

                 -                 -                   -                 -                  -חובות בערבות בנקים ואחרים

*              80                  1                1              188סך הכל חובות

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2016

ארגונים מחדש שכשלו )2(ארגונים מחדש שבוצעו בתקופת הדיווח

)בלתי מבוקר(

מיליוני ש"ח

מיליוני ש"ח

)בלתי מבוקר(

ארגונים מחדש שכשלו )2( ארגונים מחדש שבוצעו בתקופת הדיווח

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2015

 

 

 מיליוני ש"ח. 0-סכום הנמוך מ *
 .חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים (0)

החודשים שקדמו  06שהפכו בתקופת הדיווח לחובות בפיגור, אשר אורגנו מחדש בארגון מחדש של חוב בעייתי במהלך חובות  (6)

 ובות בפיגור.למועד שבו הם הפכו לח

 יתרת חוב רשומה למועד הכשל. (0)
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 )המשך( והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, סיכון אשראי - 1ביאור 
 

 )המשך( (2) חובות ג.

 
 מידע נוסף על חובות פגומים )המשך( .1
 

 חובות בעייתיים בארגון מחדש )המשך( )ג(

 

מס' הסדרים

יתרת חוב 

רשומה לפני 

ארגון מחדש

יתרת חוב 

רשומה לאחר 

מס' הסדריםארגון מחדש

יתרת חוב 

רשומה )3(

מיליוני ש"ח

חובות שאינם בערבות בנקים

אנשים פרטיים

                1            221                  3                3              397חייבים בגין כרטיסי אשראי

                 -                 -                   -                 -                  -אשראי

מסחרי

                 -                 -**                  5חייבים בגין כרטיסי אשראי

                 -                 -                   -                 -                  -אשראי

                 -                 -                   -                 -                  -חובות בערבות בנקים ואחרים

                1            221                  3                3              402סך הכל חובות

מס' הסדרים

יתרת חוב 

רשומה לפני 

ארגון מחדש

יתרת חוב 

רשומה לאחר 

מס' הסדריםארגון מחדש

יתרת חוב 

רשומה )3(

מיליוני ש"ח

חובות שאינם בערבות בנקים

אנשים פרטיים

                1            156                  2                2              367חייבים בגין כרטיסי אשראי

                 -                 -                   -                 -                  -אשראי

מסחרי

*                1**                  7חייבים בגין כרטיסי אשראי

                 -                 -                   -                 -                  -אשראי

                 -                 -                   -                 -                  -חובות בערבות בנקים ואחרים

                1            157                  2                2              374סך הכל חובות

מיליוני ש"ח

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2016

ארגונים מחדש שכשלו )2(ארגונים מחדש שבוצעו בתקופת הדיווח

)בלתי מבוקר(

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2015

ארגונים מחדש שכשלו )2(ארגונים מחדש שבוצעו בתקופת הדיווח

)בלתי מבוקר(

מיליוני ש"ח

 

 מיליוני ש"ח. 0-סכום הנמוך מ *
 .וחובות אחרים חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פיקדונות בבנקים (0)

החודשים שקדמו  06שהפכו בתקופת הדיווח לחובות בפיגור, אשר אורגנו מחדש בארגון מחדש של חוב בעייתי במהלך חובות  (6)

 למועד שבו הם הפכו לחובות בפיגור.

 יתרת חוב רשומה למועד הכשל. (0)
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 זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי - 5ביאור 

31 בדצמבר30 ביוני 30 ביוני 

201620152015

)מבוקר()בלתי מבוקר()בלתי מבוקר(

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

            6,344            5,825            6,165בתי עסק )1()2(

                 66                 61                 78התחייבויות בגין פיקדונות )4(

               394               522               580חברות כרטיסי אשראי 

                 21                 24                 18הכנסות מראש

                 51                 49                 53הפרשה בגין נקודות )3(

                 37                 30                 42אחרים

            6,913            6,511            6,936סך הכל זכאים בגין פעילות כרטיסי אשראי
 

 

 - 6302 ביוני 03ש"ח,  מיליוני 003 - 6302בדצמבר  00מיליוני ש"ח ) 032בניכוי יתרות בגין הקדמת תשלומים לבתי עסק בסך  (0)

מיליוני  0,099 - 6302בדצמבר  00מיליוני ש"ח ) 0,602( ובגין ניכיון שוברים בכרטיסי אשראי לבתי עסק בסך מיליוני ש"ח 006

 (.מיליוני ש"ח 0,022 - 6302 ביוני 03ש"ח, 

 ביוני 03מיליוני ש"ח,  0,397 - 6302 בדצמבר 00)מיליוני ש"ח לחברת האם  0,036כולל המחאת זכויות על דרך המכר בסך של  (6)

 .מיליוני ש"ח( 000 - 6302

הלקוח זוכה בנקודות בגין עסקות שביצע בכרטיס האשראי. כמות הנקודות שנצברה לזכות הלקוח נקבעה  6300עד לסוף שנת  (0)

 ., והחברה ביצעה הפרשה בגין הנקודות שלא נוצלובהתאם לסוג הכרטיס

במסגרת  6306בדצמבר  00לממש עד ליום  היהאת הנקודות הצבורות ניתן  .הופסקה צבירת הנקודות 6306בינואר  0החל מיום 

למועדוני ולהמירן נקודות  צבורמעת לעת. באפשרותם של לקוחות לאומי קארד להמשיך ל ערכהמבצעים תמורת נקודות שהחברה 

 טיסה, על ידי הצטרפות למסלול תעופה.

ראל ואינם נושאים ריבית. כמו כן, כלל הפיקדונות מוחזקים עבור אנשים פרטיים ואינם עולים על כלל פיקדונות החברה גויסו ביש (1)

 מיליוני ש"ח. 0סכום של 
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 ומינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים וןההלימות  - 6ביאור 

 
 )*( הלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים .א

 
 
 

31 בדצמבר30 ביוני30 ביוני

201620152015

)מבוקר()בלתי מבוקר()בלתי מבוקר(

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

1.    הון לצורך חישוב יחס ההון:

          1,661            1,621          1,706הון עצמי רובד 1 

               92                 94               95הון רובד 2

          1,753            1,715          1,801סך הכל הון כולל

2.    יתרות משוקללות של נכסי סיכון:

          8,131            8,075          8,418סיכון אשראי - גישה סטנדרטית

               29                   6               18סיכוני שוק - גישה סטנדרטית

          1,673            1,644          1,703סיכון תפעולי - גישה סטנדרטית

          9,833            9,725        10,139סך הכל יתרות משוקללות של נכסי סיכון

באחוזיםבאחוזיםבאחוזים3.    יחס ההון לרכיבי סיכון:

            16.9              16.7            16.8יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון

            17.8              17.6            17.8יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

              9.0                9.0 8.0 **יחס הון עצמי רובד 1 המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים

             12.5              12.5 11.5 **יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים
 

 בנושא "מדידה והלימות ההון". 630-600מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר  *

 .6302ביוני  0בנושא "סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב" אשר נכנסה לתוקף ביום  176בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין  **

 

 
 
 

 2השפעת הוראות המעבר על יחס הון עצמי רובד  .ב
 

31 בדצמבר30 ביוני30 ביוני

201620152015

)מבוקר()בלתי מבוקר()בלתי מבוקר(

באחוזיםבאחוזיםבאחוזים

יחס ההון לרכיבי סיכון

יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי הסיכון לפני יישום השפעת 

              16.9              16.7              16.8הוראות המעבר בהוראה 299

---השפעת הוראות המעבר

יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי הסיכון אחרי יישום השפעת 

              16.9              16.7              16.8הוראות המעבר בהוראה 299
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 )המשך(ומינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים  הוןהלימות  - 6ביאור 
 
 יעד הלימות ההון .ג

 
כולל  התאגידים הבנקאיים בישראל לעמוד ביחס הוןמ דורשות IIIהנחיות בנק ישראל לאימוץ הוראות באזל 

 .6302בינואר  0 החל מיוםוזאת  9%מזערי בשיעור של  0ויחס הון עצמי רובד  ,06.2%בשיעור של מזערי 
מסך  63%בנוסף, תאגיד בנקאי גדול )כגון: בנק לאומי(, שסך נכסיו המאזניים על בסיס מאוחד מהווה לפחות 

ויחס , 00.2%בשיעור של מזערי יידרש לעמוד ביחס הון כולל  הנכסים המאזניים במערכת הבנקאית בישראל,
 0לתוקף ביום  נכנסו אלו הוראות. 6307בינואר  0 החל מיוםוזאת  03%בשיעור של מזערי  0הון עצמי רובד 

 . 6301בינואר 
"סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי  בנושא 176הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  מהרסופ 6302מאי ב 0ביום 
על אף האמור . 630-600בנקאי תקין  הוראות ניהולעל פי דרישות ההון ל ות ביחסהקל". ההוראה מגדירה חיוב

הון הכולל לא יפחת הויחס  0% -מ יפחתלא  0, יחס הון עצמי רובד 630להוראת ניהול בנקאי תקין  13בסעיף 
 .6302ביוני  0הוראה נכנסה לתוקף ביום ה. 00.2% -מ

, חברות הבנות של בנק לאומי, 6300קח על הבנקים, במכתבו לבנק לאומי מחודש פברואר על פי הנחיית המפ
לרבות החברה, נדרשות לאמץ בשלב זה, יעדי הלימות הון שיהיו לכל הפחות בגובה יעדיה של החברה האם. 

 החברה עומדת בהנחיה זו.
 00.2% -יפחת מ מזערי לאכולל  ןיחס הלימות הו, נקבע כי 6302על פי החלטת הדירקטוריון מחודש פברואר 

 , הגבוה מהדרישה הרגולטורית. 03.2%יפחת משיעור של מזערי לא  0עצמי רובד יחס הון ו
 

 לפי הוראות המפקח על הבנקים יחס מינוף .ד
 

( ומתכונת גילוי על 600)הוראה מס'  הוראה בדבר יחס מינוף פרסם המפקח על הבנקים 6302באפריל  60ביום 
. על פי ההוראה, 6301יחס המינוף, שנקבעו בינואר  לעניין IIIההוראה מאמצת את המלצות באזל  יחס מינוף.

 יחס המינוף ישמש כאמצעי מדידה נוסף לדרישות הון מבוססות סיכון.
על בסיס מאוחד ותאגיד בנקאי שסך  2% -ל פי ההוראה, תאגיד בנקאי יעמוד ביחס מינוף שלא יפחת מכמו כן, ע

או יותר מסך הנכסים המאזניים במערכת הבנקאית, יעמוד ביחס  63%נכסיו המאזניים על בסיס מאוחד הוא 
ראה עומד בדרישה . תאגיד בנקאי אשר ביום פרסום ההו6300בינואר  0, החל מיום 2% -מינוף שלא יפחת מ

ליחס מינוף כאמור, לא ירד מהסף שנקבע בהוראה. תאגיד בנקאי אשר ביום פרסום ההוראה אינו עומד בדרישה 
. בנוסף, על 6300בינואר  0ליחס מינוף כאמור, נדרש  להגדיל את היחס בשיעורים רבעוניים קבועים עד ליום 

  .6302באפריל  0החל מיום  תאגיד בנקאי לכלול גילוי בדבר יחס מינוף

  218: תקין בנקאי ניהול להוראת בהתאם מחושבלהלן יחס המינוף 
  

31 בדצמבר30 ביוני30 ביוני

201620152015

)מבוקר()בלתי מבוקר()בלתי מבוקר(

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

בנתוני המאוחד

          1,661            1,621            1,706הון רובד 1 

        14,252          14,009          14,683סך החשיפות

באחוזיםבאחוזיםבאחוזים

            11.7              11.6              11.6יחס המינוף

              5.0                5.0                5.0יחס המינוף המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים

 
 
 חלוקת דיבידנד .ה
 

חלוקת הדיבידנד בחברה כפופה להוראות המפקח על הבנקים, לרבות עמידה במגבלות הלימות ההון 
, 0999 -המתחייבות מתוקף הוראות באזל. חלוקת דיבידנד מתאפשרת בכפוף להוראות חוק החברות, התשנ"ט 

תוך רווחיה ובלבד שלא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע הקובע בין היתר, כי החברה רשאית לבצע חלוקה מ
 מן החברה את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד פירעונן.

 0, שולם ביום 6306בהתאם למסמך מדיניות חלוקת דיבידנד, אשר עודכן ואושר בדירקטוריון החברה בשנת 
 23שולם דיבידנד בסך  6302ש"ח למניה(. בחודש ספטמבר  6.3 -מיליון ש"ח )כ 23דיבידנד בסך  6302במרס 

 ש"ח למניה(.  6.3 -מיליון ש"ח )כ
אין בהצהרה על מדיניות חלוקת הדיבידנד כל התחייבות כלפי צד שלישי כלשהו )לרבות בעניין מועדי תשלום 

 דיבידנד או בעניין שיעור חלוקת דיבידנד בעתיד(.
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31 בדצמבר30 ביוני 30 ביוני 

201620152015

)מבוקר()בלתי מבוקר()בלתי מבוקר(

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

א.      מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו:

          10,325          14,288          10,727סיכון האשראי על החברה

          13,564          13,509          14,113סיכון האשראי על הבנקים

                   2                   5                   1סיכון האשראי על אחרים

          23,891          27,802          24,841סך כל מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו

               (13)               (18)               (13)הפרשה להפסדי אשראי

          23,878          27,784          24,828סך כל מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו, נטו

 

 התקשרויות מיוחדות ב.
 

של מבנים, הסכמים תפעוליים בגין כלי רכב, הסכמי תחזוקה והסכמי שיווק  דמי שכירות -חוזי שכירות לזמן ארוך 
 עתידיים.

 
31 בדצמבר30 ביוני 30 ביוני 

201620152015

)מבוקר()בלתי מבוקר()בלתי מבוקר(

מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

                 29                 24                 25בשנה ראשונה

                 20                 19                 20בשנה שניה

                 18                 15                 18בשנה שלישית

                 16                 17                 16בשנה רביעית

                 16                 16                 16בשנה חמישית

 366 *               352               358מעל חמש שנים

                 24                 22                 24התחייבויות להשקעה בציוד

 
 
 
 סווג מחדש *
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 התקשרויות עם תאגידים בנקאיים ג.
 

 לאומי קארד מנפיקה במשותף כרטיסי אשראי עם בנק לאומי ועם בנק מזרחי טפחות ללקוחות בנקים אלו.
לוקת ההכנסות ואת חלוקת האחריות בגין תפעול בין החברות ישנם הסכמים המפרטים את אופן ההתחשבנות בנוגע לח

  כרטיסי אשראי.
 

 ת עם ארגונים בינלאומייםיוהתקשרו .ד  
 

 הינה "חברה ראשית"ו .Visa Europe Ltd( בארגון Associate Memberהחברה הינה "חברה" )במעמד 

Principal Member).בארגון מסטרקארד )  

שימוש במגוון סימני מסחר בבעלות אותם ארגוני כרטיסי  , בין היתר,שרתמאפבארגוני כרטיסי האשראי לעיל החברות 

 אשראי, וכן מעניקה רישיון לסליקה והנפקה של מותגי ויזה ומסטרקארד.

 .Visa Incבדבר התקשרותן בהסכם, לפיו תרכוש   Visa Europe-ו  .Visa Incהודיעו החברות 6302בנובמבר  0ביום 

 .הושלמה העסקהוהתקבלו האישורים הרגולטוריים שנדרשו  6302 יוניבחודש  Visa Europe.את 

כי בעקבות השלמת העסקה יחול שינוי במבנה העמלות שויזה גובה   Visa Europe, הודיעה6302יולי בחודש 

 מהחברים בארגון. להערכת החברה לא צפויה השפעה מהותית על התוצאות הכספיות של החברה.

)להלן:  UnionPay International Co. Ltd( בארגון Acquiring Memberמעמד החברה הינה "חברה" )בבנוסף, 

"UnionPay .)" 

)מסחר  e - commerceבישראל וכן באתרי  UnionPayהחברות בארגון מאפשרת ללאומי קארד לסלוק את מותג 

 .6302אלקטרוני( באירופה ובארה"ב. החברה החלה לסלוק מותג זה בישראל בשנת 

 

 ירקטורים ונושאי משרהשיפוי לד .ה
 

החברה התחייבה לשפות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבת, בשל חבות כספית אפשרית שתוטל עליהם, 
  ובגין הוצאות התדיינות סבירות שהוצאו על ידם או חויבו בהן בידי בית משפט, בקשר לאירועי שיפוי שונים.

  
 אישור הסדר כובל לקביעת העמלה הצולבת .ו

 
אישר בית הדין להגבלים עסקיים בפסק דין, הסכם אשר הוגש על ידי חברות כרטיסי האשראי  6306במרס  7ביום 

, 6301בחודש יולי  3.7%והממונה בעניין גובה שיעור העמלה הצולבת )עמלת מנפיק(, שירד בהדרגה עד לשיעור של 
ן הממונה לבין חברות כרטיסי האשראי תקף בהתאם למתווה הפחתת העמלה הצולבת שנקבע בפסק הדין. ההסדר בי

 .6300עד סוף שנת 

 

והצעת חוק  1321 -(, התשע"ד ( )קביעת עמלה צולבת26תזכיר חוק ההגבלים העסקיים )תיקון מס'  .ז
 1325 -לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה 

 
ת כרטיס חיוב מיידי והגברת התחרות בתחום במהלך השנתיים האחרונות, פורסמו שני תזכירי חוק בנושא הנפק

וכן תזכיר חוק  6301 -( )קביעת עמלה צולבת(, התשע"ד 02כרטיסי החיוב: תזכיר חוק ההגבלים העסקיים )תיקון מס' 
ועדת השרים לענייני חקיקה תזכיר החוק ואושר ב 6302במאי  00. ביום 6302 -לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה 

זומן. בין היתר, במסגרת החוק המוצע, יוסמך הממונה על ההגבלים העסקיים )"הממונה"( לקבוע לצמצום השימוש במ
שיעורי עמלה צולבת של עסקאות בכרטיסי חיוב מיידי, וזאת במקום ההסדר המשפטי הקיים )אישור הסדר כובל בבית 

עסקאות שונים בכרטיסי חיוב מיידי.  הדין להגבלים עסקיים(. הממונה יוכל לקבוע עמלה צולבת בשיעורים שונים, לסוגי
בנוסף, החוק המוצע קובע אחריות פלילית ואפשרות הטלת עיצום בגין תשלום או גביית עמלה צולבת בשיעור שונה 
משקבע הממונה, וכן, כי הפיקוח השיפוטי על הממונה בהפעלת סמכותו לעיל, לרבות ערעור על החלטת הממונה 

  .שה באמצעות בית המשפט לעניינים מנהלייםבקביעת שיעור עמלה צולבת, ייע
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והצעת חוק  1321 -(, התשע"ד ( )קביעת עמלה צולבת26תזכיר חוק ההגבלים העסקיים )תיקון מס'  .ז
 )המשך( 1325 -לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה 

  

אושרה בקריאה ראשונה בכנסת הצעת החוק, שמטרתה להגביל באופן מדורג את השימוש במזומן  6302ביולי  67ביום 
 :ובשיקים סחירים. בין היתר כוללת הצעת החוק מספר תנאים כמפורט להלן

הסמכת הממונה על ההגבלים העסקיים לפקח על העמלה הצולבת בכרטיסי חיוב )למעט לוחית או חפץ אחר )א( 
חוזר המיועדים רק למשיכת כסף באמצעות מכשירי בנק ממוכנים(; )ב( תיקון ההגדרה של כרטיס תשלום בחוק לשימוש 

כרטיסי חיוב, תיקון ההגדרה של כרטיס חיוב מיידי והחלת סימן ג' לחוק כרטיסי חיוב על כרטיסי חיוב מיידי, בשינויים 
תשלום במקרה של אי אספקה, הפסקת תשלום המחייבים לרבות, הגנות במקרים של עסקה במסמך חסר, הפסקת 

במקרה של חדלות פירעון. בהתאם למוצע, החוק יחול רק בהתקיים מספר תנאים: מערכת שמאפשרת סליקת עסקאות 
בכרטיסי חיוב מיידי, זמינות של כרטיסי חיוב מיידי כמו כרטיסי אשראי בין אם ככרטיס משולב עם כרטיס אשראי ובין 

רטיסי חיוב נדחה, וזמינות כרטיסי חיוב מיידי בבנק הדואר, לצד האפשרות לפתוח חשבון מתאים אם הנפקה במקביל לכ
 .בבנק הדואר לשם כך

 
  בחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות בישראל .ח

 
, מינו שר האוצר ונגידת בנק ישראל וועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים 6302ביוני  0ביום 

פרסמה  6302ביולי  7, וביום 6302בדצמבר  01)"ועדת שטרום"(. הוועדה פרסמה דוח ביניים להערות הציבור ביום 
 ועדת שטרום את המלצותיה הסופיות. הדוח הסופי מתייחס בין היתר לנושאים הבאים:

נים חדשים, ספקי ( הוספת שחק6( הפרדת חברות כרטיסי האשראי, לאומי קארד וישראכרט, מחברות האם שלהן, )0)
שירותים פיננסיים חוץ בנקאיים מפוקחים ויצירת התנאים שיאפשרו להם להתחרות בבנקים בדגש על יכולת גיוס ההון 

( לאפשר לצרכנים בחירה של שירותים פיננסיים וקבלתם מכל המוסדות הפיננסיים ללא צורך 0הדרושה לפעילותם, )
ה מתאימה שתחול על השחקנים החוץ בנקאיים להגנה מפני סיכונים ( קביעת אסדר1בהעברת חשבון העו"ש שלהם, )

 רלוונטיים. 
מיליארד ש"ח ותאגידים ריאליים משמעותיים, לא יהיו רשאים לרכוש  033בהתאם לדוח, גופים מוסדיים המנהלים מעל 

 ה(.שליטה בחברות כרטיסי האשראי )זאת בנוסף לתנאים הקבועים ביחס לקבלת היתר שליטה בחברות אל
חודשים, תנאים מקלים  0כמו כן, בהתאם לדוח, על מנת להגביר את התחרות בשוק הסליקה, יקבע בנק ישראל, בתוך 

למתן רישיון סולק ויסדיר מעמד של "סולק מתארח" לגורמים שהגישו בקשה לרישיון סולק אולם טרם קיבלו את אישורם 
 של הארגונים הבינ"ל. 

בת תופחת בהתאם לשיעור העמלה הצולבת באירופה. כמו כן, יבוצע מעבר מסליקה הוועדה המליצה, כי העמלה הצול
 חודשית לסליקה יומית בתוך שנתיים מהמועד שנקבע להעברת השליטה בחברות כרטיסי האשראי. 

עוד נדרש על ידי חברות כרטיסי האשראי למסור לבנק בו מתנהל חשבון העו"ש של הלקוח את הפעולות בכרטיסי 
 ל הלקוח והבנק יחויב לשקף ללקוח את היתרה והפעולות במסגרת תצוגת חשבון העו"ש שלו. האשראי ש

בהתאם לדוח, חברות כרטיסי האשראי המופרדות תהיינה רשאיות לעשות שימוש במידע שבידן הנובע הן מתפעול 
 וההנפקה שביצעו עד כה, וכל העברת מידע נוסף תהיה טעונה הסכמה של הלקוח. 

וח על חברות כרטיסי האשראי ממליץ הדוח כי הפיקוח ייוותר בידי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, אולם לעניין הפיק
 הרגולציה שתחול על חברות כרטיסי האשראי תיקבע לאחר היוועצות עם וועדת היישום של הדוח ושמיעת עמדתה. 

ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים  בד בבד עם פרסום דוח ההמלצות הסופיות, פורסם תזכיר חוק להגברת התחרות
, שמטרתו יישום עיקרי המלצות הדוח. תזכיר החוק תוקן מספר פעמים, 6302 -בשוק הבנקאות בישראל, התשע"ו 

, הוצג תזכיר, חלף אישור עקרוני של נוסח קודם של התזכיר בישיבת הממשלה שהתקיימה ביום 6302באוגוסט  6וביום 
 .6302ביולי  00

 תר, עוסק תזכיר החוק בנושאים הבאים: בין הי 
( איסור על בנק לאומי ובנק הפועלים לתפעל הנפקת כרטיסי חיוב, לסלוק כרטיסי חיוב ולהחזיק בתאגיד המתפעל 0)

 הנפקה או סולק כאמור; 
 ( קביעת הגנות "ינוקא" לשחקנים חדשים, ביניהן:6)

הפועלים להנפיק כרטיסי חיוב באמצעות שתי חברות כרטיסי  א. מתום שנה מיום פרסום החוק, יחויבו בנק לאומי ובנק
אשראי לפחות, ומתום השנה השנייה יהיו מחויבים להנפיק באמצעות שלוש חברות כרטיסי האשראי )ביחס לבנק 
דיסקונט והבנק הבינלאומי, יחויבו להנפיק באמצעות חברת כרטיסי אשראי אחת לפחות, ומתום השנה השנייה יהיו 

 הנפיק באמצעות שלוש חברות כרטיסי האשראי(; מחויבים ל
ב. מתום שנתיים מפרסום החוק, הגבלה על היקף ההנפקה והתפעול שרשאים בנק לאומי ובנק הפועלים לבצע בעזרת 

 מסך כרטיסי החיוב החדשים המונפקים ללקוחותיהם;   13%-חברת כרטיסי אשראי אחת ל
יום פרסום החוק ולמשך שלוש שנים, סך מסגרות האשראי בכרטיסי ( הגבלות על מסגרות אשראי: בתוך שנתיים מ0)

מסך מסגרות האשראי בכרטיסי האשראי של לקוחות הבנק  23%האשראי של לקוחות הבנקים לא יעלה בכל שנה על 
 ; 6302כפי שהיה בשנת 

ום החוק בפרטי שנים מיום פרס 2( גישה למידע: חברות כרטיסי האשראי תהיינה רשאיות לעשות שימוש במהלך 1)
 ההתקשרות עם הלקוח בלבד, אף ללא הסכמת הלקוח )שימוש במידע אחר, בכפוף להסכמת הלקוח(.

( בנוסף, במטרה לתמרץ את בנק לאומי ובנק הפועלים למכור כמה שיותר מהר את חברות כרטיסי האשראי 2)
 ם ממועד המכירה.שני 0שבבעלותם, תזכיר החוק קובע כי מגבלות ההנפקה יחולו למשך תקופה של 

, אושר התזכיר המתוקן בקריאה ראשונה במליאת הכנסת, והוא יועבר לדיונים, לקראת קריאה 6302באוגוסט  0ביום 
 שנייה ושלישית.

 .ליישום המלצות הוועדה צפויות להיות השלכות משמעותיות על פעילות החברה
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  EMVהנפקת כרטיסי חיוב מיידי ותקן  .ט

 
פרסם המפקח על הבנקים מספר חוזרים ומכתבים בנושא של הנפקת כרטיסי חיוב מיידי ומעבר  6302ביוני  69ביום 

 . EMVלתקן האבטחה 
אגיד התאגידים הבנקאיים נדרשים להציע כרטיס חיוב מיידי כ"מוצר מדף". כמו כן, נקבע כי ת -כרטיסי חיוב מיידי 

בנקאי לא יגבה דמי כרטיס בעד כרטיס חיוב מיידי שהונפק ללקוח שברשותו כרטיס אשראי בתוקף שהונפק על ידי אותו 
חודשים ממועד ההנפקה של הכרטיס. לעניין לקוחות שאין ברשותם כרטיס אשראי  02תאגיד בנקאי, וזאת לתקופה של 

מוכים מאלו הנגבים בעד כרטיס האשראי; בנוסף הוסדר אופן דמי הכרטיס בעד כרטיס החיוב המיידי יהיו נ -כאמור 
ימי עסקים ממועד שידור העסקה; כמו כן נקבעו  0העברת הכספים בעסקאות חיוב מיידי, כך שבית העסק יזוכה בתוך 

 חובות הגילוי ללקוח בקשר עם עסקאות בכרטיסי חיוב מיידי וכן החלה של סעיפים מסוימים לחוק כרטיסי חיוב גם על
 כרטיסי חיוב מיידי. 

, יוחלפו בכרטיסים העונים על דרישות הפיקוח עד 6302באפריל  0 -על פי ההנחיות כרטיסי חיוב מיידי שהונפקו לפני ה 
 .6302בדצמבר  00לתאריך 

, למעט כרטיס בנק למשיכת מזומן 6302באוקטובר  0איסור על מנפיק להנפיק כרטיס חיוב החל מיום  - EMVתקן 
)"כרטיס חכם"(; יישום   EMV(, אלא ככרטיס התומך בתקן6302באוקטובר  0החל מיום  -נוגע לכרטיס מקומי בלבד )וב

על ידי הלקוח; כמו כן, נקבעו מספר   EMVפתרון תפעולי המאפשר קביעת הקוד הסודי הנדרש לביצוע העסקה בכרטיס
פים חדשים התומכים בתקן הן ברמת , בצד הסליקה, כולל חיבור מסוEMVהוראות ביחס להטמעת השימוש בתקן 

(, כך שבמקרה בו חויב כרטיס חכם בשל liability shiftהחומרה והן ברמת התוכנה. כן, נקבע מנגנון להסטת אחריות )
, הסולק יהיה אחראי EMVעסקאות או פעולות שבוצעו אגב שימוש לרעה, כאמור בחוק כרטיסי חיוב, שלא בתקן 

 .  EMVמסגרת הוראות המפקח על הבנקים, נקבעו לוחות זמנים מדורגים להטמעת תקן להשבת סכום החיוב למנפיק. ב
במסגרת טיוטת הוראת ניהול בנקאי תקין סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב שתפורט להלן, ההוראות הנוגעות 

ראות לעניין מעבר להעברת הכספים מהסולק לבית העסק בעסקאות בכרטיסי חיוב מיידי ובכרטיסים נטענים, וכן ההו
 והועברו לטיוטת הוראה זו. 173נמחקו מהוראת ניהול בנקאי תקין  EMVלתקן 

ונערכת ליישום יתר ההוראות, לכשיכנסו  6302באפריל  0החברה מיישמת את השינויים שנכנסו לתוקף החל מיום 
 לתוקף.

בקשר לסליקה צולבת של  צו הבנקאות )שירות ללקוח( פיקוח על שירות שניתן על ידי מנפיק לסולק .י
 1325 -עסקאות חיוב מיידי )הוראת שעה(, התשע"ה 

, פורסם ברשומות הצו שבנדון, והעמלה הצולבת לעסקאות בחיוב מיידי הוכרזה כעמלה בפיקוח 6302באוגוסט  62ביום 
קאות בחיוב נדחה(, לתקופה של הנהוגה כיום לעס 3.7%ממוצעת של  )לעומת עמלה צולבת 3.0%ומחירה נקבע על 

שנה, ממועד כניסת הצו לתוקף, על מנת לאפשר היערכות לקביעת העמלה על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים. צו 
 . החברה פועלת על פי הנחיות הצו.6307במרס  00והינו בתוקף עד ליום  6302באפריל  0זה נכנס לתוקף ביום 

 נושא סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיובב 141הוראת ניהול בנקאי תקין  .יא

 פרסם הפיקוח על הבנקים את ההוראה, החלה על כל סולק ותאגיד בנקאי העוסק בסליקה.  6302במאי  0ביום 
ההוראה מגדירה דרישות הון מסולק, כאשר נקבעו מספר הקלות לסולק אשר יתרת החייבים שלו בדוח הכספי השנתי 

מיליארד  6ליארד ש"ח, וכן הקלות אחרות בנוגע לסולק אשר יתרת החייבים שלו עולה על מי 6האחרון, אינה עולה על 
. בנוסף, קובעת ההוראה ביחס לסולקים, אשר 630-600ש"ח ביחס לדרישות ההון על פי הוראות ניהול בנקאי תקין 

 תם בחשבון נאמנות.  מיליארד ש"ח, הגנה על הכספים בסליקה באמצעות החזק 6יתרת החייבים שלו אינה עולה על 
ההוראה מחייבת קביעת מדיניות למתן שירותי סליקה ולאישורים של בתי עסק חדשים, וכן הליכי סקירה שוטפים וניטור 

 בית עסק. -מגמות החזרי חיוב וכן, קובעת מספר דרישות בנוגע ליחסי סולק
(, בתנאים POSעסקאות בכרטיסי חיוב ) בנוסף, ההוראה מאפשרת לסולק להפיץ, להשכיר או למכור ציוד קצה לביצוע

 המפורטים בהוראה. 
כמו כן, וכפי שצוין לעיל, הועברו אל ההוראה ההוראות הנוגעות להעברת הכספים מהסולק לבית העסק בעסקאות 

, תוך 173, אשר הוסדרו בהוראת ניהול בנקאי תקין EMVבכרטיסי חיוב מיידי ובכרטיסים נטענים וכן לעניין מעבר לתקן 
 . 173מספר שינויים בלוחות הזמנים שנקבעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 

בנוסף, מפרטת ההוראה את הוראות ניהול בנקאי תקין החלות על סולק, ואת ההוראות שחלות בנוסף על סולק שיתרת 
 מיליארד ש"ח.  6החייבים שלו עולה על 

גביהם נקבעו מועדי תחילה שונים. החברה מיישמת , למעט מספר סעיפים ל6302ביוני  0ההוראה נכנסה לתוקף ביום 
 .את ההוראה כנדרש

 מכתב הפיקוח על הבנקים בנושא התייעלות תפעולית של המערכת הבנקאית בישראל .יב
 

פרסם הפיקוח על הבנקים את המכתב שבנדון, זאת בעקבות ניתוח נתוני המערכת הבנקאית  6302בינואר  06ביום 
יעילות נמוכה בהשוואה למערכות בנקאיות במדינות מתקדמות אחרות. על פי המכתב יש  בישראל אשר מצביע על רמת

שנתית להתייעלות, כאשר לצידה ינקוט הפיקוח בצעדים המפורטים בהוראה על מנת להסיר -להתוות תכנית רב
 מכשולים מהותיים ליישום התכנית. 

שנים הכוללת פעולות ספציפיות וכן עקרונות לתכנית  2לפי המכתב, על הדירקטוריון להתוות תכנית התייעלות על פני 
ארוכה יותר, לרבות הגדרת יעדי ביניים ואמצעי פיקוח ומעקב אחר יישום התכנית. על מנת לעודד את ההתייעלות, קבע 

 בתנאים הקבועים במכתב.  ההפיקוח מספר הקלות בתחום הלימות ההון, בכפוף לעמיד
  להיות ברמת הקבוצה הבנקאית. כמו כן, בהתאם למכתב על התכנית 

 עוד מתייחס המכתב לטיפול החשבונאי בהתייעלות ארוכת טווח הכוללת תכנית פרישה מרצון. 

  .6302בדצמבר  00ההקלות המפורטות במכתב יחולו על תכניות התייעלות שיאושרו החל מיום פרסומו ועד ליום 
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 חדש בנק להקמת מתווה טיוטת .יג

 
 .בישראל חדש בנק להקמת מתווה טיוטת הבנקים על הפיקוח פרסם 6302 ביוני 01 ביום

 של משמעותית הפחתה תוך, חדשים בנקים של בהקמה ותתמוך שתאפשר, מקיפה רגולטורית תשתית כולל המתווה
 ואילו האשראי כרטיסי לחברות בנק רישיון למתן ווהבמת מתמקד המסמך של הראשון חלקו. הקיימים הכניסה חסמי
 .מהיסוד חדש בנק להקמת וההקלות הנדרשים בתנאים מתמקד המסמך של השני חלקו

 תומשמעותי הקלות; בנק לכל נפרדות ותפעול מיכון תשתית למערכות הדרישה חסם הסרת: המתווה קובע, היתר בין
 להקמת תשתית ויצירת בתקשורת בנקאות להפעלת האפשרות הקלת; בנק רישיון מתן תהליך הקלת; ההון בדרישות

 מתאימים ורגולציה פיקוחי מודל ובניית; ביטוח בשיווק לעסוק דיגיטליים לבנקים אפשרות מתן; סניפים ללא דיגיטלי בנק
 .וקטנים חדשים לבנקים

 תביעות משפטיות .די
 

 לרבות בקשות לאישור תביעות ייצוגיות.במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד החברה תובענות משפטיות, 
 

לדעת הנהלת החברה המתבססת על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי התובענות, לרבות הבקשות לאישור תביעות 
 כאמור. ייצוגיות, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, במקום בו נדרשה הפרשה, לכיסוי נזקים כתוצאה מתובענות

 
קיימת חשיפה נוספת בשל תביעות שהוגשו נגד החברה בנושאים שונים שסכום כל אחת מהן  לדעת הנהלת החברה לא

 מיליון ש"ח כאשר אפשרות התממשותן אינה קלושה. 0עולה על 
 
מההון של החברה ליום  0%להלן פירוט של בקשות מהותיות לאישור תובענות ייצוגיות שהסכום הנטען עולה על  .0

 ש"ח(: מיליון 07 -)כ 6302 ביוני 03
 
יפו בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד -אביב-הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל 6301ביולי  0ביום  .א

 החברה וכנגד ישראכרט ופועלים אקספרס.
התביעה עוסקת בגביית "הפרשי שער" הנלווים לחיוב בעמלת המרה בעת שמחזיקי כרטיס רוכשים מוצרים 

זומנים(. לטענת המבקשים, עלות ההמרה המתבצעת בעת או שירותים בחו"ל )לרבות פעולת משיכת מ
פעולות כאמור כוללת הן עמלה אחוזית גבוהה )קרי, עמלת ההמרה המופיעה בתעריפון(, ובנוסף, לטענת 

 התובעים, עמלת הפרשי שער "סמויה" )קרי, שער המחאות מכירה(.
קאות )שירות ללקוח( ביחס לטענת התובעים, חברות האשראי הנתבעות הפרו הוראות שונות בחוק הבנ

לגילוי אודות עמלות אלה. התובעים טוענים עוד כי חברות האשראי הנתבעות תיאמו את אופן התנהלותן 
 בנושא זה, בצורה העולה כדי הפרה של חוק ההגבלים העסקיים.

  מיליון ש"ח. 633את סך התובענה הייצוגית בסכום של  העריכוהתובעים 
על הסף ובהמשך, לאחר דיון מקדמי בבקשה לאישור התובענה כייצוגית  החברה הגישה בקשה לסילוק

משכה אותה תוך שמירה על מלוא זכויותיה וטענותיה בעניין. לאחר דיון קדם משפט נוסף החליט בית 
המשפט לאחד את הדיון בבקשת האישור כנגד החברה ויתר חברות כרטיסי האשראי עם בקשות לאישור 

חודש ב התקיימוגשו נגד כמה בנקים ושעוסקות בסוגייה דומה. דיוני ההוכחות בתיק תובענות כייצוגיות שהו
 .הגישו המבקשים סיכומי טענותיהם בבקשת האישור 6302בחודש אפריל  .6302 מרס

 
הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה לאישור תובענה ייצוגית של תובעים  6301בספטמבר  0ביום  .ב

 ד" שהונפק ע"י החברה ושתוקפו פג בטרם נוצלה בו מלוא היתרה.האוחזים בכרטיס "גיפט קאר
בבקשה נטען כי עצם העובדה שניתן לכרטיס גיפט קארד תוקף הינו תנאי מקפח בחוזה אחיד שיש להסירו 

 ולפצות את חברי הקבוצה שהינם כל מי שאוחז בכרטיסי גיפט קארד שפג תוקפם.
כתב כי היא מוגשת בהמשך להליך קודם שנוהל בבית בבקשה )ובכתבי התביעה שהוגשו ביחד עימה( נ

המשפט במחוז מרכז ושבמסגרתו הושג הסכם פשרה בין חברות קמעונאיות גדולות במשק לתובע ייצוגי, 
 על הארכת תוקף תווי קנייה.

בבקשה מתבקש בית המשפט להורות על הסרת הקיפוח, ולמעשה, על מתן פיצוי לכל מי שאוחז בכרטיס 
 פג תוקפו בטרם נוצלה היתרה בשבע השנים האחרונות.גיפט קארד ש

קבוצה נוספת של ניזוקים מוגדרת כמי שנאלץ לנצל את היתרה בכרטיס בלחץ של זמן, כאשר בהתאם 
 לנטען בבקשה גם חברי קבוצה זו זכאים לפיצוי.

 התובענה.המבקשים טוענים כי אין בידיהם את הנתונים בדבר היקף הנזק, וכי בכוונתם לבררו במסגרת 
, המליץ בית המשפט לצדדים לנהל משא ומתן 6302באפריל  63במסגרת דיון קדם משפט שהתקיים ביום 

הוגשו הסדר הפשרה והבקשה לאישורו  6302ביוני  2בעקבות המשא ומתן גובש הסדר פשרה וביום  בעניין.
בו צפוי להתקיים בהתאם להחלטת בית המשפט פורסם דבר ההסדר בעיתונות, ודיון  של בית המשפט.

 . 6302בספטמבר  00ביום 
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 התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות )המשך( - 4ביאור 

 )המשך( תביעות משפטיות .די
 

הוגשה תביעה כנגד החברה בבית המשפט המחוזי במחוז מרכז ועימה בקשה  6301בספטמבר  7ביום  .ג
 לאישור התובענה כתביעה ייצוגית.

החברה מחקה את הנקודות שצברו לקוחותיה באופן חד צדדי והעובדה שקבעה כי  בתביעה טוען התובע כי
לאורך השנים במשך שנה אחת, אחרת יימחקו הנקודות )בלא  על כל הלקוחות לממש את הנקודות שצברו

 להשיב ללקוחות את ערכן הכלכלי(, היא תנייה מקפחת שיש לבטלה.
ה החברה את הוראות המפקח על הבנקים, עשתה עושר עוד טוען התובע כי בפעולת מחיקת הנקודות הפר

ולא במשפט, הפרה את חובת הנאמנות ללקוחותיה, קיימה את החוזה עימם בחוסר תום לב, יצרה מצג 
 שווא והטעתה את לקוחותיה.

 ליון ש"ח.ימ 73-התובע טוען כי בפעולת מחיקת הנקודות גרמה החברה ללקוחותיה נזק של כ
קיים דיון קדם משפט, בו בית המשפט הציע לצדדים לנהל משא ומתן לפשרה הת 6302במרס  02ביום 

בשאלה המצומצמת האם היה מקום להאריך את התקופה למימוש הנקודות. דיון קדם משפטי נוסף התקיים 
, בניסיון 6302באוקטובר  09, אשר בעקבותיו התקיים דיון קדם משפט נוסף ביום 6302ביוני  62ביום 

על  תשל המפקח רת הדיון נקבע כי תתבקש חוות דעתהרות שהצדדים יגיעו להסדר. במסגלבחון את האפש
דיון קדם משפט נוסף . 6302במאי  2המפקחת ניתנה ביום באשר לסוגיות נשוא התובענה. עמדת הבנקים 
  .6302 בספטמבר 62ביום יתקיים 

 
שהוגשה בבית המשפט המחוזי הומצאה לחברה בקשה לאישור תובענה ייצוגית  6301בנובמבר  07ביום  .ד

של  . הבקשה הוגשה בשמןבע"מ לאומי קארד אשראיםהבת כנגד חברת לאומי קארד וחברת  בתל אביב
אשראי  שתי קבוצות נפגעים שהוגדרו בבקשה כאותם לקוחות שהונפקו להם כרטיס אשראי בנקאי או כרטיס

ללא אישורם  ם נחשפו, לכאורה,ואשר פרטיהם האישיי 6300-6301בין השנים  החברהחוץ בנקאי של 
 ובניגוד לחוק.

את , IVR)) במענה הקולי הממוחשב לטענת המבקש, לאומי קארד חושפת בעת הליך הזדהות הלקוחות
לחשוב שמא  פרטי לקוחותיה לכולי עלמא. בכך היא מפרה את הוראות חוק הפרטיות ומטעה את לקוחותיה

 בסודיות. פרטיהם האישיים הנמסרים ללאומי קארד נשמרים
החברה הגישה ש"ח. ליון ימ 926-כהתובע מעריך את הנזק הכולל שגרמה החברה ללקוחותיה בסך של 

 ובה הסבירה כי התביעה נעדרת כל ביסוס ועילה משפטית. בקשה לסילוק על הסף
התקיים דיון קדם משפט, במסגרתו התיר בית המשפט למבקש לתקן את בקשת  6302בספטמבר  02ביום 

יה וקבע כי לאחר שתתוקן ותוגש לה תגובה מתוקנת )ולאחר מכן תשובה לתגובה( תועבר הסוגהאישור 
 על הבנקים.  תלקבלת עמדת המפקח

כעת תלויה . ש"חליון ימ 627בבקשה המתוקנת שהוגשה צמצם המבקש את סכום התביעה לסך של 
 בקשת האישור.ועומדת בפני בית המשפט בקשת לאומי קארד למחוק חלקים מהתשובה לתגובה ל
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ייצוגית, שלדעת הנהלת החברה, המתבססת על חוות  ובענה ובקשה מהותית לאישור תובענהלהלן פירוט של ת .6

 את סיכוייה.דעת משפטיות באשר לסיכויי הליכים משפטיים אלה, בשלב זה לא ניתן להעריך 
 

הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד שלוש  6301באפריל  60ביום 
 חברות האשראי בישראל, לרבות החברה.

בהתאם לאמור בכתב התביעה ובבקשה לאישורה כייצוגית, עניינה של התובענה בהסדר כובל לא חוקי, שנכרת, 
)כרטיסים נטענים מראש(,  PrePaidוכרטיסי  Debitראי בישראל, בקשר עם כרטיסי לפי הנטען, בין חברות האש

, בגין עסקאות המבוצעות בכרטיסים מהסוג האמור, בשיעור המתבטא בשני היבטים: בכך שנגבית עמלה צולבת
ה; ובכך שלמרות שהחיוב גבוה מהשיעור הראוי לאור העלויות הכרוכות בעסקאות המבוצעות בכרטיסים מסוג ז

 של הלקוח, בכרטיסים מהסוג הנ"ל, הינו מיידי או סמוך למועד העסקה, הזיכוי בגינה הינו מאוחר יותר.
לייצג, בהסתמך על חוות דעת כלכלית, בסכום  התובעים מעריכים את הנזק שנגרם לקבוצה שהינם מבקשים

 המתבקשים בתובענה.  מיליארד ש"ח, וזאת בנוסף לסעדים אחרים 0.7 -כולל של כ
מהתביעה )לאחר שבית המשפט הורה על הגשת  בקשת הסתלקות מתוקנתהוגשה  6302במאי  00ביום 

 .בקשת הסתלקות מתוקנת(
 

ניתנה החלטה בבקשה להסתלקות מהתביעה, במסגרתה אישר בית המשפט את  6302ביולי  0ביום 
כוחם -בקשות נוספות להחלפת התובעים ובאיהסתלקותם של התובעים ובאי כוחם מתובענה, וכן הורה כי 

בספטמבר  07(, תוגשנה עד ליום 6302באפריל  09ביום  מטעם מבקש וב"כ אחרים )מלבד הבקשה שהוגשה
6302. 

 
בית המשפט, כי כל אחת במסגרת הדיון הורה התקיים דיון קדם משפט בתובענה.  6302באוקטובר  63ביום 

האופן שבכוונת כל וצה בתובענה, נדרשת להגיש מסמך בו יובהר מקבוצות המבקשים לשמש כמייצגי הקב
ות המבקשים )וב"כ( הלנוכח ההודעות שתוגשנה כאמור, תינתן ההחלטה ביחס לז קבוצה לנהל את התובענה.

 שייבחרו לעמוד מאחורי הבקשה לאישורה של התובענה כייצוגית. 
ונקבעו מועדים מבקש ובאי כוח מייצגים חלופיים, ניתנה החלטת בית המשפט בעניין מינוי  6302במרס  9ביום 

 .לבקשה ותגובות להגשת בקשה מתוקנת לאישור התובענה כייצוגית ולהגשת תשובות
הגיש המבקש בקשה מתוקנת לאישור התובענה כייצוגית. הבקשה המתוקנת נתמכת בחוות  6302ביוני  0ביום 

 7.0-לבקשה, את סכום התביעה הייצוגית בכ המבקש העריך, כמפורט בחוות הדעת שצורפה דעת מומחה.
 בבקשה המקורית(, סכום הנגזר מנזקים שונים. ש"ח מיליארד 0.7)לעומת  ש"חמיליארד 

המועד להגשת התגובה לתשובות  .6302בנובמבר  0המועד להגשת תשובות המשיבות לבקשה נקבע ליום 
 .6302בנובמבר  63 התיק נקבע לדיון קדם משפט ליום .6302בנובמבר  2נקבע ליום 

 
 

 בתקופת הדוח השהסתיימ להלן פירוט של תובענה .0
 

הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה לאישור התובענה בעניין רכישת כרטיסי  6301באפריל  9ביום 
קולנוע במסגרת תוכנית "הפינוקים". התובענה הוגשה כנגד לאומי קארד וכנגד סינמה סיטי והמחזיקים בסינמה 

. התובענה עוסקת בתוספת תשלום שגובה לאומי קארד עבור סינמה סיטי, שעה שלקוח מבקש לממש סיטי
 מימד.-"פינוק" שרכש במסגרת תוכנית ההטבות של לאומי קארד בגין סרטי תלת

המבקש טוען כי לאומי קארד לא הסבירה בצורה ברורה מספיק כי בגין סרטי תלת מימד הלקוח יחוייב בתוספת 
"כרטיס המתנה"(, ועל כן לא הייתה זכאית לגבות את אותה תוספת עלות בגין -רטיס )דהיינו, גם לעלות לכל כ

"כרטיס המתנה". יצוין, כי בעת הליך ההזמנה של הפינוקים, פירטה לאומי קארד, כי רכישת כרטיס לסרט בתלת 
מיליון ש"ח )סכום  00 -מימד כרוכה בתוספת עלות זו. התובע מעריך את סך התובענה הייצוגית בסכום של כ

 ש"ח(.  01 -התביעה האישית של המבקש 
לאור המלצת בית המשפט בדיון, הצדדים הגיעו ביניהם להסדר פשרה, ובקשה לאישורו הוגשה לבית המשפט. 

 ההסדר כולל פיצוי בדרך של מתן הטבה מיוחדת ללקוחות לאומי קארד.
הפשרה, מתן ההטבה המיוחדת ואופן פרסומה. כמו כן,  ניתן פסק דין המאשר את הסדר 6302באפריל  66ביום 

בית המשפט אישר את נוסח הפרסום באתר לאומי קארד לגבי ביצוע רכישת סרטי תלת מימד בסינמה סיטי. 
 החברה פועלת ליישום הסדר הפשרה.
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 מגזרי פעילות  - 9ביאור 

 כללי .א

 

 .ומגזר סליקה החברה עוסקת בשני מגזרי פעילות עיקריים:  מגזר הנפקה
 

 בהתאם להוראות בנק ישראל מגזר פעילות הוא מרכיב אשר מתקיימים בו שלושה מאפיינים:

עוסק בפעילויות עסקיות אשר מהן הוא עשוי להפיק הכנסות ולשאת בהוצאות )כולל הכנסות והוצאות לעסקאות  (0)

 עם מגזרים אחרים בחברה(.

ת באופן סדיר על ידי ההנהלה והדירקטוריון לצורך קבלת החלטות בנוגע להקצאת תוצאות פעולותיו נבחנו (6)

 משאבים למגזר והערכת ביצועיו.

 קיים לגביו מידע פיננסי נפרד. (0)
 

 מגזר הנפקה

 פעילות מגזר זה מתמקדת בהנפקה ותפעול כרטיסי אשראי, מתן שירותים ופתרונות פיננסיים למחזיקי כרטיס.

ללקוחותיה )מחזיקי  , כרטיסים נטענים וכרטיסי חיוב מידיותפעול כרטיסי חיוב קארד מספקת שירותי הנפקהלאומי 

 אשר משמשים כאמצעי תשלום לעסקות ולמשיכת מזומניםכרטיס(. לאומי קארד מנפיקה כרטיסי אשראי ללקוחותיה 

ה החברה. ההכנסות של לאומי קארד ממחזיקי הכרטיס בתי העסק בארץ ובעולם המכבדים את המותגים אותם מנפיקב

נובעות מעמלות שנגבות ממחזיקי הכרטיס ועמלות מנפיק שנגבות מחברות כרטיסי האשראי והארגונים הבינלאומיים. 

 שניתנו על ידי החברה.  עסקאות ומוצרי אשראי בגיןריביות  מלקוחות החברהנגבות  ,כמו כן

 
 מחולקת בין שני פלחי לקוחות:  פעילות ההנפקה של לאומי קארד

 בנק מזרחי טפחותעם או ארד הנפיקה במשותף עם בנק לאומי כרטיסים שלאומי ק - כרטיסים בנקאיים  (0)

עבור כרטיסים בנקאיים, הבנק הוא זה שקובע את גובה מסגרות האשראי, אחראי על מימון . יהםללקוחות

 00עד ליום  .הפצת הכרטיסים הבנקאיים מבוצעת באמצעות סניפי הבנקהאשראי. האשראי וכן על סיכון 

 00הנפיקה החברה במשותף עם בנק ערבי ישראלי בע"מ כרטיסי אשראי ללקוחותיו. ביום  6302בדצמבר 

 התמזג בנק ערבי ישראלי עם ולתוך בנק לאומי. 6302בדצמבר 

, בשיתוף פעולה עם ברובםכרטיסים שלאומי קארד הנפיקה ללקוחות כל הבנקים,  - כרטיסים חוץ בנקאיים  (6)

. ברובה של פעילות הלקוחות החוץ בנקאיים סיכון האשראי הוא של כגון ארגונים ומועדונים גורמים עסקיים

מערכות לאומי קארד. אישור הנפקת כרטיסים ללקוחות וקביעת גובה מסגרות האשראי מבוצעים באמצעות 

credit scoring להם הונפק כרטיס שפותחו להערכת סיכון הלקוחות. בחלק מפעילות הלקוחות החוץ בנקאיים ,

הפצת הכרטיסים  במהלך תקופת הדוח פעילות זו אינה מהותית. .סיכון האשראי הוא באחריות צד ג' אשראי,

 ות השונים.החוץ בנקאיים מבוצעת בעיקר בעזרת הגופים השותפים למועדוני הלקוח
 

 מגזר סליקה

 במגזר זה כלולות הפעילויות הבאות:

הבטחת תשלום כנגד שוברי עסקאות שבוצעו בכרטיסי אשראי בתמורה לעמלה שנגבית מבית  - שירותי סליקה (0)
 העסק.

ה כגון: הלוואות, ניכיון המוצעים לבתי העסק במסגרת פעילות הסליק ם ושירותיםמוצרי -פתרונות פיננסים  (6)
 שוברים והקדמת תשלומים. 

 מדידה פיננסית  .ב

 

לצורך מדידת הרווחיות ותמיכה ניהולית בפעילות לפי מגזרים נעזרת הנהלת החברה במדידה פיננסית המבוססת 

 בחלקה על הנחות יסוד ואומדנים לפי הפירוט הבא:

 הסליקה וההנפקה. ההכנסות מהפעילות העסקית מיוחסות באופן ספציפי למגזרי

 ההוצאות הישירות המשתנות )שהיקפן תלוי בהיקף מחזורי הפעילות במגזרים( מיוחסות באופן ספציפי. 

ההוצאות הישירות הקבועות מיוחסות בחלקן באופן ספציפי ובחלקן האחר בהתאם לשימוש באומדנים ביחס להיקפי 

 הפעילות של המגזרים לפי הערכת ההנהלה.

 ות העקיפות נעשית גם היא על פי אומדנים לפי הערכת ההנהלה.העמסתן של ההוצא
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 מגזרי פעילות )המשך(  - 9ביאור 

 

 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה

מידע על הרווח והפסד:

הכנסות:

                 237               136               101הכנסות עמלות מחיצוניים 

                      -                 48              (48)הכנסות עמלות בינמגזרים 

                 237               184                 53סך הכל

                   45                 37                   8הכנסות ריבית, נטו

***הכנסות אחרות

                 282               221                 61סך ההכנסות 

                 124                 87                 37הוצאות תפעול

                   25                 25                   -תשלומים לבנקים

                   48                 38                 10רווח נקי

 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה

מידע על הרווח והפסד:

הכנסות:

                 216               122                 94הכנסות עמלות מחיצוניים 

                      -                 44              (44)הכנסות עמלות בינמגזרים 

                 216               166                 50סך הכל

                   43                 32                 11הכנסות ריבית, נטו

                     2                   2*הכנסות אחרות

                 261               200                 61סך ההכנסות 

                 118                 84                 34הוצאות תפעול

                   21                 21                   -תשלומים לבנקים

                   46                 36                 10רווח נקי

 מיליוני ש"ח

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 

)בלתי מבוקר(

 מיליוני ש"ח

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2015 

)בלתי מבוקר(

 
 
 מיליוני ש"ח. 0 -סכום הנמוך מ *
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 מגזרי פעילות )המשך(  - 9ביאור 

 

 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה

מידע על הרווח והפסד:

הכנסות:

                 456               263               193הכנסות עמלות מחיצוניים 

                      -                 96              (96)הכנסות עמלות בינמגזרים 

                 456               359                 97סך הכל

                   90                 72                 18הכנסות ריבית, נטו

***הכנסות אחרות

                 546               431               115סך ההכנסות 

                 241               174                 67הוצאות תפעול

                   49                 49                   -תשלומים לבנקים

                   95                 77                 18רווח נקי

 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה

מידע על הרווח והפסד:

הכנסות:

                 425               242               183הכנסות עמלות מחיצוניים 

                      -                 88               (88)הכנסות עמלות בינמגזרים 

                 425               330                 95סך הכל

                   85                 65                 20הכנסות ריבית, נטו

                     3                   2                   1הכנסות אחרות

                 513               397               116סך ההכנסות 

                 230               166                 64הוצאות תפעול 

                   41                 41                   -תשלומים לבנקים

                   90                 70                 20רווח נקי 

לשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 

)בלתי מבוקר(

 מיליוני ש"ח

לשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2015 

)בלתי מבוקר(

 מיליוני ש"ח

 

 
 מיליוני ש"ח. 0 -סכום הנמוך מ *
 



 
 

 

 ביאורים לדוחות הכספיים

01 

  מגזרי פעילות )המשך( - 9ביאור 

 

 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה

מידע על הרווח והפסד:

הכנסות:

                 878               505               373הכנסות עמלות מחיצוניים 

                      -              182             (182)הכנסות עמלות בינמגזרים 

                 878               687               191סך הכל

                 173               134                 39הכנסות ריבית, נטו

                     3                   2                   1הכנסות אחרות

              1,054               823               231סך ההכנסות 

                 471               338               133הוצאות תפעול 

                   84                 84                   -תשלומים לבנקים

                 180               145                 35רווח נקי 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015

)מבוקר(

 מיליוני ש"ח
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 יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים - 3אור בי

 
 כללי א.

 
 הביאור כולל מידע בדבר הערכת השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים על פי הנחיות המפקח על הבנקים.

לרוב המכשירים הפיננסיים בחברה לא ניתן לצטט "מחיר שוק" מכיוון שלא קיים שוק פעיל בו הם נסחרים. לפיכך, השווי 
וגן נאמד על פי הערך הנוכחי של תזרים המזומן העתידי המהוון בשיעור ריבית המשקף את רמת הריבית בו היתה הה

מבוצעת עסקה דומה ביום הדיווח. אומדן של השווי ההוגן מחושב באמצעות הערכת תזרים המזומן העתידי וקביעת 
פיננסיים, הערכת השווי ההוגן המצורפת אינה שיעור ריבית הנכיון שהוא סובייקטיבי. לכן, עבור רוב המכשירים ה

בהכרח אינדיקציה לשווי מימוש של המכשיר הפיננסי ביום הדיווח. הערכת השווי ההוגן נערכה לפי שיעורי הריבית 
התקפים למועד הדיווח ואינה לוקחת בחשבון את התנודתיות של שיעורי הריבית. בהנחת שיעורי ריבית אחרים יתקבלו 

גן שיכול שיהיו שונים באופן מהותי. בעיקר הדברים אמורים לגבי המכשירים הפיננסיים בריבית קבועה או ערכי שווי הו
שאינם נושאים ריבית. בנוסף, בקביעת ערכי השווי ההוגן לא הובאו בחשבון העמלות שיתקבלו או ישולמו אגב הפעילות 

וגן יתכן ולא ימומש מכיוון שברוב המקרים עשויים העסקית. יותר מכך, הפער בין היתרה במאזן לבין יתרות השווי הה
להחזיק את המכשיר הפיננסי עד לפרעון. בשל כל אלו יש להדגיש כי אין בנתונים הכלולים בביאור זה כדי להצביע על 
שווי החברה כעסק חי. כמו כן, בשל הקשת הרחבה של טכניקות הערכה והאומדנים האפשריים ליישום במהלך ביצוע 

 ווי ההוגן, יש להיזהר בעת עריכת השוואות ערכי שווי הוגן בין חברות שונות.הערכת הש
 

 נכסים פיננסיים:
 

שיטת היוון תזרימי מזומן עתידיים  - )יתרות עם חיוב ריבית( כרטיסי אשראיבפיקדונות בבנקים, חייבים בגין פעילות 
 לפי שיעורי ריבית שבהם בוצעו עסקאות דומות במועד הדיווח.

 
שיטת היוון תזרימי מזומן עתידיים לפי שיעורי ריבית  - )יתרות ללא חיוב ריבית( כרטיסי אשראיבם בגין פעילות חייבי

 שבהן החברה מגייסת אשראים דומים במועד הדיווח.
 

תזרימי המזומן העתידיים חושבו לאחר ניכוי השפעות של מחיקות חשבונאיות ושל הפרשות להפסדי אשראי בגין 
 ת יישום הוראת חובות פגומים.החובות בעקבו

 
 התחייבויות פיננסיות:

 
שיטת היוון תזרימי מזומן עתידיים לפי שיעורי ריבית  -כרטיסי אשראי באשראי מתאגיד בנקאי, זכאים בגין פעילות 

 שבהן החברה מגייסת אשראים דומים במועד הדיווח.
 
 



 
 

 

 ביאורים לדוחות הכספיים
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 )המשך( יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים - 3אור בי
 

 ים ייתרות ואומדני שווי ההוגן של מכשירים פיננס ב.
 

סל הכל(רמה 3)(רמה 2)(רמה 1)יתרות במאזן

נכסים פיננסים:

1629666-162מזומנים ופיקדונות בבנקים

11,63411,634--11,641חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

11--1נכסים פיננסים אחרים

966611,63511,797 11,804 *סך כל הנכסים פיננסים

התחייבויות פיננסיות:

3,277--3,2773,277אשראי מתאגידים בנקאיים

6,9136,913--6,918זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

6161--61התחייבויות פיננסיות אחרות

3,277-6,97410,251 10,256 *סך כל ההתחייבויות הפיננסיות

סל הכל(רמה 3)(רמה 2)(רמה 1)יתרות במאזן

נכסים פיננסים:

1076443-107מזומנים ופיקדונות בבנקים

10,71510,715--10,722חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

11--1נכסים פיננסים אחרים

644310,71610,823 10,830 *סך כל הנכסים פיננסים

התחייבויות פיננסיות:

2,812--2,8122,812אשראי מתאגידים בנקאיים

6,4846,484--6,488זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

5555--55התחייבויות פיננסיות אחרות

2,812-6,5399,351 9,355 *סך כל ההתחייבויות הפיננסיות

30 ביוני 2016

שווי הוגן **

)בלתי מבוקר(

מיליוני ש"ח

30 ביוני 2015

שווי הוגן **

)בלתי מבוקר(

מיליוני ש"ח

  
 6,006 -מיליוני ש"ח ו 21 - 6302 ביוני 03) מיליוני ש"ח, בהתאמה 0,677מיליוני ש"ח ובסך  92ות בסך מזה נכסים והתחייבוי *

 , אשר יתרתם במאזן זהה לשווי הוגן )מכשירים המוצגים במאזן לפי שווי הוגן(.מיליוני ש"ח, בהתאמה(

 מדידות שווי הוגן המשתמשות במחירים מצוטטים בשוק פעיל. -0רמה  **
 .מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים נצפים משמעותיים אחרים -6רמה 
  מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים לא נצפים משמעותיים. -0רמה 
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 )המשך( יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים - 3אור בי
 

 )המשך(ים ייתרות ואומדני שווי ההוגן של מכשירים פיננס ב.
 

סל הכל(רמה 3)(רמה 2)(רמה 1)יתרות במאזן

נכסים פיננסים:

1427666-142מזומנים ופיקדונות בבנקים

11,32211,322--11,329חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

11--1נכסים פיננסים אחרים

766611,32311,465 11,472 *סך כל הנכסים פיננסים

התחייבויות פיננסיות:

3,013--3,0133,013אשראי מתאגידים בנקאיים

6,8896,889--6,893זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

5151--51התחייבויות פיננסיות אחרות

3,013-6,9409,953 9,957 *סך כל ההתחייבויות הפיננסיות

מיליוני ש"ח

31 בדצמבר 2015

שווי הוגן **

)מבוקר(

 

ווי הוגן )מכשירים מיליוני ש"ח, בהתאמה, אשר יתרתם במאזן זהה לש 0,300מיליוני ש"ח ובסך  72מזה נכסים והתחייבויות בסך  *

 המוצגים במאזן לפי שווי הוגן(.

 מדידות שווי הוגן המשתמשות במחירים מצוטטים בשוק פעיל. -0רמה  **

 .מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים נצפים משמעותיים אחרים -6רמה 

 מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים לא נצפים משמעותיים. -0רמה 

 
 

 מסים - 23אור בי

 
, 6302-(, התשע"ו602אישרה מליאת הכנסת את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )תיקון מס'  6302בינואר  1יום ב

 .62%כך שיעמוד על  0.2%ואילך בשיעור של  6302אשר קבע, בין היתר, הורדת שיעור מס חברות החל משנת 
  

כפי שנקבע בחוק לתיקון פקודת מס  חושבו בהתאם לשיעור המס החדש 6302 ביוני 03יתרות המסים הנדחים ליום 
, לפי שיעור המס הצפוי לחול במועד ההיפוך. השפעת השינוי על הדוחות 6302-(, התשע"ו602הכנסה )תיקון מס' 

 אינה מהותית. 6302 ביוני 03הכספיים ליום 
 

עמד על  6302החודשים הראשונים של שנת  בששת חברות הבנותב שיעור המס הסטטוטוריכתוצאה מהשינוי כאמור 
 .6302בשנת  07.2%בהשוואה ל  02.9%

  
 .של החברה המאוחד דוחבמהותית אינה שיעור המס ההשפעה של ירידת 

 
 

 מנכ"ל ומינוי סיום כהונה  - 22אור בי

 
 הודיע מר חגי הלר, מנכ"ל החברה, לדירקטוריון על בקשתו לסיים את כהונתו כמנכ"ל החברה. 6302במרס  00ביום 

 
 אישר הדירקטוריון את מינויו של מר רון פאינרו לתפקיד מנכ"ל לאומי קארד במקומו של  6302ריל באפ 03ביום 

במועד זה יסיים מר חגי הלר את כהונתו כמנכ"ל  .6302באוגוסט  60מועד תחילת כהונתו נקבע ליום  .מר חגי הלר
 החברה.

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ממשל תאגידי,
 נספחיםופרטים נוספים 

 1326 ביוני 03יום ל
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 236 ....... ריבית והוצאות בהכנסות השינויים וניתוח שלה וחדותהמא והחברות החברה של ריבית והוצאות הכנסות שיעורי: 2 נספח
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  בהרכב ההנהלהשינויים 
 

 חברה.ה כהונתו כמנכ"ללסיים את  בקשתוהודיע מר חגי הלר, מנכ"ל החברה, לדירקטוריון על  6302במרס  00ביום 
 

של מר רון פאינרו לתפקיד מנכ"ל לאומי קארד במקומו של מר חגי הלר.  אישר הדירקטוריון את מינויו 6302באפריל  03ביום 
 במועד זה יסיים מר חגי הלר את כהונתו כמנכ"ל החברה. .6302באוגוסט  60מועד תחילת כהונתו נקבע ליום 

 
 .סמנכ"ל מערכות מידע בחברהלמר מאיר אהרוני  מונה 6302באפריל   1ביום

 

 הסכמים מהותיים 
 

 תאגידים בנקאיים  התקשרויות עם

 מנפיקה במשותף כרטיסי אשראי עם בנק לאומי ועם בנק מזרחי טפחות ללקוחות בנקים אלו. לאומי קארד

בין החברות ישנם הסכמים המפרטים את אופן ההתחשבנות בנוגע לחלוקת ההכנסות ואת חלוקת האחריות בגין תפעול 

 כרטיסי אשראי. 

 

 ת עם ארגונים בינלאומייםיוהתקשרו

 ראשית" והינה "חברה Visa Europe Ltd.( בארגון Associate Memberחברה הינה "חברה" )במעמד ה

(Principal Member .בארגון מסטרקארד ) 

החברות בארגוני כרטיסי האשראי לעיל מאפשרת, בין היתר, שימוש במגוון סימני מסחר בבעלות אותם ארגוני כרטיסי אשראי, 

 והנפקה של מותגי ויזה ומסטרקארד.וכן מעניקה רישיון לסליקה 

את  Visa Inc.בדבר התקשרותן בהסכם, לפיו תרכוש    Visa Europe-ו  Visa Inc. הודיעו החברות 6302בנובמבר  0ביום 

.Visa Europe  הושלמה העסקהוהתקבלו האישורים הרגולטוריים שנדרשו  6302בחודש יוני. 

בעקבות השלמת העסקה יחול שינוי במבנה העמלות שויזה גובה מהחברים כי   Visa Europe, הודיעה6302יולי בחודש 

 בארגון. להערכת החברה לא צפויה השפעה מהותית על התוצאות הכספיות של החברה.

)להלן:  UnionPay International Co. Ltd( בארגון Acquiring Memberבנוסף, החברה הינה "חברה" )במעמד 

"UnionPay .)" 

)מסחר אלקטרוני(  e - commerceבישראל וכן באתרי  UnionPayמאפשרת ללאומי קארד לסלוק את מותג  החברות בארגון

 .6302באירופה ובארה"ב. החברה החלה לסלוק מותג זה בישראל בשנת 

 

 הסכמים לשיתופי פעולה עם גופים עסקיים

, שמטרתם גיוס או העמדת אשראי ני לקוחותלחברה הסכמים לשיתופי פעולה עם גופים עסקיים, בעיקר בקשר עם ניהול מועדו

 לקוחות חדשים והגברת השימוש של הלקוחות בכרטיסי האשראי. 

 הסכמים אלו מעגנים את חלוקת תחומי האחריות בפעילות המועדון בין הצדדים ואת אופן ההתחשבנות ביניהם.

 

 בע"מ ישראכרט חברתהתקשרות עם 

 וענק ללאומי קארד רישיון לסליקה,הישראכרט הסכם רישיון, מכוחו חברת רד לבין , נחתם בין לאומי קא6306באפריל  07ביום 

 .6306במאי  02יום בואפשרות מתן שירותים לכרטיסי חיוב ממותג ישראכרט. ההסכם נכנס לתוקפו  הנפקה

 ראה פרקסליקת כרטיסים, לפרטים אודות פרטי הסכם הרישיון שנחתם בין לאומי קארד לבין ישראכרט בדבר התנאים ל

 ."מגבלות, חקיקה תקינה ואילוצים מיוחדים"

 

 נתיבי אויר לישראל בע"מ -אל על 

 6301שנחתם בשנת הסכם קיים מצד שני, נתיבי אויר לישראל בע"מ  -בין החברה ובנק לאומי מצד אחד ובין חברת אל על 

אי ממותג ללקוחות יוקרה של מועדון "הנוסע המתמיד". בהתאם להוראות ההסכם, לקוחות היוקרה אשר להנפקת כרטיס אשר

אל על והטבות נוספות, כפי טיסה בנקודות צבירת יעמדו בתנאי זכאות מסוימים, יהיו זכאים ליחסי המרה מועדפים עבור 

ם וכולל אפשרות הארכה לתקופות שונות נוספות, ההסכם הינו לתקופת התקשרות ראשונית של חמש שני שנקבע בין הצדדים.

 בכפוף לזכויות ביטול העומדות לצדדים, בנסיבות מסוימות.

 

 הסכם קיבוצי מיוחד 

 מיוחד הסכם קיבוציעל  נציגות העובדיםחתמה החברה עם הסתדרות העובדים הכללית החדשה ועם  6302באפריל  69ביום 

במרס  00ועד ליום  6302בינואר  0ת ההסכם הינה מיום תקופעובדי החברה. (. ההסכם חל על מרבית "ההסכם הקיבוצי")

ההסכם הקיבוצי כולל, בין היתר, הסכמות בדבר עדכוני שכר, מענקים ותנאים סוציאליים וכן תנאים נוספים הנוגעים בין  .6300

 השאר, לנושאי רווחה.
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 מגבלות, חקיקה תקינה ואילוצים מיוחדים
 

ותיקון לחוק הבנקאות  1322 -התשע"א , ( )סליקת עסקאות בכרטיסי חיוב(29י( )תיקון מס' חוק הבנקאות )רישו

 2392 -)שירות ללקוח(, התשמ"א 

, וכן תיקון לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, 0900 -התשמ"א  ,תיקון לחוק הבנקאות )רישוי( פורסם 6300באוגוסט  02ביום 

  .0900 -התשמ"א 

ושא סליקת כרטיסי חיוב וקובע חובת רישוי לגופים שעוסקים בסליקה. בנוסף, נקבעו הוראות ביחס התיקון לחוק מסדיר את נ

ל"סולקים בעלי היקף פעילות רחב" כהגדרתם בחוק, המתירות למפקח על הבנקים להורות לסולקים כאמור להתקשר 

 . להלן מתן רישיונות סליקהנקים בדבר ראה פרטים אודות חוזר הפיקוח על הב בהסכמים לסליקה צולבת עם מנפיקים אחרים.

צולבת של עסקאות  , נקבעה חובה על "מנפיק בעל היקף פעילות רחב" לא לסרב להתקשר עם סולק לצורך ביצוע סליקהכמו כן

ועם הממונה על ההגבלים  על הבנקים התייעצות עם המפקחב ,בכרטיסי חיוב שהנפיק מטעמים בלתי סבירים. שר האוצר

העסקיים, רשאי לפטור מנפיק בעל היקף פעילות רחב, מהוראות סעיף זה, משיקולים של פגיעה בתחרות ושל היקף התועלת 

 הצפוי מהמהלך אל מול הנזק.

החיוב התקפים שהונפקו בישראל, או  מנפיק שהנפיק עשרה אחוזים או יותר ממספר כרטיסי -"מנפיק בעל היקף פעילות רחב" 

 מנפיק אשר באמצעות כרטיסי החיוב שהנפיק בוצעו עשרה אחוזים לפחות מסכום העסקאות בישראל בשנה הקודמת. 

 בהתאם לאמור, החברה הוגדרה על ידי הפיקוח על הבנקים כמנפיק בעל היקף פעילות רחב.

, ונקבעו חובות החלות במסגרת היחסים בין 0900 -התשמ"א  ,לקוח(במסגרת החוק תוקן, כאמור, גם חוק הבנקאות )שירות ל

 בשירות ניכיון.  סולקים לבין חברות ניכיון, ובין היתר, חובת איסור אפליה וחובת איסור התניית שירות סליקה

הסכם ראה ת כרטיסים, לפרטים אודות פרטי הסכם הרישיון שנחתם בין לאומי קארד לבין ישראכרט בדבר התנאים לסליק

 להלן. רישיון לסליקת מותג "ישראכרט"

 

 1320 - חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד

. החוק נוגע לשלושה תחומים 0201 - ד"התשע, הריכוזיות ולצמצום התחרות לקידום החוק פורסם 6300בדצמבר  00 ביום

 עיקריים:

 שיקולי לשקול נדרש שלטוני גורם כי קובע החוק -זכויות  בהקצאת ענפית תחרותיות ושיקולי משקית כלל ריכוזיות ישיקול. 0

 בתחומי, ממשלתיים זיכיונות או רישיונות ומתן ממשלתית חברה דוגמת הפרטת ,זכויות הקצאת בעת משקית כלל ריכוזיות

 ועדה לצמצום הריכוזיות בהקצאה מסוימת של זכויות לגורם ריכוזי. חיונית. כמו כן, קובע החוק חובת היוועצות בו תשתית

חלק זה מתייחס למספר איסורים, ביניהם:  -הפרדה בין תאגידים ריאליים משמעותיים ובין תאגידים פיננסיים משמעותיים . 6

משמעותי )ואם  נסיפינ בתאגיד בנקאי שהוא גוף השליטה מאמצעי - 10% מ יותר להחזיק אסור משמעותי ריאלי לתאגיד

מתאגיד  03% - (; לגוף פיננסי משמעותי אסור להחזיק ביותר מ2% - לא יותר מ ,התאגיד הבנקאי הוא ללא גרעין שליטה

 בגוף לשלוט אסור בתאגיד ריאלי, שליטה מאמצעי מסוים מסוג - 5% מ ביותר שמחזיק תאגיד/ריאלי משמעותי; לאדם

 ריאליים דירקטורים בתאגידים של עניינים ניגוד מצבי למנוע שנועדו ונותש הוראות נקבעו משמעותי. עוד פיננסי

 פיננסיים משמעותיים. ובגופים משמעותיים

 הגבלת המבנה התאגידי הפירמידאלי.  . 0

 

בין היתר, כי הוראות חוק הבנקאות לגבי היתרים להחזקת אמצעי  ,ונקבע (,רישוי)במסגרת חוק הריכוזיות תוקן חוק הבנקאות 

יטה בתאגיד בנקאי שהוא גוף פיננסי משמעותי יחולו גם לגבי החזקת אמצעי שליטה בסולק, כאילו היה תאגיד בנקאי. יחד של

 עם זאת הנגיד רשאי, לקבוע שיעורי החזקה שונים מאלו המצוינים לעיל. 

מים הריכוזיים על ידי הוכללה לאומי קארד ברשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים וברשימת הגור 6302באפריל  6ביום 

 הוועדה לצמצום הריכוזיות. 

 

  1321 -חוק החוזים האחידים, התשע"ד תיקון ל

לרשימת התנאים אשר חזקה  , בין היתר,הוסףלחוק החוזים האחידים, במסגרתו  2מס'  תיקון התקבל 6301בדצמבר  0ביום 

להצהיר כי קרא את החוזה, או תנאי שבו הלקוח מצהיר תנאי שלפיו נדרש לקוח לאשר או " :תנאי נוסף, עליהם כי הם מקפחים

או על עובדה שמתקיימת בעניינו, או מאשר, והכל למעט מידע שהלקוח מסר  ,על מעשה שעשה, על מודעותו לעניין מסוים

על חוזה אחיד שנכרת לפני ) 6302". התיקון הנ"ל בהתייחס לתנאי המקפח המובא לעיל נכנס לתוקף בדצמבר לספק בחוזה

 .)ימשיכו לחול הוראות החוק כנוסחו ערב הפרסום ,יום פרסום התיקון
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  2331 -תיקון כללי הבנקאות )שירות ללקוח( )גילוי נאות ומסירת מסמכים(, התשנ"ב 

. 0996 -תיקון כללי הבנקאות )שירות ללקוח( )גילוי נאות ומסירת מסמכים(, התשנ"ב  פורסם 6301 בדצמבר 03ביום 

מפקח על הבנקים להורות כי לא תידרש חתימה על סוגי הסכמים מסוימים, אשר לפי הכללים כיום, ה אירשבמסגרת התיקון 

דורשים את חתימת הלקוח. בהתאם לתיקון, עותק של ההסכמים הנ"ל יימסר ללקוח בסמוך לאחר קבלת הסכמתו וכן ניתן 

 דואר אלקטרוני. למסור ללקוח את ההעתק באמצעות 

חוזר המפרט את סוגי ההסכמים לגביהם אין צורך בחתימת  6302בינואר  1ח על הבנקים ביום בהתאם לכך, פרסם המפק

כי ניתנה לו האפשרות הדרושה  ובלבד שהלקוח יוכל לאשר במקום המתאים באתר האינטרנט של התאגיד הבנקאי, ,הלקוח

ת ההסכמים לגביהם לא תידרש חתימתו פורסם חוזר נוסף בנושא זה, המרחיב את רשימ 6302באוגוסט  7ביום . לעיין בהסכם

 .6302בינואר  1של לקוח, בהתאם להוראות החוזר. תחילתו של חוזר זה ביום פרסומו, והוא מחליף את החוזר מיום 

 כמו כן, התיקון מעגן את אופן מתן ההודעות על שינויים הרלוונטיים לכלל הלקוחות. 

וונטיים ללקוחות מסוימים וקובע שיש להודיע על השינויים, לרבות על סיומן בנוסף, מתייחס התיקון להודעות בגין שינויים הרל

סיום ההטבה. אם חידוש ההטבה מותנה או  חודשים לפחות שבועיים לפני השינוי 0של הטבות שניתנו לתקופה העולה על 

 . 6302באפריל  0חלק זה בתיקון נכנס לתוקף ביום יש לציין זאת במפורש בהודעה.  ,בהמצאת מסמכים

 

  1325 - והוראת שעה( )הפטר לחייב מוגבל באמצעים(, התשע"ה 14חוק ההוצאה לפועל )תיקון מס' 

)הפטר לחייב מוגבל באמצעים(.  והוראת שעה( 17פורסם תיקון לחוק ההוצאה לפועל )תיקון מס'  6302באוגוסט  0ביום 

 61אשר אושרה ביום  6302פטר לחייב(, התשע"ה ה -ההצעה שאושרה מיזגה לתוכה את הצעת חוק ההוצאה לפועל )תיקון 

 בקריאה טרומית.  6302ביוני 

חוק ההוצאה לפועל מסדיר הליך של "חייב מוגבל באמצעים". בהתאם לחוק, רשאי רשם ההוצאה לפועל להכריז על חייב כחייב 

ל על החייב הגבלות שונות מוגבל באמצעים, לקבוע צו תשלומים חודשי בהתאם ליכולתו הכלכלית של החייב, וכן, להטי

 הקבועות בחוק. 

התיקון לחוק נועד לאפשר לחייבים מוגבלים באמצעים לקבל את ההפטר שהיו זכאים לו במצב בו היו פונים להליכי פשיטת 

רגל, וזאת בהתאם לתנאי הסף שנקבעו בתיקון, ובכללם: החייב היה מוגבל באמצעים ארבע שנים לפחות, במועד הגשת 

אלף ש"ח, אין לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים למימוש, החייב עמד בצו תשלומים במשך  033ובותיו לא עלה על הבקשה סך ח

במהלך חמש השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר: לא  ,שלוש השנים הקודמות ולא תלויה נגד החייב בקשת פשיטת רגל

יב לא הוכרז כפושט רגל ולא נדחתה בקשת פשיטת רגל ניתן לגבי החייב צו כינוס ולא נדחתה בקשת החייב לצו כאמור, החי

 בנוסף מפורטים בתיקון סייגים למתן צו הפטר. שהגיש ולא ניתן לחייב צו הפטר לפי פקודת פשיטת הרגל.

 להערכת החברה, לתיקון אין השפעה מהותית על פעילותה. 

 

 1326 -חוק שירות נתוני אשראי, התשע"ה 

  -, אשר החליף את חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב 6302 -וק נתוני אשראי, התשע"ה פורסם ח 6302באפריל  06ביום 

אשר מונתה על ידי ראש הממשלה ושרת  לשיתוף בנתוני אשראילשיפור המערכת  , בעקבות המלצותיה של הוועדה6336

וף בנתוני אשראי של החוק קובע הסדר כולל להקמתה ולפעילותה של מערכת לשית. 6301באוגוסט  62המשפטים ביום 

 .יחידים, שבמרכזה מאגר ציבורי של נתוני אשראי שיוקם וינוהל בידי בנק ישראל

. האשראי נתוני למאגר מסירתו לצורך מידע שמירת בנושא שעה הוראת הבנקים על הפיקוח פרסם 6302 ביוני 60 ביום

. בנוסף מפרטת ההוראה את 6302מאי בהתאם להוראה, נדרשת החברה לשמור מידע לשם מסירתו למאגר החל מחודש 

 שדות הנתונים ופורמט שמירת המידע הנדרש.

, הכוללת הוראות שונות ליישום 6302 -הפיץ משרד המשפטים את טיוטת תקנות נתוני אשראי, התשע"ו  6302ביולי  07ביום 

 החוק.
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חוק לצמצום והצעת  1321 - (, התשע"ד( )קביעת עמלה צולבת26תזכיר חוק ההגבלים העסקיים )תיקון מס' 

 1325 - השימוש במזומן, התשע"ה

במהלך השנתיים האחרונות, פורסמו שני תזכירי חוק בנושא הנפקת כרטיס חיוב מיידי והגברת התחרות בתחום כרטיסי 

ן תזכיר חוק לצמצום וכ 6301 -( )קביעת עמלה צולבת(, התשע"ד 02החיוב: תזכיר חוק ההגבלים העסקיים )תיקון מס' 

ועדת השרים לענייני חקיקה תזכיר החוק לצמצום השימוש ואושר ב 6302במאי  00. ביום 6302 -השימוש במזומן, התשע"ה 

במזומן. בין היתר, במסגרת החוק המוצע, יוסמך הממונה על ההגבלים העסקיים )"הממונה"( לקבוע שיעורי עמלה צולבת של 

, וזאת במקום ההסדר המשפטי הקיים )אישור הסדר כובל בבית הדין להגבלים עסקיים(. הממונה עסקאות בכרטיסי חיוב מיידי

יוכל לקבוע עמלה צולבת בשיעורים שונים, לסוגי עסקאות שונים בכרטיסי חיוב מיידי. בנוסף, החוק המוצע קובע אחריות 

נה משקבע הממונה, וכן, כי הפיקוח השיפוטי על פלילית ואפשרות הטלת עיצום בגין תשלום או גביית עמלה צולבת בשיעור שו

הממונה בהפעלת סמכותו לעיל, לרבות ערעור על החלטת הממונה בקביעת שיעור עמלה צולבת, ייעשה באמצעות בית 

 המשפט לעניינים מנהליים. 

ש במזומן אושרה בקריאה ראשונה בכנסת הצעת החוק, שמטרתה להגביל באופן מדורג את השימו 6302ביולי  67ביום 

 ובשיקים סחירים. בין היתר כוללת הצעת החוק מספר תנאים כמפורט להלן:

)א( הסמכת הממונה על ההגבלים העסקיים לפקח על העמלה הצולבת בכרטיסי חיוב )למעט לוחית או חפץ אחר לשימוש חוזר 

תשלום בחוק כרטיסי חיוב, תיקון  המיועדים רק למשיכת כסף באמצעות מכשירי בנק ממוכנים(; )ב( תיקון ההגדרה של כרטיס

ההגדרה של כרטיס חיוב מיידי והחלת סימן ג' לחוק כרטיסי חיוב על כרטיסי חיוב מיידי, בשינויים המחייבים לרבות, הגנות 

במקרים של עסקה במסמך חסר, הפסקת תשלום במקרה של אי אספקה, הפסקת תשלום במקרה של חדלות פירעון. בהתאם 

רק בהתקיים מספר תנאים: מערכת שמאפשרת סליקת עסקאות בכרטיסי חיוב מיידי, זמינות של כרטיסי  למוצע, החוק יחול

חיוב מיידי כמו כרטיסי אשראי בין אם ככרטיס משולב עם כרטיס אשראי ובין אם הנפקה במקביל לכרטיסי חיוב נדחה, וזמינות 

 ים בבנק הדואר לשם כך.כרטיסי חיוב מיידי בבנק הדואר, לצד האפשרות לפתוח חשבון מתא

 

 1326 - מוסדיים( )תיקון(, התשע"ו-תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים חוץ

פורסם תזכיר החוק שבנדון, שעניינו מתן אפשרות לנותני שירותים פיננסיים אשר קיבלו רישיון )מורחב,  6302ביולי  00ביום 

)"החוק"(, אשר אושר  6302-ותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ובלבד( בהתאם לחוק הפיקוח על שיר

 , לפעול בתחום הנפקת כרטיסי חיוב כמנפיקים. 6302באוגוסט  0בכנסת ופורסם ברשומות ביום 

 בהתאם לתזכיר החוק, יתווסף להצעת החוק פרק שיעסוק בהנפקת כרטיסי חיוב כך שיתאפשר לנותן שירותים פיננסיים

לעסוק, בנוסף לפעילות מתן האשראי שלו, בהנפקת כרטיסי חיוב. לצורך כך, יוגדר סוג רישיון נוסף )"רישיון מנפיק"(, שיאפשר 

למחזיק בו לעסוק בהנפקת כרטיסי חיוב, בכפוף לשלושה תנאים מצטברים: החזקתו של המבקש ברישיון מורחב כאמור, 

 המבוססים על דרישות הדירקטיבה האירופאית בנושא שירותי תשלום. הגשת בקשה מפורטת, וכן עמידה בתנאים שונים

, אשר ימונה בהתאם המוסדריםעל השירותים הפיננסיים  הממונהידי -בעל "רישיון מנפיק" על פי תזכיר החוק יפוקח על

 ראות החוק.הו ,בנוסף להוראות התזכיר, ידי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל(, ויחולו עליו-להוראות החוק )ולא על

 

 1325 - ההתשע" ,( )מלווים מוסדיים, ריבית מרבית ועונשין(0חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות )תיקון מס' הצעת 

חלק מיישום מסקנות עברה בקריאה ראשונה בכנסת הצעת חוק לתיקון חוק הלוואות חוץ בנקאיות כ 6302ביולי  67ביום 

התיקון קובע מנגנון שונה מזה הקיים כיום, לקביעת ריבית מרבית, שראל. בענף הבנקאות ביהוועדה להגברת התחרותיות 

נקודות האחוז מעל הריבית המוניטרית של בנק  63באשראי שקלי לא צמוד יעמוד על באופן ששיעור הריבית המרבית שיחול 

 . 60.2%ישראל. בהתאם לכך, נכון למועד ההצעה שיעור הריבית המירבית עומד על 

. בנוסף, התיקון קובע כי הוראות החוק נקודות האחוז 63חוץ הריבית המרבית תהיה ריבית הליבור בתוספת  באשראי במטבע

ביחס לשיעור הריבית המרבית יחולו על כלל המלווים במשק, לרבות תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי. התיקון גם 

בנוסף, קובע החוק חובות גילוי נאות בעת מתן  לילית.קובע כי הפרת הוראות החוק בדבר ריבית מרבית תהווה עבירה פ

 ההלוואה ומגבלות שונות בעת העמדת ההלוואה לפירעון מיידי. 

 החברה בוחנת את השלכות התיקון על פעילותה.
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 1325 -הצעת חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי, התשע"ה 

רפורמה מקיפה, מבנית ומהותית,  הצעת החוק כוללתחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.  פורסמה הצעת 6302 במרס 6ביום 

כלולות הוראות המתייחסות לכלל סוגי החייבים, ולצידן הוראות  בהצעת החוקבהליכי חדלות הפירעון של יחידים ותאגידים. 

ל אגודות את החוק המוצע ע לבשלב זה מוצע שלא להחייחידים ותאגידים,  -העוסקות בהיבטים הייחודיים לסוגי חייבים שונים 

 .ורשויות מקומיות חברות לתועלת הציבור שיתופיות, עמותות,
 

 צמצום שיקול הדעת בקביעת מנפיק בעל היקף פעילות רחב( –הצעת חוק הבנקאות )רישוי( )תיקון 

פורסמה הצעת החוק שבנדון. במסגרת הצעת החוק מוצע לצמצם את שיקול הדעת שניתן לשר האוצר  6302במרס  60ביום 

ן זה ולהפוך את הכרזתם של מנפיקים כבעלי "היקף פעילות רחב", על בסיס בחינת היקף פעילותם של תאגיד שהמנפיק בעניי

 הוא בעל עניין בו, שולט בו, או של תאגיד שהשולט במנפיק הוא בעל עניין בו, כברירת המחדל.

, המתירה לשר האוצר, בהתייעצות עם 0900 - יג)ג( לחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א02במקביל, תיוותר בעינה הוראת סעיף 

יג)ב(, במקרים 02המפקח על הבנקים ועם הממונה על הגבלים עסקיים, לפטור מנפיק בעל היקף פעילות רחב מהוראות סעיף 

בהם סבר כי החלת הוראות הסעיף האמור על אותו מנפיק עלולה לפגוע בתחרות בתחום הנפקת כרטיסי האשראי, וזאת 

 .כחריג לכלל

 

 1325 - תזכיר חוק איסור הלבנת הון )תיקון(, התשע"ו

. התיקונים המוצעים נועדו לייעול 6302 - פורסם תזכיר חוק איסור הלבנת הון )תיקון(, התשע"ו 6302באוקטובר  69ביום 

 ושיפור המאבק בהלבנת ההון והתאמת החקיקה הקיימת לסטנדרטים הבינלאומיים בתחום. 

תורחב ותוחל גם על סולק, כהגדרתו בחוק  "תאגיד בנקאי"ניהן, ההגדרה של יספר הגדרות, בעל פי המוצע תעודכנה מ

הבנקאות )רישוי(, וכן הגדרת "כספים" תתוקן כך שתכלול אמצעים נוספים להעברת כספים, כגון המחאות מוסבות, מניות 

  .במהותם למזומנים, כרטיסים הניתנים לטעינה מראש וכיוצ"ב, שהם אמצעים סחירים הדומים למוכ"ז

 

ת גביית המסים ולהגברת האכיפה )אמצעים לאכיפת תשלום מסים ולהרתעה מפני הלבנת הון( קהצעת חוק להעמ

 :1325 - )תיקוני חקיקה(, התשע"ה

 ,אישרה מליאת הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת חוק להעמקת גביית המיסים והגברת האכיפה 6302בחודש אוקטובר 

 ר, להילחם בהון השחור ולהעמיק את גביית המס. שמטרתה, בין הית

במסגרת הצעת החוק, תתוקן פקודת מס הכנסה ותקום חובת דיווח לרשות המסים של גופים פיננסיים או סולקים, על פעילות 

 לקוחותיהם בחשבונות העסקיים המנוהלים אצלם. חובת הדיווח כוללת את פרטי הזיהוי של הלקוח ופרטי הזיהוי של הנהנה

)ככל שישנו( ובלבד שלא יהיה בכך כדי לחייב עורך דין לגלות ידיעות או מסמכים לגביהם קיימת חובת סודיות לפי דין, וכן את 

 סך הסכומים שהתקבלו בחודש שקדם לדיווח בחשבון העסקי. 

יסוד סביר להעלמת בנוסף, לפי הצעת החוק ניתן לדרוש דיווח כאמור בהצעת החוק לגבי קבוצת לקוחות מסוימת, אם קיים 

 מס. בנוסף, מגדירה הצעת החוק את אופן השימוש במידע שדווח, כאמור. 

כמו כן, במסגרת הצעת החוק מוצע לתקן את חוק איסור הלבנת הון, באמצעות הוספת עבירות מס חמורות נוספות כעבירות 

בנת הון שנעברו ברכוש שמקורו בעבירות מקור, מתן סמכויות חקירה, כניסה, תפיסה וחיפוש לפקיד מכס חוקר בעבירות הל

ת הון ומימון בנממאגר המידע המנוהל ברשות לאיסור הל רמס אלה, וקביעת הסדר המאפשר העברת מידע לפקיד מכס חוק

 טרור בתנאים הקבועים בהצעה. 

 יה ושלישית.יאישרה מליאת הכנסת את הצעת החוק בקריאה שנ 6302במרס  69ביום 

 
 1325 - ה בפרסום ושיווק טלפוני של הלוואה )תיקוני חקיקה(, התשע"ההצעת חוק חובת אזהר

את הצעת החוק המתקנת את חוק הבנקאות )שירות ללקוח( ואת חוק הכלכלה של הכנסת אישרה וועדת  6302ביוני  63ביום 

או הלוואה כשלעצמן,  הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות וקובעת, כי לא יעשה תאגיד בנקאי / מלווה פרסומת המעודדת לקיחת חוב

אלא אם כן צורפה לה אזהרה בנוסח הבא: "אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור  ,ולא ישווק הלוואה באמצעות הטלפון

 ".הליכי הוצאה לפועלנקיטת חיוב בריבית פיגורים ו

 רו במליאה.יום מאישו 03החוק עתיד להיכנס לתוקף בתוך  ה ושלישית בכנסת.יתעלה לקריאה שני הצעת החוק
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 אישור הסדר כובל לקביעת העמלה הצולבת

אישר בית הדין להגבלים עסקיים בפסק דין, הסכם אשר הוגש על ידי חברות כרטיסי האשראי והממונה  6306במרס  7ביום 

תווה בהתאם למ ,6301חודש יולי ב 3.7%של  לשיעורבהדרגה עד  שירד, )עמלת מנפיק( בעניין גובה שיעור העמלה הצולבת

  .6300שנת סוף ההסדר בין הממונה לבין חברות כרטיסי האשראי תקף עד  .הפחתת העמלה הצולבת שנקבע בפסק הדין
 

  מתן רישיונות סליקה

ים )לגופים חדש פרסם הפיקוח על הבנקים נוסח סופי של המסגרת הפיקוחית למתן רישיונות סליקה 6300בדצמבר  00ביום 

התחלתי, עצמי הון  סכום ,תמינימאליו. בין היתר, הוגדרו דרישות הון המבקשים לעסוק בתחום זה( מכוח חוק הבנקאות )רישוי(

. לאחר השלמת והוגדרו אמות מידה לשולט ולמחזיק אמצעי שליטה במבקש רישיון סליקהדרישות בתחומים אחרים כמו גם 

וספים בישראל, לבצע פעילות של סליקת כרטיסי אשראי באמצעות קבלת רישיון המתאימים, יתאפשר לגופים נ האסדרההליכי 

 קבלת רישיונות סליקה על ידי גופים חדשים צפויה להגביר את התחרות בתחום הסליקה. מבנק ישראל.

נים למבקש פרסם בנק ישראל טיוטה להערות הציבור לעדכון מדיניות רישוי לסולקים ועדכון הקריטריו 6302בנובמבר  07ביום 

  .היתר לשלוט ולהחזיק שליטה בסולק וזאת על מנת לעודד כניסה של גופים חדשים לתחום הסליקה

 

  הסכם רישיון לסליקת מותג "ישראכרט"

, נחתם בין לאומי קארד לבין חברת ישראכרט הסכם רישיון, מכוחו הוענק ללאומי קארד רישיון לסליקה, 6306באפריל  07ביום 

במאי  02ואפשרות מתן שירותים לכרטיסי חיוב ממותג ישראכרט )להלן: "הסכם הרישיון"(. ההסכם נכנס לתוקפו ביום  הנפקה

. בהתאם להסכם הרישיון, פעילות סליקת הכרטיסים במותג ישראכרט מתנהלת בדומה לסליקת כרטיסים בממשק 6306

 יזה ומסטרקארד.המשותף בין חברות כרטיסי האשראי בענף לסליקת כרטיסי ו

ניתן פטור קבוע מאת הממונה להסכם הרישיון, אשר הותנה במספר תנאים, ובין היתר, קביעה כי  6306בספטמבר  00ביום 

 ישראכרט לא תוכל לגבות את שיעור דמי הרישיון שנקבע בינה לבין החברה בהסכם הרישיון אלא שיעור נמוך יותר.

או שלא מכוח  ההסכםם האוסרים על העברת מידע בין החברות שלא לצורך יישום כמו כן, במסגרת תנאי הפטור נקבעו תנאי

 דין או הוראת פטור. 
 

  בחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות בישראל

, מינו שר האוצר ונגידת בנק ישראל וועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים )"ועדת 6302ביוני  0ביום 

פרסמה ועדת שטרום את  6302ביולי  7, וביום 6302בדצמבר  01עדה פרסמה דוח ביניים להערות הציבור ביום שטרום"(. הוו

 המלצותיה הסופיות. הדוח הסופי מתייחס בין היתר לנושאים הבאים:

( הוספת שחקנים חדשים, ספקי 6), הפרדת חברות כרטיסי האשראי, לאומי קארד וישראכרט, מחברות האם שלהן( 0)

ותים פיננסיים חוץ בנקאיים מפוקחים ויצירת התנאים שיאפשרו להם להתחרות בבנקים בדגש על יכולת גיוס ההון הדרושה שיר

( לאפשר לצרכנים בחירה של שירותים פיננסיים וקבלתם מכל המוסדות הפיננסיים ללא צורך בהעברת חשבון 0לפעילותם, )

 שחקנים החוץ בנקאיים להגנה מפני סיכונים רלוונטיים. ( קביעת אסדרה מתאימה שתחול על ה1העו"ש שלהם, )

מיליארד ש"ח ותאגידים ריאליים משמעותיים, לא יהיו רשאים לרכוש שליטה  033בהתאם לדוח, גופים מוסדיים המנהלים מעל 

 בחברות כרטיסי האשראי )זאת בנוסף לתנאים הקבועים ביחס לקבלת היתר שליטה בחברות אלה(.

חודשים, תנאים מקלים למתן  0דוח, על מנת להגביר את התחרות בשוק הסליקה, יקבע בנק ישראל, בתוך כמו כן, בהתאם ל

רישיון סולק ויסדיר מעמד של "סולק מתארח" לגורמים שהגישו בקשה לרישיון סולק אולם טרם קיבלו את אישורם של 

 הארגונים הבינ"ל. 

ור העמלה הצולבת באירופה. כמו כן, יבוצע מעבר מסליקה חודשית הוועדה המליצה, כי העמלה הצולבת תופחת בהתאם לשיע

 לסליקה יומית בתוך שנתיים מהמועד שנקבע להעברת השליטה בחברות כרטיסי האשראי. 

עוד נדרש על ידי חברות כרטיסי האשראי למסור לבנק בו מתנהל חשבון העו"ש של הלקוח את הפעולות בכרטיסי האשראי של 

 לשקף ללקוח את היתרה והפעולות במסגרת תצוגת חשבון העו"ש שלו.  הלקוח והבנק יחויב

בהתאם לדוח, חברות כרטיסי האשראי המופרדות תהיינה רשאיות לעשות שימוש במידע שבידן הנובע הן מתפעול וההנפקה 

 שביצעו עד כה, וכל העברת מידע נוסף תהיה טעונה הסכמה של הלקוח. 

האשראי ממליץ הדוח כי הפיקוח ייוותר בידי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, אולם לעניין הפיקוח על חברות כרטיסי 

 הרגולציה שתחול על חברות כרטיסי האשראי תיקבע לאחר היוועצות עם וועדת היישום של הדוח ושמיעת עמדתה. 

וניגודי העניינים בשוק בד בבד עם פרסום דוח ההמלצות הסופיות, פורסם תזכיר חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות 

באוגוסט  6, שמטרתו יישום עיקרי המלצות הדוח. תזכיר החוק תוקן מספר פעמים, וביום 6302 - הבנקאות בישראל, התשע"ו

 .6302ביולי  00, הוצג תזכיר, חלף אישור עקרוני של נוסח קודם של התזכיר בישיבת הממשלה שהתקיימה ביום 6302
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 חוק בנושאים הבאים: בין היתר, עוסק תזכיר ה

( איסור על בנק לאומי ובנק הפועלים לתפעל הנפקת כרטיסי חיוב, לסלוק כרטיסי חיוב ולהחזיק בתאגיד המתפעל הנפקה או 0)

 סולק כאמור; 

 ( קביעת הגנות "ינוקא" לשחקנים חדשים, ביניהן:6)

כרטיסי חיוב באמצעות שתי חברות כרטיסי אשראי א. מתום שנה מיום פרסום החוק, יחויבו בנק לאומי ובנק הפועלים להנפיק 

חס לבנק דיסקונט והבנק לפחות, ומתום השנה השנייה יהיו מחויבים להנפיק באמצעות שלוש חברות כרטיסי האשראי )בי

יחויבו להנפיק באמצעות חברת כרטיסי אשראי אחת לפחות, ומתום השנה השנייה יהיו מחויבים להנפיק באמצעות  ,הבינלאומי

 וש חברות כרטיסי האשראי(; של

לבצע בעזרת חברת פועלים הבנק לאומי ובנק ם ב. מתום שנתיים מפרסום החוק, הגבלה על היקף ההנפקה והתפעול שרשאי

 מסך כרטיסי החיוב החדשים המונפקים ללקוחותיהם;   13%-כרטיסי אשראי אחת ל

למשך שלוש שנים, סך מסגרות האשראי בכרטיסי האשראי ( הגבלות על מסגרות אשראי: בתוך שנתיים מיום פרסום החוק ו0)

מסך מסגרות האשראי בכרטיסי האשראי של לקוחות הבנק כפי שהיה בשנת  23%של לקוחות הבנקים לא יעלה בכל שנה על 

6302 ; 

שנים מיום פרסום החוק בפרטי  2( גישה למידע: חברות כרטיסי האשראי תהיינה רשאיות לעשות שימוש במהלך 1)

 תקשרות עם הלקוח בלבד, אף ללא הסכמת הלקוח )שימוש במידע אחר, בכפוף להסכמת הלקוח(.הה

( בנוסף, במטרה לתמרץ את בנק לאומי ובנק הפועלים למכור כמה שיותר מהר את חברות כרטיסי האשראי שבבעלותם, 2)

 שנים ממועד המכירה. 0תזכיר החוק קובע כי מגבלות ההנפקה יחולו למשך תקופה של 

ה ילקראת קריאה שני , אושר התזכיר המתוקן בקריאה ראשונה במליאת הכנסת, והוא יועבר לדיונים,6302באוגוסט  0ביום 

 ושלישית.

  .ועדה צפויות להיות השלכות משמעותיות על פעילות החברהוליישום המלצות ה

 

 פטור להסדר כובל לפעילות שב"א 

לים העסקיים את הפטור בתנאים להסדר שעניינו החזקות משותפות של האריך הממונה על ההגב 6306בספטמבר  63ביום 

 בנקים בשב"א. 

במסגרת הפטור, נאסר על שב"א, לגבות דמי התחברות למערכות המופעלות על ידה ובכלל זה הממשק התפעולי לתפעול 

ר גם הן תהיינה כפופות הסליקה הצולבת של כרטיסי האשראי, מעבר לעלויות נוספות ישירות שנוצרו עקב ההתחברות, אש

 לאישור הממונה מראש ובכתב. 

 כמו כן, הוגבלה יכולתה של שב"א להעניק הנחות לבנקים ולחברות הנשלטות על ידם, לרבות חברות כרטיסי אשראי.

שנים לפעילותה של שב"א. במסגרת  0, ולאחר מספר הארכות לתוקפו של הפטור, ניתן פטור למשך 6300באוגוסט  62ביום 

ור, נקבע, בין היתר, כי על שב"א לשדרג את הממשקים המתופעלים על ידה באופן שיאפשר התחברות שוויונית, מהירה הפט

וזולה, לגופים הרשאים להתחבר לשירותי שב"א, לרבות סולקים חדשים ולגופים שיאושרו על ידי הפיקוח על הבנקים 

ועדה טכנולוגית ולצורך יישום האמור, הותר לשב"א להקים . 6302באוקטובר  0להתחברות לשירותים אלו, וזאת עד ליום 

בהשתתפות נציגי מנפיקים וסולקים אשר ייטלו חלק באיפיון שדרוג הממשקים, בהתאם לכללים שנקבעו בפטור. במסגרת 

שדרוג הממשק בשב"א תתווסף תמיכה בשימוש ב"כרטיסים חכמים" בנקודות המכירה בבתי העסק. שדרוג הממשקים בשב"א 

נעתר הממונה לבקשת שב"א להאריך מספר מועדים הקבועים  6302בספטמבר  03חייב התאמה של מערכות החברה. ביום י

; הוועדה הטכנולוגית תהיה רשאית להיפגש לצורך 6302בינואר  0בפטור: הממשק המשודרג יועמד על ידי שב"א עד ליום 

ות במהלך תקופת ההרצה, עד לפקיעת החלטת הפטור העמדת הממשק המשודרג, ביצוע ההתאמות הנדרשות ותפעול תקל

 .ה. להערכת החברה השינוי אינו משפיע מהותית על פעילות6302באוגוסט  62ביום 

 

 "מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי"הוראת בנק ישראל בנושא 

אה"(. תכלית ההוראה, , פרסם הפיקוח על הבנקים חוזר בנושא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי )"ההור6300בנובמבר  09ביום 

לקבוע כללים שמטרתם להבטיח שהסדרי התגמול בתאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בישראל )"תאגיד בנקאי"( יהיו 

 עקביים עם מסגרת ניהול הסיכונים ועם המטרות ארוכות הטווח של התאגיד הבנקאי.

 .6302ועודכנה במהלך שנת  6301בחודש ספטמבר החברה מדיניות התגמול אושרה בדירקטוריון 

פרסם המפקח על הבנקים חוזר עם מספר תיקונים להוראה, הכולל, בין היתר חובת השבה של תגמול  6302באוגוסט  00ביום 

עובד מרכזי לקבל לעובד מרכזי בתנאים מסוימים, מגבלות בנוגע לתגמול ליו"ר הדירקטוריון ולדירקטורים אחרים וכן איסור על 

כמו כן, נקבעו הוראות קרוביהם או מתאגידים בשליטת גורמים אלו. , מה שהיא ישירות מבעלי השליטה בתאגידתגמול בכל צור

 תחולה של חוזר זה ליום פרסומו, לרבות הוראות מעבר לעניין הסכמי תגמול שנחתמו עובר לתיקון.

ספים להוראה, בעקבות אישורו של חוק תיקונים נו תהכולל נוספתחוזר טיוטת פרסם המפקח על הבנקים  6302במאי  62ביום 

 6302 - התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג(, התשע"ו-תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים )אישור מיוחד ואי
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והשלכותיו הצפויות על גובה התגמול בתאגידים הבנקאיים והרכבו. הטיוטה החדשה כוללת, בין היתר: הפניה לחוק האמור 

י ההוראה באה להוסיף עליו; תיקון הגדרת "עובד מרכזי" כך שקבוצת העובדים המרכזיים המינימאלית צומצמה, תוך הבהרה כ

כך שאין חובה לכלול מנהל המדווח ישירות למנכ"ל, או עובד שתגמולו מקיים את התנאים המצטברים המנויים בהגדרה זו, 

מבחן האיכותי הקבוע בהוראה; תיקון בהוראה בדבר אופן ובלבד שאינו נושא משרה בהתאם לחוק החברות, והכל בהתאם ל

הענקה ותשלום של המרכיב המשתנה, המאמץ את השינויים שנערכו בחוק החברות ובצו החברות, והמאפשרים לכלול מרכיב 

י תיקון המאפשר לתאגיד הבנקא של שיקול דעת, ובלבד שסכומו של מרכיב זה לא יעלה על שלוש משכורות חודשיות בשנה; 

שיקול דעת לגבי אמצעי התשלום של התגמול המשתנה; והעלאת רף התגמול המשתנה הפטור מדרישת הדחיה. תחילת 

  ביום פרסומו, לכשיפורסם. הינההתיקונים להוראה לפי החוזר האמור 

 

 "הטבות לא בנקאיות ללקוחות" בנושא 130ניהול בנקאי תקין מס' פרסום הוראת 

 העוסקת בהטבות ללקוח.  130 ניהול בנקאי תקין מס'הוראת תוקפו התיקון לנכנס ל 6302בינואר  0ביום 

נאסר על תאגידים בנקאיים ליתן הטבות "לא בנקאיות" )כדוגמת שוברים, כרטיסי קולנוע וכיו"ב(  ההוראה המתוקנתבמסגרת 

על אף האמור לעיל, בהתאם  ללקוחותיהם, ונקבעו מגבלות על ההטבות הבנקאיות שיתאפשר לתאגיד בנקאי ליתן ללקוחותיו.

לחברות כרטיסי האשראי ולבנקים ליתן הטבות "לא בנקאיות" אגב פעילות הנפקת כרטיסי אשראי, להוראה המתוקנת הותר 

לא  בנוסף לאמור, נקבעו מגבלות למתן הטבות לא בנקאיות, וביניהן: איסור על התניית מתן הטבותהחזקתם והשימוש בהם. 

דרישה להשבת ההטבה הלא בנקאית שניתנה, איסור על התאגיד הבנקאי למשך תקופת זמן כלשהי, בנקאיות בהתקשרות עם 

 או מצד שלישי שעימו התקשר.  מהתאגיד הבנקאיבהסכמת הלקוח לקבל דבר פרסומת כן איסור על התניית ההטבה ו

סרת החסם על מתן הטבות לא פרסם הפיקוח על הבנקים הוראה מתוקנת. עיקר התיקונים בהוראה ה 6302ביולי  00ביום 

בנקאיות אגב התנהלות שוטפת של לקוח בחשבון עו"ש ועל מתן הטבות לא בנקאיות אגב פתיחה וניהול של חשבון סליקה 

  וניכיון.

 להערכת החברה אין השפעה מהותית על פעילותה.

 

   EMVותקן הנפקת כרטיסי חיוב מיידי 

מספר חוזרים ומכתבים בנושא של הנפקת כרטיסי חיוב מיידי ומעבר לתקן פרסם המפקח על הבנקים  6302ביוני  69ביום 

 . EMVהאבטחה 

". כמו כן, נקבע כי תאגיד בנקאי לא מוצר מדף"כ כרטיס חיוב מיידי הבנקאיים נדרשים להציע התאגידים -כרטיסי חיוב מיידי 

י בתוקף שהונפק על ידי אותו תאגיד בנקאי, יגבה דמי כרטיס בעד כרטיס חיוב מיידי שהונפק ללקוח שברשותו כרטיס אשרא

דמי הכרטיס  -חודשים ממועד ההנפקה של הכרטיס. לעניין לקוחות שאין ברשותם כרטיס אשראי כאמור  02וזאת לתקופה של 

אופן העברת הכספים בעסקאות חיוב  בעד כרטיס החיוב המיידי יהיו נמוכים מאלו הנגבים בעד כרטיס האשראי; בנוסף הוסדר

; כמו כן נקבעו חובות הגילוי ללקוח בקשר עם עסקאות ממועד שידור העסקה ימי עסקים 0ידי, כך שבית העסק יזוכה בתוך מי

 בכרטיסי חיוב מיידי וכן החלה של סעיפים מסוימים לחוק כרטיסי חיוב גם על כרטיסי חיוב מיידי. 

, יוחלפו בכרטיסים העונים על דרישות הפיקוח עד 6302באפריל  0 -על פי ההנחיות כרטיסי חיוב מיידי שהונפקו לפני ה 

 .6302בדצמבר  00לתאריך 

, למעט כרטיס בנק למשיכת מזומן בלבד 6302באוקטובר  0איסור על מנפיק להנפיק כרטיס חיוב החל מיום  - EMVתקן 

חכם"(; יישום פתרון )"כרטיס   EMV(, אלא ככרטיס התומך בתקן6302באוקטובר  0החל מיום  -)ובנוגע לכרטיס מקומי 

; כמו כן, נקבעו מספר הוראות ביחס על ידי הלקוח  EMVהנדרש לביצוע העסקה בכרטיס תפעולי המאפשר קביעת הקוד הסודי

, בצד הסליקה, כולל חיבור מסופים חדשים התומכים בתקן הן ברמת החומרה והן ברמת EMVלהטמעת השימוש בתקן 

(, כך שבמקרה בו חויב כרטיס חכם בשל עסקאות או פעולות שבוצעו liability shiftות )כנה. כן, נקבע מנגנון להסטת אחריוהת

, הסולק יהיה אחראי להשבת סכום החיוב למנפיק. במסגרת EMVאגב שימוש לרעה, כאמור בחוק כרטיסי חיוב, שלא בתקן 

  . EMVהוראות המפקח על הבנקים, נקבעו לוחות זמנים מדורגים להטמעת תקן 

טיוטת הוראת ניהול בנקאי תקין סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב שתפורט להלן, ההוראות הנוגעות להעברת במסגרת 

נמחקו  EMVהכספים מהסולק לבית העסק בעסקאות בכרטיסי חיוב מיידי ובכרטיסים נטענים, וכן ההוראות לעניין מעבר לתקן 

 זו.והועברו לטיוטת הוראה  173מהוראת ניהול בנקאי תקין 

 ונערכת ליישום יתר ההוראות, לכשיכנסו לתוקף. 6302באפריל  0החברה מיישמת את השינויים שנכנסו לתוקף החל מיום 

 



 
 
 

030 

 מידע על רמת הכנסה וכושר החזר בעת העמדת אשראי לאנשים פרטיים

 ,ושר ההחזר של לוויםכ למידע עלחברה, בדרישה להחיל נהלים מסוימים בקשר לפנה הפיקוח על הבנקים  6302במאי  1ביום 

על החברה לקבל מידע אודות כושר ההחזר של  ה,המועמד להם אשראי לאנשים פרטיים שלא בערבות בנקים. בהתאם לפניי

הלווה טרם הנפקת כרטיס והעמדת מסגרת אשראי ללווה; לקבוע סף מינימאלי שמעליו יתבצעו הליכי אימות של המידע הנ"ל 

להטמיע את ההליכים ונתוני כושר ההחזר יובאו בחשבון במודלים של דירוג האשראי ש ת, על מנ)כדוגמת תלושי משכורת(

 . ובבקרות הנדרשות ם, בין היתר במדיניות האשראי של החברה, בנהלים הרלוונטייהנ"ל

פיקוח ביקורת ייעודית בנושא זה. בנוסף, דרש ה 6302כמו כן, בהתאם לפנייה, על מבקר הפנים לכלול בתכנית העבודה לשנת 

יום, בו יידון הסף המינימאלי לתהליכי האימות וכן עמידה ביתר התנאים  12בתוך  על הבנקים לקיים דיון בדירקטוריון החברה

 . 6302בינואר  0 נכנסו לתוקף ביום הנ"ל. הדרישות 

 

 מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים

 .000את הוראת ניהול בנקאי תקין  פרסם המפקח על הבנקים חוזר המעדכן 6302ביוני  9 ביום

)לאחר התאמות פיקוחיות וניכויים( ובכך הוקשחו המגבלות על מתן אשראי ללווה ולקבוצת  0הגדרת ההון צומצמה להון רובד 

 לווים. 

 . 02%מההון, הוקשחה ותעמוד על  62%כמו כן, המגבלה על חבות של קבוצת לווים בנקאית, שעמדה עד היום על 

 אמה שיטת החישוב של הניכויים המותרים. בנוסף, הות

כפי  6, למעט לעניין הגדרת ההון. לעניין הגדרת ההון, תוספת הון רובד 6302בינואר  0מועד תחילת התיקונים להוראה הוא 

 00רבעונים עד לאיפוסה ביום  06, תופחת בשיעורים שווים על פני 6302בדצמבר  00שנכללת בדוחות הכספיים ליום 

 ה.על פעילות. להערכת החברה השינוי אינו משפיע 6300בדצמבר 

 

 פירעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור

במסגרת יישום המלצות הדוח המסכם של הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות בישראל, פרסם המפקח על 

ועד על מנת להרחיב את תחולת ההסדר . תיקון ההוראה נ121תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין  6302ביוני  60הבנקים ביום 

הקיים בהוראה, לקבוע מנגנון אחיד וגלוי לקביעת שיעור הריבית לפיה מחושב רכיב ההיוון בהלוואות שאינן לדיור וליצור 

אחידות, ככל הניתן, בין פירעון מוקדם של הלוואה לדיור לפירעון מוקדם של אשראי שאינו לדיור. בין היתר, במסגרת התיקון, 

, נקבע מנגנון חדש לחישוב רכיב ההיוון בעת 03% -ל 62% -ורחבה תחולת ההוראה, הופחת סכום הפירעון המינימאלי מה

פירעון מוקדם והורחבו דרישות הגילוי ללקוח בעת לקיחת ההלוואה, בעת חתימה על הסכם המסגרת, לפי העניין, בעת בקשה 

 .6302באפריל  0לתוקף ביום לביצוע פירעון מוקדם ולאחר ביצועו. התיקון נכנס 

פרסם הפיקוח על הבנקים הוראה מתוקנת. עיקר התיקונים בהוראה מניעת כפילות בין הסכם ההלוואה  6302ביולי  00ביום 

ובין דף ההסבר, מתן גילוי בנוגע לפטור מתשלום עמלות בגין פירעון מוקדם של הלוואה, כולן או חלקן, וכן מתן אפשרות להציג 

 .כיב ההיוון ואופן חישובה באתר האינטרנטאת נוסחת ר

 

 1339 -כללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות(, התשס"ח 

בגין  עמלת תשלום נדחה בוטלה בתעריפי העמלות:נכנס לתוקף תיקון לכללי הבנקאות, הכולל שינוי מקיף  6302ביולי  0ביום 

בנוסף, נקבע תעריפון עמלות לבתי עסק קטנים המקבלים  עסקות תשלומים, וכן נקבעו כללים אחידים לעניין עמלות המרה.

תעריפוני עמלות מעודכנים למחזיקי הכרטיס ולבתי  6302ביולי  0. בהמשך לתיקון, פרסמה החברה ביום שירותי סליקה

 העסק. 
 

קאות בכרטיסי חיוב(, צו הבנקאות )שירות ללקוח(, )פיקוח על שירות הניתן בידי סולק לנותן שירותי ניכיון בעס

 1321 - התשע"ד

חברת כרטיסי אשראי  הצו הנ"ל לפיו מוטל פיקוח על מחיר העמלה התפעולית הנגבית על ידי נכנס לתוקף 6302ביולי  0ביום 

מחברת ניכיון. הצו מגדיר את המחיר המירבי שניתן לגבות מחברת ניכיון בעד שירות ניכיון כאמור הנדרש לצורך מתן שירות 

 וח אחד, תוך הבחנה בין עסק קטן לבין עסק גדול.ללק
 

 1325 - תשע"ההצו הבנקאות )שירות ללקוח( )פיקוח על שירות הודעות או התראות(, 

 הצו הנ"ל לפיו מוכרז על "שירות הודעות או התראות" כשירות בר פיקוח.  נכנס לתוקף 6302ביולי  0ביום 
 

 

 

 



 

 
 הרבעוניאגידי, פרטים נוספים ונספחים לדוח ממשל ת

 

036 

 "ובשרשרת ביצוע עסקה בכרטיס חי" בנושאדוח 

של צוות בראשות מנהלת יחידת הפיקוח על מערך התשלומים )להלן: "הצוות"( אשר  הסופידוח הפורסם  6302 ביולי 00ביום 

מונה על ידי בנק ישראל בעקבות ההמלצות של הוועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק הישראלי, ושל קבינט יוקר 

 נוסף לביצוע עסקאות בכרטיסי חיוב.  *המחיה, אשר הצביעו על הצורך לקדם הקמת מתג

הצוות ערך בחינה מקיפה של כל החוליות בשרשרת ביצוע העסקה והמליץ לנקוט פעולות שיסירו את החסמים על פי הדוח, 

 הקיימים בשוק, ויאפשרו כניסה של שחקנים חדשים.

ועדת וה הלאומית לתשלומים; הקמת בין היתר, מתייחס הדו"ח הסופי לנושאים הבאים: הרחבת הפעילות וההשתתפות במועצ

כרטיסי חיוב שתכלול שחקנים ורגולטורים רלוונטיים בשוק כרטיס החיוב; הסדרת העקרונות והכללים לפיתוח פרוטוקול 

 הסמכת מסופים; והקמת ממשק סליקה מרכזי. ,והשימוש בו EMV תאשראי
 

לסולק בקשר לסליקה צולבת של עסקאות חיוב צו הבנקאות )שירות ללקוח( פיקוח על שירות שניתן על ידי מנפיק 

 1325 - מיידי )הוראת שעה(, התשע"ה

, פורסם ברשומות הצו שבנדון, והעמלה הצולבת לעסקאות בחיוב מיידי הוכרזה כעמלה בפיקוח 6302באוגוסט  62ביום 

ם לעסקאות בחיוב נדחה(, לתקופה של שנה, הנהוגה כיו 3.7%ממוצעת של  )לעומת עמלה צולבת 3.0%ומחירה נקבע על 

ממועד כניסת הצו לתוקף, על מנת לאפשר היערכות לקביעת העמלה על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים. צו זה נכנס 

 . החברה פועלת על פי הנחיות הצו.6307במרס  00 עד ליוםוהינו בתוקף  6302באפריל  0לתוקף ביום 
 

 וחות קמעונאייםפנייה יזומה למתן אשראי ללק

פרסם הפיקוח על הבנקים מכתב לתאגידים הבנקאיים ולחברות כרטיסי אשראי )אשר החליף  6302בנובמבר  07ביום 

מכתבים קודמים של הפיקוח בנושא(, הקובע, שלאור הגידול המשמעותי בהיקף האשראי הקמעונאי ועל מנת לוודא שהאשראי 

הבנקאי לרענן את הנהלים והבקרות באשר לפנייה יזומה למתן אשראי ללקוח המוצע תואם את צרכי הלקוח, נדרש התאגיד 

ספציפי, ובין היתר, הגדרת קהלי יעד ספציפיים לאשראי, קביעת אופן הפנייה ללקוח, תסריט השיחה בעת הפנייה אליו 

ה במכתב, חלף והקלטת השיחות. על אף האמור, שיחות למתן אשראי הנעשות בסניפים יכול ויתועדו במתכונת הקבוע

הקלטתן. כמו כן, ישנה במכתב התייחסות לכך שבאחריות הדירקטוריון וההנהלה לוודא כי שיווק ההלוואות מתנהל באופן ראוי 

 . החברה יישמה את הנחיות המכתב.והוגן וכי ההלוואות המוצעות תואמות את צרכי הלקוח
 

 מכתב בנק ישראל לגבי ניהול סיכונים בסביבת מחשוב ענן 

פרסם בנק ישראל מכתב לתאגידים הבנקאיים בנושא ניהול סיכונים בסביבת מחשוב ענן ובו צוין כי שימוש  6302ביוני  69ום בי

בטכנולוגיות של מחשוב ענן עלול לחשוף את התאגיד הבנקאי לסיכונים תפעוליים מהותיים הקשורים לאבטחת מידע, 

 .IT -המשכיות עסקית ושליטה ובקרה על נכסי ה

ב מפורטים כללים ומגבלות לגבי שימוש בשירותי מחשוב ענן, ובכלל זה: איסור על שימוש בשירותי מחשוב ענן עבור במכת

פעילויות ליבה או מערכות ליבה, תנאים לאחסון מידע או נתוני לקוחות בענן מחוץ לגבולות ישראל וקביעה כי מחשוב ענן מהווה 

לים בנושא. עוד קובעת ההוראה כי תאגיד בנקאי נדרש לקבל היתר מראש מקרה פרטי של מיקור חוץ והכפפתו לכללים הח

ובכתב מהמפקח על הבנקים לפני כל התקשרות עם ספק מחשוב ענן שבמסגרתו מאוחסן מידע אצל ספק, גם אם לא מדובר 

 במידע של לקוחות.
ל בהסכם עם ספק, בכל הנוגע לשירותי בנוסף קובעת ההוראה הנחיות לגבי ממשל תאגידי, ניהול סיכונים, ודרישות שיש לכלו

 ענן.   
 

 איסור הלבנת הון ומימון טרור 

 במסגרת פעילותה כפופה החברה לרגולציה בנושאי איסור הלבנת הון ומימון טרור, שעיקרה: 

 .6333 -חוק איסור הלבנת הון, התש"ס  -

 ,בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור( צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים -

 .6330 - תשס"אה

פרסם המפקח  6302במאי  62ביום  מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות. - 100הוראת ניהול בנקאי תקין מס'  -

 . 100על הבנקים שאלות ותשובות ליישום צו איסור הלבנת הון והוראת ניהול בנקאי תקין 
 לעת על ידי המפקח על הבנקים. תנטיות המפורסמות מעהנחיות רלוו  -
 
 
 
 

    

  .התשתית המקשרת בין המנפיקים לסולקים )או בין מעבדים מטעמם( לצורך אישור וסליקה של עסקות -מתג   (*)
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 מכתב ניהול סיכונים הכרוכים בתכנית גילוי מרצון בישראל

ון, בהמשך לנוהל הליך גילוי מרצון שפרסם מס הכנסה בספטמבר פרסם בנק ישראל את המכתב שבנד 6302בינואר  62ביום 

. הנוהל מאפשר לנישומים לפנות למס הכנסה ולדווח על הכנסותיהם תוך הצהרה שאין מקור ההכנסות בפעילות לא 6301

 חוקית. הנוהל מעניק לנישומים חסינות מהעמדה לדין פלילי בשל העלמת הכנסה, אבל לא בשל עבירות אחרות. 

נחיה מבהירה כי אין בעובדה שהלקוח מציג אישור מרשות המיסים על סיומו של הליך הגילוי מרצון, לפטור באופן מלא או הה

חלקי מקיום החובות הקבועות במשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור. כמו כן, הובהר, כי אין בהצגת האישור ממס הכנסה כדי 

 להוות אסמכתא למקורם הלגיטימי של הכספים.

 או המעביר פרטי את אינן כוללות מרצון, אשר גילוי הליך אגב ל,"מחו אלקטרוניות העברות קבלת על איסור בנהלים יש לעגן

 הנעבר.  פרטי את

יום מהמכתב את מנהל יחידת ההערכה המוסדית הרלוונטי, על הצעדים שננקטו ליישום  23בנוסף, יש לעדכן בכתב תוך 

 הדרישות כאמור. 

 

 ציות 

לאכוף הוראות , ואת החברה כתאגיד עזר בנקאי ,מחייבת את הבנקיםבדבר "קצין ציות"  030ת ניהול בנקאי תקין מס' הורא

פועל באופן שוטף ו, החברה כקצין הציות שלהראשי מכהן סיכונים ה. מנהל החברהאשר חלות על חקיקה ורגולציה שונות 

 ועדת ציות, ובה חברים נציגים מכל אגפי החברה. וות עומד בראשות . קצין הציאלה במלואןלוודא כי החברה עומדת בהוראות 

ועדת באזל, דרישות ונחיות פרסם המפקח על הבנקים תיקון להוראה, הכולל מספר תיקונים הנובעים מה 6302ביוני  0ביום 

 .6302בינואר  0, החל מיום רשויות בחו"ל ורגולציה מקומית

נוגעים לציות בתאגיד הבנקאי, ובין היתר, לאחריות הדירקטוריון וההנהלה הבכירה, בהתאם להוראה יבוצעו מספר תיקונים ה

הורחבה ההגדרה של הוראות פירוט המאפיינים הנדרשים מפונקצית הציות ותחומי האחריות בהם היא נדרשת לעסוק. כמו כן, 

הקובעת כי "סיכון הציות" נגזר ( )הוראות חקיקה אשר חלות על יחסי החברה עם לקוחותיהציות מעבר להוראות צרכניות 

מחוקים, תקנות, הוראות רגולציה, נהלים פנימיים והקוד האתי החלים על הפעילויות של התאגיד הבנקאי. בנוסף נכללו גם 

 .עמדות הפיקוח על הבנקים, שנקבעו במסגרת טיפול בפניות הציבור, בין אם פורסמו ובין אם ניתנו לאותו תאגיד בנקאי

 

 נות הציבורטיפול בתלו

בדבר "טיפול בתלונות הציבור". בהתאם לדרישות  A030נכנסה לתוקף הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  6302באפריל  0ביום 

ההוראה יחויבו התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי לקבוע מדיניות לטיפול בתלונות הציבור, בהקמת פונקציה 

 .מיד בראשה נציב תלונות ציבור שיפעל בהתאם לדרישות המפורטות בהוראהייעודית לטיפול בתלונות הציבור ולהע

 
 143עדכון נספח הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 

לעניין  173 מס' בנוגע לתיקון הנספח להוראת ניהול בנקאי תקין טיוטת חוזרהפיקוח על הבנקים  פרסם 6302במאי  07ביום 

)בין היתר, בנוגע לניהול סיכון האשראי והערכה  ל חברות כרטיסי האשראיהחלה של הוראות ניהול בנקאי תקין חדשות ע

נאותה של סיכון האשראי ומדידה נאותה של חובות(. האמור הינו בנוסף לתיקונים שמבקש הפיקוח על הבנקים לבצע להוראת 

 הנוגעים לכרטיסי חיוב מיידי כמפורט לעיל. 173ניהול בנקאי תקין מס' 

 

 "הליכי גביית חובות"בנושא  153בנקאי תקין מס'  טיוטת הוראת ניהול

המפקח על הבנקים טיוטה של הוראת ניהול בנקאי תקין בעניין הליכי גביית חובות. ההוראה  פרסם 6302במאי  1ביום 

מתייחסת, בין היתר, להקמתה של פונקציה ייעודית בגביית חובות, אחריות ההנהלה והדירקטוריון בטיפול בגביית חובות, 

קביעת תקרה לריבית פיגורים, גילוי נאות ללקוח של שיעור ריבית הפיגורים וכן בגישה למידע של לקוח המצוי בהליכים 

משפטיים, ושכר טרחת באי כוחו של התאגיד הבנקאי בהליך גביית חובות מהלקוח. כמו כן, הוסדרו בטיוטה היבטים שונים 

לפועל, ובכלל זאת שיעור ריבית הפיגורים בתיקי הוצאה לפועל והחובה הנוגעים להתנהלות התאגיד הבנקאי בהליכי הוצאה 

פרסם המפקח על  6302במאי  09ביום  להעביר את התשלומים להקטנת החוב או סילוקו ישירות לתיק ההוצאה לפועל.

 הבנקים טיוטה מעודכנת של ההוראה. 
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 "אמצעי תשלום מתקדמים"דוח ביניים בנושא 

, בישראל מתקדמים תשלום באמצעי השימוש לקידוםמשרדית -הבין הוועדה שלפורסם דוח ביניים  6302בנובמבר  69ביום 

 . 6301אשר הוקמה בחודש מרס 

תקשורת לאומית מאובטחת מרכזית ותשתית  הדוח כולל מספר המלצות מרכזיות, בין היתר, בנוגע להקמת תשתית סליקה

תוקם לשם כך וצ'ק דיגיטלי.   NFCהדוח מתייחס בעיקר לארנק אלקטרוני, טכנולוגיית לביצוע תשלומים באמצעים מתקדמים.

. כמו כן, מציג דוח הביניים מספר קווים מנחים לקידום השימוש בארנק הדיגיטלי וועדת משנה שתגיש את מסקנותיה בתוך שנה

 והנפקה, בתוך שנה. שירותי תשלום, חשבון תשלום ושירותי סליקה  להסדרתוקורא לגיבוש תזכיר חוק 

 

 "סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב"בנושא  141מס'  הוראת ניהול בנקאי תקין

 פרסם הפיקוח על הבנקים את ההוראה, החלה על כל סולק ותאגיד בנקאי העוסק בסליקה.  6302במאי  0ביום 

החייבים שלו בדוח הכספי השנתי האחרון, ההוראה מגדירה דרישות הון מסולק, כאשר נקבעו מספר הקלות לסולק אשר יתרת 

מיליארד ש"ח ביחס  6מיליארד ש"ח, וכן הקלות אחרות בנוגע לסולק אשר יתרת החייבים שלו עולה על  6אינה עולה על 

. בנוסף, קובעת ההוראה ביחס לסולקים, אשר יתרת החייבים שלו 630-600לדרישות ההון על פי הוראות ניהול בנקאי תקין 

   מיליארד ש"ח, הגנה על הכספים בסליקה באמצעות החזקתם בחשבון נאמנות. 6ה על אינה עול

ולאישורים של בתי עסק חדשים, וכן הליכי סקירה שוטפים וניטור מגמות  ההוראה מחייבת קביעת מדיניות למתן שירותי סליקה

 בית עסק. -קובעת מספר דרישות בנוגע ליחסי סולק ,החזרי חיוב וכן

(, בתנאים POSאה מאפשרת לסולק להפיץ, להשכיר או למכור ציוד קצה לביצוע עסקאות בכרטיסי חיוב )בנוסף, ההור

 המפורטים בהוראה. 

כמו כן, וכפי שצוין לעיל, הועברו אל ההוראה ההוראות הנוגעות להעברת הכספים מהסולק לבית העסק בעסקאות בכרטיסי 

תוך מספר שינויים  ,173, אשר הוסדרו בהוראת ניהול בנקאי תקין EMVלתקן חיוב מיידי ובכרטיסים נטענים וכן לעניין מעבר 

 . 173בלוחות הזמנים שנקבעו בהוראת ניהול בנקאי תקין 

ואת ההוראות שחלות בנוסף על סולק שיתרת  ניהול בנקאי תקין החלות על סולק,מפרטת ההוראה את הוראות  בנוסף,

 . ש"חמיליארד  6החייבים שלו עולה על 

החברה מיישמת את , למעט מספר סעיפים לגביהם נקבעו מועדי תחילה שונים. 6302ביוני  0ביום לתוקף  נכנסהוראה הה

 ההוראה כנדרש.

 

 "התייעלות תפעולית של המערכת הבנקאית בישראל"בנושא מכתב הפיקוח על הבנקים 

ת ניתוח נתוני המערכת הבנקאית בישראל פרסם הפיקוח על הבנקים את המכתב שבנדון, זאת בעקבו 6302בינואר  06ביום 

אשר מצביע על רמת יעילות נמוכה בהשוואה למערכות בנקאיות במדינות מתקדמות אחרות. על פי המכתב יש להתוות תכנית 

שנתית להתייעלות, כאשר לצידה ינקוט הפיקוח בצעדים המפורטים בהוראה על מנת להסיר מכשולים מהותיים ליישום -רב

 התכנית. 

שנים הכוללת פעולות ספציפיות וכן עקרונות לתכנית ארוכה  2המכתב, על הדירקטוריון להתוות תכנית התייעלות על פני  לפי

יותר, לרבות הגדרת יעדי ביניים ואמצעי פיקוח ומעקב אחר יישום התכנית. על מנת לעודד את ההתייעלות, קבע הפיקוח מספר 

 תנאים הקבועים במכתב. ב ההקלות בתחום הלימות ההון, בכפוף לעמיד

  כמו כן, בהתאם למכתב על התכנית להיות ברמת הקבוצה הבנקאית. 

 עוד מתייחס המכתב לטיפול החשבונאי בהתייעלות ארוכת טווח הכוללת תכנית פרישה מרצון. 

 .6302בדצמבר  00ההקלות המפורטות במכתב יחולו על תכניות התייעלות שיאושרו החל מיום פרסומו ועד ליום 
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 "פתיחת חשבונות באינטרנט"בנושא  129 מס' תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין

מחיל את ההקלות ביחס לפתיחת חשבון פרסם הפיקוח על הבנקים את תיקון ההוראה, אשר  6302בפברואר  69ביום 

קש לפתוח את החשבון ולעניין מסוימות ביחס לזהות המב, במגבלות באמצעות האינטרנט גם על פתיחת חשבון סליקה

 הבעלים והנהנים בחשבון. 

 כמו כן, תיקון ההוראה מתייחס לאופן זיהוי הלקוח המבקש לפתוח את חשבון הסליקה באמצעות האינטרנט. 

, וכן אין לבצע פעולות בחשבון בטרם קבלת העברה בנקאית מחשבון על שם המבקש בבנק בישראלתיקון ההוראה קובע ש

 גבלות על חשבון הסליקה:מחיל מספר מ

 ש"ח. 10,000 על תעלה לא חיוב בכרטיס בודדת עסקה 

 ש"ח50,000  על יעלה לא בחודש העסקאות סך. 

 ש"ח  300,000על יעלה לא בשנה העסקאות סך. 

 יש להודיע למפקח על הבנקים על תחילת פעילות כאמור.

 .100תבוטל הוראת ניהול בנקאי תקין )ראה להלן(,  027עם כניסתה לתוקף של הוראת ניהול בנקאי תקין 

 

 "בנקאות בתקשורת" 064 מס' הוראת ניהול בנקאי תקין

תיקון של פרסם הפיקוח על הבנקים הוראת ניהול בנקאי תקין חדשה בנושא "בנקאות בתקשורת" וכן  6302ביולי  62ביום 

המפקח על הבנקים של חוזר  תפורסמה טיוט. בנוסף, בנושא "משלוח הודעות בתקשורת" 163מס'  הוראת ניהול בנקאי תקין

 לעניין סוגי חשבונות ותנאים בהתקיימם לא תידרש חתימתו של לקוח על הסכם. 

תתאפשר פתיחת חשבון עבור לקוח חדש או קיים באופן מקוון לרבות הסדרת אופן הזיהוי והאימות של  027בהתאם להוראה 

 הלקוח בהליך זה. 

לשירות בנקאות בתקשורת באופן מקוון, כאשר על ההסכם המקוון לכלול אפשרות בחירה  בהתאם הצטרפותתתאפשר בנוסף, 

של כל ערוץ בנקאות בתקשורת וכל שירות בנקאות בתקשורת בנפרד. כמו כן, בהתאם להוראה החדשה יתאפשר משלוח 

   הודעות והתראות מהתאגיד באמצעי בנקאות בתקשורת.

די ביחס למתן שירותי בנקאות בתקשורת, לרבות תחומי האחריות של הדירקטוריון בנוסף, קובעת ההוראה משטר ממשל תאגי

 וההנהלה. כמו כן, מטילה ההוראה חובות מוגברות על התאגידים הבנקאיים לניהול הסיכונים בפעילות בבנקאות בתקשורת.

סעיפים מסוימים בהוראת ניהול ו 100תבטל את הוראת ניהול בנקאי תקין  6307בינואר  0ההוראה, עם כניסתה לתוקף ביום 

 . בנושא "ניהול טכנולוגיות המידע" 027 מס'  בנקאי תקין

 

 חדש בנק להקמת מתווה טיוטת

 .בישראל חדש בנק להקמת מתווה טיוטת הבנקים על הפיקוח פרסם 6302 ביוני 01 ביום

 חסמי של משמעותית הפחתה ךתו, חדשים בנקים של בהקמה ותתמוך שתאפשר, מקיפה רגולטורית תשתית כולל המתווה

 של השני חלקו ואילו האשראי כרטיסי לחברות בנק רישיון למתן במתווה מתמקד המסמך של הראשון חלקו. הקיימים הכניסה

 .מהיסוד חדש בנק להקמת וההקלות הנדרשים בתנאים מתמקד המסמך

 בדרישות תומשמעותי הקלות; בנק לכל רדותנפ ותפעול מיכון תשתית למערכות הדרישה חסם הסרת: המתווה קובע, היתר בין

 ללא דיגיטלי בנק להקמת תשתית ויצירת בתקשורת בנקאות להפעלת האפשרות הקלת; בנק רישיון מתן תהליך הקלת; ההון

 . וקטנים חדשים לבנקים מתאימים ורגולציה פיקוחי מודל ובניית; ביטוח בשיווק לעסוק דיגיטליים לבנקים אפשרות מתן; סניפים
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: שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של החברה והחברות המאוחדות שלה וניתוח השינויים 2נספח 
 בהכנסות והוצאות ריבית

 
 יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית

 סכומים מדווחים
 

יתרה 

ממוצעת )1(

הכנסות 

)הוצאות( 

ריבית

שיעור 

הכנסה 

)הוצאה(

יתרה 

ממוצעת )1(

הכנסות 

)הוצאות( 

ריבית

שיעור 

הכנסה 

)הוצאה(

אחוזיםאחוזים

נכסים נושאי ריבית

חייבים בגין פעילות בכרטיסי

           3.96              47         4,821           3.71             49        5,350 אשראי )2()5(

                -*            105                 -*           153פיקדונות בבנקים

                -*                1                 -*               9נכסים אחרים

           3.87              47         4,927           3.60             49        5,512סך כל הנכסים נושאי ריבית

חייבים בגין פעילות בכרטיסי

         7,313        7,684 אשראי שאינם נושאים ריבית

נכסים אחרים שאינם נושאים

            190           179 ריבית )3(

       12,430      13,375סך כל הנכסים

התחייבויות נושאות ריבית

        (0.60)(4)         2,646         (0.51)(4)        3,106אשראי מתאגידים בנקאיים

                -*              26                 -*             23התחייבויות אחרות

סך כל ההתחייבויות נושאות

        (0.60)(4)         2,672         (0.51)(4)        3,129 ריבית

זכאים בגין פעילות בכרטיסי

         7,988        8,402 אשראי )5(

התחייבויות אחרות שאינן

            182           171 נושאות ריבית

       10,842      11,702סך כל ההתחייבויות

         1,588        1,673סך כל האמצעים ההוניים

סך כל ההתחייבויות

       12,430      13,375 והאמצעים ההוניים

           3.27           3.09פער הריבית

תשואה נטו על נכסים נושאי

           433.54         4,927           453.31        5,512 ריבית )4(

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  30 ביוני 2015לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  30 ביוני 2016

מיליוני ש"חמיליוני ש"ח

 
 מיליוני ש"ח. 0-סכום הנמוך מ *

 על בסיס יתרות לתחילת החודשים. (0)

 לפני ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות להפסדי אשראי. לרבות חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית. (6)

 לרבות נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית ובניכוי הפרשה להפסדי אשראי. (0)

 הכנסות ריבית נטו לחלק לסך הנכסים נושאי הריבית. -תשואה נטו  (1)

כולל יתרה ממוצעת של הקדמת תשלומים לבתי עסק וניכיון שוברים בכרטיסי אשראי לבתי עסק. (2)
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חברה והחברות המאוחדות שלה וניתוח השינויים : שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של ה2נספח 

 )המשך( בהכנסות והוצאות ריבית

 מידע נוסף על נכסים והתחייבויות נושאי ריבית -יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית 

  סכומים מדווחים

יתרה 

ממוצעת )1(

הכנסות 

)הוצאות( 

ריבית

שיעור 

הכנסה 

)הוצאה(

יתרה 

ממוצעת )1(

הכנסות 

)הוצאות( 

ריבית

שיעור 

הכנסה 

)הוצאה(

אחוזיםאחוזים

נכסים נושאי ריבית

חייבים בגין פעילות בכרטיסי

           3.94              93         4,768           3.72             97        5,265 אשראי )2()5(

                -*              96                 -*           145פיקדונות בבנקים

                -*                1                 -*               7נכסים אחרים

           3.86              93         4,865           3.61             97        5,417סך כל הנכסים נושאי ריבית

חייבים בגין פעילות בכרטיסי

         7,174        7,576 אשראי שאינם נושאים ריבית

נכסים אחרים שאינם נושאים

            184           179 ריבית )3(

       12,223      13,172סך כל הנכסים

התחייבויות נושאות ריבית

        (0.62)(8)         2,597         (0.46)(7)        3,009אשראי מתאגידים בנקאיים

                -*              29                 -*             23התחייבויות אחרות

סך כל ההתחייבויות נושאות

        (0.61)(8)         2,626         (0.46)(7)        3,032 ריבית

זכאים בגין פעילות בכרטיסי

         7,849        8,288 אשראי )5(

התחייבויות אחרות שאינן

            181           178 נושאות ריבית

       10,656      11,498סך כל ההתחייבויות

         1,567        1,674סך כל האמצעים ההוניים

סך כל ההתחייבויות

       12,223      13,172 והאמצעים ההוניים

           3.25           3.15פער הריבית

תשואה נטו על נכסים נושאי

           853.52         4,865           903.35        5,417 ריבית )4(

לשישה חודשים שהסתיימו ביום  30 ביוני 2015לשישה חודשים שהסתיימו ביום  30 ביוני 2016

מיליוני ש"חמיליוני ש"ח

 

 מיליוני ש"ח. 0-סכום הנמוך מ *

 על בסיס יתרות לתחילת החודשים. (0)

 ות ריבית.לפני ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות להפסדי אשראי. לרבות חובות פגומים שאינם צוברים הכנס (6)

 לרבות נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית ובניכוי הפרשה להפסדי אשראי. (0)

 הכנסות ריבית נטו לחלק לסך הנכסים נושאי הריבית. -תשואה נטו  (1)

 כולל יתרה ממוצעת של הקדמת תשלומים לבתי עסק וניכיון שוברים בכרטיסי אשראי לבתי עסק. (2)
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030 

ות ריבית של החברה והחברות המאוחדות שלה וניתוח השינויים : שיעורי הכנסות והוצא2נספח 

 )המשך( בהכנסות והוצאות ריבית

 מידע נוסף על נכסים והתחייבויות נושאי ריבית -יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית 

  סכומים מדווחים

יתרה 

ממוצעת )1(

הכנסות 

)הוצאות( 

ריבית

שיעור 

הכנסה 

)הוצאה(

יתרה 

ממוצעת )1(

הכנסות 

)הוצאות( 

ריבית

שיעור 

הכנסה 

)הוצאה(

אחוזיםאחוזים

מטבע ישראלי לא צמוד

           3.90              47         4,890           3.65             49        5,447סך נכסים נושאי ריבית

        (0.60)(4)         2,644         (0.52)(4)        3,100סך התחייבויות נושאות ריבית

           3.30           3.13פער הריבית

מטבע ישראלי צמוד למדד

                -*              22                 -*             23סך נכסים נושאי ריבית

                -*              22                 -*             23סך התחייבויות נושאות ריבית

                -                 -פער הריבית

מטבע חוץ )לרבות מטבע

 ישראלי צמוד למטבע חוץ(

                -*              15                 -*             42סך נכסים נושאי ריבית

                -*                6                 -*               6סך התחייבויות נושאות ריבית

                -                 -פער הריבית

סך פעילות

           3.87              47         4,927           3.60             49        5,512סך נכסים נושאי ריבית

        (0.60)(4)         2,672         (0.51)(4)        3,129סך התחייבויות נושאות ריבית

3.09           3.27           

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  30 ביוני 2015לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  30 ביוני 2016

מיליוני ש"חמיליוני ש"ח

 

 מיליוני ש"ח. 0-סכום הנמוך מ *  

 על בסיס יתרות לתחילת החודשים. (0)
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ם : שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של החברה והחברות המאוחדות שלה וניתוח השינויי2נספח 

 )המשך( בהכנסות והוצאות ריבית

 מידע נוסף על נכסים והתחייבויות נושאי ריבית -יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית 

  סכומים מדווחים

יתרה 

ממוצעת )1(

הכנסות 

)הוצאות( 

ריבית

שיעור 

הכנסה 

)הוצאה(

יתרה 

ממוצעת )1(

הכנסות 

)הוצאות( 

ריבית

שיעור 

הכנסה 

)הוצאה(

אחוזיםאחוזים

מטבע ישראלי לא צמוד

           3.89              93         4,833           3.66             97        5,354סך נכסים נושאי ריבית

        (0.62)(8)         2,596         (0.47)(7)        3,000סך התחייבויות נושאות ריבית

           3.27           3.19פער הריבית

מטבע ישראלי צמוד למדד

                -*              22                 -*             23סך נכסים נושאי ריבית

                -*              22                 -*             23סך התחייבויות נושאות ריבית

                -                 -פער הריבית

מטבע חוץ )לרבות מטבע

 ישראלי צמוד למטבע חוץ(

                -*              10                 -*             40סך נכסים נושאי ריבית

                -*                8                 -*               9סך התחייבויות נושאות ריבית

                -                 -פער הריבית

סך פעילות

           3.86              93         4,865           3.61             97        5,417סך נכסים נושאי ריבית

        (0.61)(8)         2,626         (0.46)(7)        3,032סך התחייבויות נושאות ריבית

3.15           3.25           

לשישה חודשים שהסתיימו ביום  30 ביוני 2015לשישה חודשים שהסתיימו ביום  30 ביוני 2016

מיליוני ש"חמיליוני ש"ח

 

 מיליוני ש"ח. 0-סכום הנמוך מ *  

 על בסיס יתרות לתחילת החודשים. (0)
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: שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של החברה והחברות המאוחדות שלה וניתוח השינויים 2נספח 

 )המשך( בהכנסות והוצאות ריבית

 סות ובהוצאות ריביתניתוח השינויים בהכנ

 סכומים מדווחים

מחירכמות 

נכסים נושאי ריבית

2(3)5חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

***פיקדונות בבנקים

***נכסים אחרים

2(3)5סך כל הכנסות )הוצאות( הריבית

התחייבויות נושאות ריבית

-1(1)אשראי מתאגידים בנקאיים 

***התחייבויות אחרות

*1(1)סך כל הכנסות )הוצאות( הריבית

2(2)4סך הכנסות )הוצאות( הריבית, נטו

מחירכמות 

נכסים נושאי ריבית

4(5)9חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

***פיקדונות בבנקים

***נכסים אחרים

4(5)9סך כל הכנסות )הוצאות( הריבית

התחייבויות נושאות ריבית

21(1)אשראי מתאגידים בנקאיים 

***התחייבויות אחרות

21(1)סך כל הכנסות )הוצאות( הריבית

5(3)8סך הכנסות )הוצאות( הריבית, נטו

מיליוני ש"ח

גידול )קיטון( בגלל שינוי

שינוי נטו

שלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 

לעומת שלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2015

מיליוני ש"ח

שישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2016 

לעומת שישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2015

גידול )קיטון( בגלל שינוי

שינוי נטו

 
 
 מיליוני ש"ח. 0-סכום הנמוך מ *  
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 מילון מונחים

חוב אשר לגביו, מסיבות כלכליות או משפטיות הקשורות לקשיים פיננסיים של החייב, החברה  - ארגון מחדש של חוב בעייתי

 איפשרה שינוי בתנאי פירעון החוב.

קוח י, העוסקת בפיאועדת באזל לפיקוח בנקוהוראות לניהול הסיכונים של הבנקים שנקבעו על ידי  - 0/ באזל  1באזל  

( לסטנדרטים מובילים benchmarkועדת באזל מהווים קנה מידה )וובקביעת סטנדרטים לפיקוח על בנקים בעולם. הוראות 

 שנועדו להבטיח יציבות של מוסדות פיננסיים.

 .הון המניות המונפק והנפרע, בתוספת רווחים צבורים, פרמיות וקרנות הון - 2הון עצמי רובד 

תפעול מערך כרטיסי אשראי הכולל בין היתר, הנפקת כרטיסי אשראי, מתן שירותים ללקוחות המחזיקים כרטיסי  - הנפקה

 אשראי וביצוע התחשבנות שוטפת מול סולקים בתמורה לעמלת מנפיק.

ב ונקבעת בהתאם לתזרים המזומנים הצפוי המהוון הפרשה שנקבעת בהתאם לבחינה פרטנית של כל חו - הפרשה פרטנית

 בשיעור הריבית המקורית של החוב.

הפרשה המיושמת עבור קבוצות גדולות של חובות קטנים יחסית והומוגניים, ובגין חובות שנבדקו פרטנית  - הפרשה קבוצתית

ת על שיעורי ההפרשה שנקבעו עבור ונמצא שאינם פגומים. ההפרשה הקבוצתית בגין מכשירי האשראי החוץ מאזניים מבוסס

 האשראי המאזני, תוך התחשבות בשיעור המימוש לאשראי הצפוי של סיכון האשראי החוץ מאזני.

זכות חוזית לקבל כסף לפי דרישה או במועדים קבועים או הניתנים לקביעה אשר מוכרת כנכס במאזן של התאגיד  - חוב

 הבנקאי.

קיימות לגביו חולשות פוטנציאליות שראוי שיקבלו תשומת לב מיוחדת של הנהלת אשראי אשר מת - בהשגחה מיוחדת חוב

 החברה.

, אם הבטוחהאשראי אשר מוגן באופן שאינו מספק ע"י השווי הנוכחי המבוסס ויכולת התשלום של החייב או של  -נחות  חוב

 ב, אשר מסכנות את מימוש החוב.. לסיכון אשראי מאזני שסווג כאמור, קיימת חולשה או חולשות מוגדרות היטמתקיי

חוב פגום הינו חוב אשר בהתבסס על מידע ואירועים עדכניים, צפוי שהחברה לא תוכל לגבות את כל הסכומים  - פגום חוב

 .)קרן וריבית( לפי התנאים החוזיים של ההסכם

 , סיכון שוקן בגין סיכון אשראייחס בין ההון הרגולטורי שברשות החברה לבין נכסים משוקללים בסיכו - יחס הלימות ההון

וסיכון תפעולי אשר חושבו בהתאם להוראות בנק ישראל ומשקפים את הסיכון הנשקף מהחשיפות בהם נוקטת החברה במהלך 

 הפעילות. 

 היחס בין ההון לבין סך החשיפות של החברה. - יחס מינוף

ויתרת חובו  יין להיות מחויבבו הוא מעונקבוע כרטיס בו מתאפשר ללקוח לבחור בסכום חודשי  - אשראי מתגלגל כרטיס

 נדחית לחודש הבא וצוברת ריבית.

 כרטיס בו כל העסקות שהלקוח מבצע בכרטיסו נדחות למועד החיוב לפי בחירתו. - כרטיס חיוב נדחה

 בסכום שעד אליו ניתן לבצע פעולות בכרטיס.הנטען מראש כרטיס  - (PrePaidכרטיס נטען )

 כרטיסים שהחברה מנפיקה במשותף עם בנקים ללקוחותיהם. - כרטיסים בנקאיים

 יים. כרטיסים שהחברה מנפיקה ללקוחות כל הבנקים, ברובם, בשיתוף פעולה עם גורמים עסק - כרטיסים חוץ בנקאיים

 משך החיים הממוצע לפרעון נכסים והתחייבויות הנמדד בשנים. - משך חיים ממוצע )מח"מ(
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 הסיכון שלווה או צד נגדי לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי התאגיד הבנקאי כפי שסוכמו. - סיכון אשראי

 וליציבותה הנובע מאי יכולתה לספק את צרכי נזילותה. סיכון לרווחי החברה - סיכון נזילות

החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית נובעת מהפער בין מועדי הפרעון ומועדי שינוי שיעורי הריבית של הנכסים  - סיכון ריבית

 וההתחייבויות.

וחוץ מאזניות הנובע משינוי בשווי הוגן של מכשיר פיננסי עקב שינוי בתנאי הסיכון להפסד בפוזיציות מאזניות  - סיכון שוק

 השוק.

סיכון להפסד כתוצאה מאי נאותות או מכשל של תהליכים פנימיים, אנשים ומערכות, או כתוצאה מאירועים  - סיכון תפעולי

 חיצוניים.

שנגבית מבית  ת סליקהכנגד שוברי עסקאות שבוצעו בכרטיסי אשראי בתמורה לעמלק לבית עס מיםתשלו העברת - סליקה

 העסק. 

 עמלה המשולמת על ידי סולק למנפיק. - עמלה צולבת

שיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים הצפויים ממכשיר פיננסי אל השווי ההוגן  - שיעור התשואה הפנימי )שת"פ(

 ינו.הכלול בג

תאגיד שאינו עצמו תאגיד בנקאי שעיסוקיו הם רק בתחום הפעולה המותר לתאגיד בנקאי השולט בו,  - תאגיד עזר בנקאי

 הבנקאות )רישוי(. למעט עיסוקים שהתייחדו לתאגידים בנקאיים בהתאם לחוק

ת היקף ההון הדרוש לתמיכה בסיכונים השונים תהליך הערכת הלימות ההון משמש לצורך בחינ - ICAAP -ה תהליך

 שהקבוצה חשופה אליהם, על מנת לוודא שהון הקבוצה בפועל עולה על דרישות ההון האמורות בכל זמן. 

 רווח נקי מחולק בהון עצמי ממוצע. - תשואה להון
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 ראשי תיבות
 

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הלמ"ס

  זר דביטוריחשבון חו חח"ד

  חברת כרטיסי אשראי חכ"א

  שירותי בנק אוטומטיים שב"א

ATM מכשיר למשיכת מזומנים Automated Teller Machine 

COSO  Committee Of Sponsoring Organizations 

CRO מנהל סיכונים ראשי Chief Risk Officer 

EMV  Europay Mastercard Visa 

FAS קאייםתקני חשבונאות אמרי Financial Accounting Standards 

GAAP עקרונות חשבונאיים מקובלים Generally Accepted Accounting Principles 

IAS תקני חשבונאות בינלאומיים International Accounting Standards 

IASB ועדה לתקני חשבונאות בינלאומייםוה International Accounting Standards Board 

ICAAP תהליך הערכת הלימות ההון Internal Capital Adequacy Assessment Process 

IFRIC ועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומיוה International Financial Reporting Interpretations 
Committee 

IFRS כללי דיווח כספי בינלאומיים International Financial Reporting Standards 

IIA הלשכה העולמית למבקרים פנימיים The Institute of Internal Auditors 

IMF קרן המטבע הבינלאומית International Monetary Fund 

IT טכנולוגיות מידע Information Technology 

KRI אינדיקטורים לסיכון Key Risk Indicators 

LCR יחס כיסוי נזילות Liquidity Coverage Ratio 

NFC תקן תקשורת לטווח קרוב Near Field Communications 

PCAOB מועצה לפיקוח על הביקורת בחברות ציבוריות Public Company Accounting Oversight Board 

POS נקודת קצה למכירה באמצעות כרטיס אשראי Point Of Sale 

SIC ועדה המתמדת לפרשנויותוה Standard Interpretations Committee 

SOX  Sarbanes Oxley 
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 III 61 ,61 ,17 באזל
 666, 17, 17, 61 0 רובד עצמי הון

 666, 11, 17, 16, 61, 61, 61 הנפקה
 666, 16, 11 פרטנית הפרשה

 17 הון הלימות יחס
 666, 17, 61 מינוף יחס

 666, 16 בנקאיים כרטיסים
 666, 16 בנקאיים חוץ יסיםכרט
 667, 666, 11, 11, 11, 11, 11, 16, 11, 17, 17, 16, 11, 61, 61, 61, 61, 66, 77, 76, 61 אשראי סיכון
 667, 71, 71, 76, 61 נזילות סיכון
 667, 71 ריבית סיכון
 667, 666, 76, 61 שוק סיכון
 667, 71 תפעולי סיכון

 667, 616, 611, 616, 11, 11, 16, 61, 61, 67, 1 סליקה
 667, 617, 11, 11, 11, 11, 16 צולבת עמלה
 667, 1 בנקאי עזר תאגיד

 667 להון תשואה
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