
Diners 
 

 

 

 

 9/1024 תוכן העניינים
 

  

 3 דוח דירקטוריון 

 33 סקירת הנהלה 

 43 דוחות כספיים תמצית 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Diners 
 

 9/1024דוח דירקטוריון 
 

 5 הישראלי במשקבעולם והתפתחויות כלכליות 

 6 התפתחויות עסקיות

 6 חקיקה הנוגעת לפעילות כרטיסי אשראי

 8 להפסדי אשראי מדידה וגילוי של חובות פגומים והפרשה

 20 מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים

 20 גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים

 22 הליכים משפטיים

 22 נתונים כמותיים של הפעילות העיקרית של החברה

 21 התפתחות בהכנסות, בהוצאות ובהפרשה למס

 23 רווח ורווחיות

 23 התפתחויות בנכסים ובהתחייבויות

 25 ב האמצעים ההוניים של החברה והשינויים בהםמצ

 26 החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם

 13 באזל הוראות 

השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן של 
 המכשירים הפיננסיים 
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 18 מגזרי פעילות

 32 התפתחויות במגזרי פעילות

 32 פעילות חברות מוחזקות עיקריות

 32 הביקורת הפנימית

 32 שינויים בהנהלה ובדירקטוריון החברה

 31 הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי
 

 

 

 

  



Diners 
 

 9/1024סקירת הנהלה 
 

 34 שיעורי הכנסה והוצאה מימוניים

 40 המנכ"להצהרת 

 42 הצהרת החשבונאי הראשי
 

  



Diners 
 

 

 

 9/1024דוחות כספיים תמצית 
 

 44 רואי החשבון המבקרים סקירת

 45 של החברה מאזןתמצית 

 46 דוח רווח והפסד של החברהתמצית 

 42 דוח על השינויים בהון העצמיתמצית 

 48 דוח על תזרימי המזומנים של החברהתמצית 

 49 דוחות הכספייםתמצית הביאורים ל
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 4302 בספטמבר 03דוח הדירקטוריון ליום 
 

הבלתי מבוקרים  ביניים מאוחדים, הדוחות הכספייםתמצית  השרוא ,4112 בנובמבר 11טוריון שהתקיימה ביום בישיבת הדירק
 בספטמבר 01שהסתיימו ביום חודשים  תשעהתקופה של ל)להלן: "דיינרס" או החברה(  דיינרס קלוב ישראל בע"משל חברת 

4112 . 
 

המבוקרים ליום  לפי אותם כללי חשבונאות לפיהם נערכו הדוחות הכספיים נערכה מאוחדים בינייםהדוחות הכספיים תמצית 
 דוחות הכספיים.תמצית הל 1כמפורט בביאור  ,, למעט תקנים חשבונאיים חדשים שאומצו לראשונה4110בדצמבר  01
 

נסקרה ע"י רואי החשבון המבקרים של החברה. הסקירה  4112 בספטמבר 01ליום  ביניים מאוחדים תמצית הדוחות הכספיים
אינה מהווה ביקורת ולשכת רואי חשבון בישראל,  לצורך זה על ידיו האמורה הינה בהיקף מצומצם, בהתאם לנהלים שנקבע

 .הואי החשבון המבקרים את דעתם עלילפי תקני ביקורת מקובלים, ועל כן לא חיוו ר
 
 

 הישראלי במשקבעולם ו כלכליותתפתחויות ה
 

 התפתחויות כלכליות בארץ ובענף כרטיסי האשראי
 

 ירד 4112בספטמבר החודשים שהסתיימו  14-. ב1.0%-בהחודשים הראשונים של השנה  בתשעת עלהמדד המחירים לצרכן 
 -4112 אוקטוברהחודשים הקרובים ) 14-ב חזוישיעור האינפלציה הבלבד. הערכות הגופים הכלכליים ל 1.0%-המדד ב

  .1%נעות סביב ( 4112ספטמבר 
הורדת  .1.42%נקודת האחוז לשיעור של  1.72-של השנה הופחתה ריבית בנק ישראל בהחודשים הראשונים  תשעתבמהלך 

הקרובה בתוך יעד הריבית נבעה בעיקר מהמדד הנמוך שנרשם בתקופה והרצון לבסס את שיעור האינפלציה הצפויה בשנה 
יציבות המחירים הממשלתי, הרצון בחיזוק ותמיכה בצמיחה הכלכלית המקומית, בעיקר נוכח המשך התחזקות השקל אל מול 

שוק העבודה  ב ואירופה.מטבעות הייצוא העיקריים של המשק הישראלי ונתונים כלכליים מאכזבים שזרמו מכלכלות ארה"
של השנה,  השלישיברבעון  6.2%-לייה קלה בשיעור האבטלה הממוצע במשק ל, למרות עהמשיך להפגין עצמההמקומי 

 4112ספטמבר בחודש  61.4%-ומעלה ל 12-נרשמה עלייה בשיעור התעסוקה בקרב בני ה ברבעון הקודם. בנוסף, 6.1%לעומת 
 .4110בסוף שנת  61.1%לעומת 

 
הכלכלה ומערכה צבאית שהשפיעה על חיי המסחר מדינת ישראל היתה נתונה ב 4112במהלך רוב חודשי יולי ואוגוסט 

 בחלקים נרחבים של דרום הארץ ומרכזה. 
באוגוסט הוכרזה הפסקת אש והסתיימה המערכה הצבאית באופן רשמי. ניתן להעריך כי בתקופת המערכה סעיף  46ביום 

התיירות והפנאי נפגעו בצורה הצריכה הפרטית, ובכללו היקף הרכישות בכרטיסי אשראי, ענף החקלאות, ענף הבניה וענף 
 משמעותית בשל תנועת קונים נמוכה, מצב רוח ירוד ושיעור היעדרות גבוה מהרגיל במקומות העבודה השונים.

  
האטה בפעילות בכרטיסי  4112אוגוסט  –בעקבות מבצע "צוק איתן" אשר התנהל בדרום הארץ, נרשמה בחודשים יולי 

 .אשראי, בשל ירידה בהיקף הצריכה הפרטית
 

נרשמה  4112 ספטמבר -יוליבתקופה  נתונים ולפיהם 4112 אוקטוברפרסמה בסוף חודש  לסטטיסטיקההלשכה המרכזית 
בחודשים אפריל  2.0% שלבסך כל הרכישות בכרטיסי אשראי, זאת בהמשך לעליה בשיעור שנתי  2.5%עליה בשיעור שנתי של 

 .4110בשנת  2.6%ועלייה בשיעור  4112 מרס - בחודשים ינואר 6.7% עלייה בשיעור שנתי של, 4112יוני  -
 

 התפתחויות כלכליות בעולם
 

, 4112פרסמה קרן המטבע הבינלאומית תחזית מעודכנת לקצב הצמיחה ברחבי העולם לשנת  ,4112 אוקטוברחודש  במהלך
תחזית הצמיחה העולמית בעיקר עקב האטה בצמיחה בסין ובארה"ב וחששות מעלייה במחירי הנפט על רקע בה הורידה את 

וכן, החמרת התנאים הפיננסיים בגלל שיעורים גבוהים מהצפוי של הריבית לטווח ארוך בארצות  ,מתחים גיאופוליטיים
בשל העדר את הריבית בשיעורה הנמוך וזאת  קרן המטבע לבנקים המרכזיים בעולם להמשיך ולהותיר . בדוח קוראתהברית

 בעולם.  מנוע צמיחה מרכזי כלשהו
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 עסקיותתפתחויות ה
 

 על"-"אל כרטיס אשראי ממותג
אל על הסכם להנפקת כרטיסי אשראי ממותגים לחברי מועדון הנוסע המתמיד של  ו החברה וכאלחתמ 4112ביוני  11ביום 

 .על נתיבי אוויר לישראל בע"מ
 ג' לדוחות הכספיים. 2לפרטים אודות ההסכם ותנאיו ראה ביאור 

 
 שינויים בהסכם הבעלות בחברה

 מיליון ש"ח. 111דיבידנד בסך  4112בספטמבר  01במסגרת זו, חולק ביום  .חברהבמניות הבעלי  חודש הסכם
 ד' לדוחות הכספיים. 2ראה ביאור  לפרטים

 
 חידוש הסכם ההנפקה עם בנק המזרחי טפחות

חתמו החברה, כאל ובנק מזרחי טפחות על הסכם לפיו יוארך ההסכם הקודם, תוך עדכונו )להלן:  4112במרס  4ביום 
 .4115בדצמבר  01ועד ליום  4112בינואר  1שנים, מיום  2-"ההסכם המעודכן"(. תוקף ההסכם המעודכן הינו ל

תמלוגים  , כגון הסדרי תפעול ומתן שירותים וכןםההסכם המעודכן כולל התייחסות ועדכון להוראות שנקבעו בהסכם הקוד
 ו על ידי החברה לבנק מזרחי טפחות.ומענקים שישולמ

 
 הקמת מוקד שירות

הקמת  , אשר ייתן מענה, בין היתר ללקוחות החברה.בעיר אשדוד נוסףמוקד שירות  , הקימה חברת האם4112בחודש יולי 
המוקד נעשתה כחלק מאסטרטגיית החברה הרואה את הלקוח במרכז, ונועדה לספק מתן מענה מהיר, אדיב ומקצועי 

 ללקוחות החברה.
 

 חקיקה הנוגעת לפעילות כרטיסי אשראי
 

 4332 -כללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות(, התשס"ח 
לתעריפון חברות כרטיסי אשראי על פי חוק כללי הבנקאות  הפרסם הפיקוח על הבנקים טיוט 4112באפריל  01ביום 

, תבוטלנה עמלות שירות הנגבות כיום על ידי החברה, ובכלל זה ה. על פי הטיוט4115-)שירות ללקוח( )עמלות(, התשס"ח
עמלת תשלום נדחה, עמלת המרת מטבע לעסקאות בישראל, עמלת השכרת מכשירי סליקה ועמלות נוספות. החברה 

 את הנחיות הטיוטא. לומדת 
 

 4304 –(, התשע"ג 01חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' 
בהתאם לחוק תאגיד בנקאי שבכותרת. אושרה בכנסת בקריאה שניה ושלישית הצעת חוק הבנקאות  4112במרס  0ביום 

אלא אם כן מסר  –הלוואה  )ובכלל זה החברה( לא יעמיד הלוואה לפירעון מיידי ולא ינקוט בהליך משפטי בשל אי פירעון
כאמור  ,חריגים, לפיהם אין למסור הודעה מראש נקבעולהוראה  ימי עסקים לפני ביצוע הפעולה. 41ללקוח הודעה בכתב 

לעיל, אם יש במסירת ההודעה חשש ממשי לפגיעה ביכולת הגביה של התאגיד הבנקאי, בין היתר, בשל שינוי לרעה בכושר 
גם בנוגע  התיקון תקף .4112בספטמבר  11 , והוא נכנס לתוקף מיום4112במרס  11פורסם ביום  התיקון הלקוח.הפירעון של 

 החברה מיישמת את הוראות החוק והתיקון. להלוואות שהוענקו בטרם חקיקת החוק.
 

 0243 –()מלווים מוסדיים, ריבית מירבית ועונשין(, התשע"ד 0תזכיר חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות )תיקון מס' 
פרסם משרד המשפטים תזכיר חוק, הכולל טיוטה ראשונה של הצעת החוק שעניינה עדכון מנגנון  4112פברואר ב 16ביום  

תקרת הריבית והחלתו גם על התאגידים הבנקאיים. תיקון זה מוצע בהמשך להמלצת הצוות לבחינת הגברת התחרותיות 
 ם האשראי הקמעונאי. במערכת הבנקאית, אשר בחן, בין היתר, את החסמים בתחו

 
  4302-קביעת עמלה צולבת(, התשע"ד  – 06תזכיר חוק ההגבלים העסקיים )תיקון מס' 

תזכיר חוק, שתכליתו להסמיך את הממונה לקבוע )"הממונה"( פרסם הממונה על ההגבלים העסקיים  4112בחודש אוגוסט 
חיוב, במקום ההסדר המשפטי הקיים במסגרתו  שיעורי עמלה צולבת עבור הסדרי סליקה צולבת של עסקאות בכרטיסי

שיעור העמלה הצולבת נקבע במסגרת הליך שיפוטי של אישור הסדר כובל בבית הדין להגבלים עסקיים. על פי תזכיר החוק, 
יוסמך הממונה, בין היתר, לקבוע עמלה צולבת בשיעור אפס, לקבוע שיעורי עמלה שונים לעסקאות מסוגים שונים וכן לקבוע 

 עורי עמלה שונים לעסקאות שבוצעו באמצעי תשלום שונים.שי
 

 הוראות ניהול בנקאי תקין בנושא הטבות לא בנקאיות ללקוחות
בנושא הטבות לא בנקאיות ללקוחות. התיקון  271-ו 210פרסם הפיקוח על הבנקים תיקון להוראות  4112ביולי  6ביום 

בע כללים המגבילים מתן הטבות לא בנקאיות ללקוחות התאגידים מבחין בין הטבות בנקאיות והטבות לא בנקאיות, וקו
הבנקאיים. במסגרת זו נקבע, בין היתר, כי תאגיד בנקאי לא יתנה מתן הטבות לא בנקאיות בהעמדה בפועל של שירות 

ון צפוי התיק אשראי מתגלגל. כמו כן, במסגרת התיקון נקבעו כללי הגילוי ללקוחות אגב פרסום מתן הטבות לא בנקאיות.
בשלב זה, אין באפשרות  להשפיע על החברה בקשר עם אופן מתן הטבות שאינן בנקאיות אגב הנפקת כרטיס והשימוש בו.

   החברה להעריך את השלכות התיקון.
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 )המשך( חקיקה הנוגעת לפעילות כרטיסי אשראי
 

 שימוש בכרטיסי חיוב מיידי )"דביט"(
 והתחרות היעילות הגברת שעניינה, הציבור להערות טיוטה העסקיים ההגבלים רשות פרסמה 4112 בפברואר 14 ביום

 לדעתה הקיימים הכשלים את העסקיים ההגבלים רשות סקרה המסמך במסגרת"(. המסמך)" החיוב כרטיסי בתחום
 סוגמ עסקאות( 1: )היבטים בשלושה לפתרונם המלצות והציעה, מוגבלת לתחרות גורמים אשר, האשראי כרטיסי בתחום

 תנאים יצירת( 0; )נדחה חיוב בעסקאות לסולקים מנפיקים בין התשלום העברת מועד הקדמת( 4(; )דביט) מיידי חיוב
 כל בגין, לעמדתה לנקוט שיש הצעדים את הרשות פירטה המסמך במסגרת. מתקדמים תשלום אמצעי מגוון להתפתחות

 4בהמשך לכך, ביום  .בישראל האשראי כרטיסי בתחום והתחרות היעילות את להגביר מנת על, האמורים מהיבטים אחד
התכנסה ועדת השרים לענייני יוקר המחיה והחליטה, בין היתר, להסמיך את המפקח על הבנקים לבחון קביעת  4112באפריל 

עמלה צולבת דיפרנציאלית, בכרטיס חיוב נדחה, לפי גודל בית העסק; לבחון האפשרות לחייב בתי עסק, לאפשר ללקוח 
ש"ח, לבחון האפשרות לחייב חברת כרטיסי אשראי, להנפיק  211ן עסקת חיוב נדחה או חיוב מידי, בכל עסקה מעל יבחור בל

כרטיס חיוב מידי נוסף ללא חיוב, בעת הנפקת כרטיס חיוב נדחה, לקדם ישום פתרון שכרטיס אחד יוכל לבצע את כל סוגי 
ימי עסקים, בעסקאות חיוב מיידי;  0נפיק לסולק, ולבית עסק תוך החיובים )נדחה, מיידי, קרדיט(; להסדיר העברת כספים ממ

ימי עסקים, בעסקאות חיוב נדחה; לבחון קידום מתג נוסף )על שב"א(  0להסדיר העברת כספים ממנפיק לסולק תוך 
ה על לרבות בדרך של מתן תמריצים לבתי העסק, וכן לפנות לממונ EMVלעסקאות בכרטיסי חיוב; לקדם את השימוש בתקן 

יום הצעת חוק, שתסמיך את הממונה לקבוע את העמלה הצולבת. בשלב זה, אין באפשרות  01ההגבלים על מנת שיגבש תוך 
 החברה לאמוד את השלכותיה של הרפורמה האמורה, אם וככל שתיושם.

 
 4300–החזקה בגופים המנפיקים כרטיסי אשראי(, התשע"ג –)רישוי( )תיקון חוק 
החזקה בגופים המנפיקים כרטיסי  –)רישוי( )תיקון ה פרטית לתיקון חוק הונחה על שולחן הכנסת הצע 4112במרס  10 ביום

הצעת החוק מצטרפת לשורה של , שעניינה הפרדת חברות כרטיסי אשראי מהבנקים השולטים בהן. 4110–אשראי(, התשע"ג
 אשר הוגשו בנושא בעבר.הצעות חוק 

 
 ןהמלצות הוועדה לצמצום השימוש במזומ

 פורסם דוח הוועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק הישראלי. 4112 ביולי 17ביום 

 בין היתר, המליצה הוועדה כי:

 ש"ח. 2,111-ש"ח ולאחר מכן ל 11,111במזומן יוגבלו באופן מיידי לסך של סכומי העסקאות בהן ניתן להשתמש  (א
 ש"ח. 12,111-הגבלת סכום עסקה במזומן בין צדדים פרטיים ל (ב
 הגבלת השימוש בשיקים שסוחרו יותר מפעם אחת. (ג

 בנוסף, גיבשה הוועדה מתווה לקידום שימוש באמצעים אלקטרוניים מתקדמים, הכולל, בין היתר, את ההמלצות הבאות:

הרחבת השימוש בכרטיס חיוב מיידי ובכרטיס נטען מזוהה. הוועדה גיבשה מתווה להרחבת השימוש בכרטיס חיוב  (א
יס נטען מזוהה ולהפחתת העמלות הכרוכות בהן, באמצעות הנחיות שיפורסמו בנושא על ידי המפקח על מיידי ובכרט

הבנקים )בין היתר, באמצעות "כרטיס משולב" המאפשר ביצוע כל סוגי החיובים או באמצעות כרטיס חיוב מיידי, ללא 
ימים לזיכוי בית העסק ע"י  0קסימום של עלות, שיונפק כ"כרטיס צל" לכל כרטיס חיוב שיונפק(, לרבות קביעת זמן מ

חברות האשראי והסמכה בחקיקה של הממונה על ההגבלים העסקיים לקבוע באופן מיידי עמלות צולבות נפרדות 
 לעסקאות המבוצעות בכרטיס חיוב מיידי;

כן, . כמו "EMV"האצת מעבר המערכת הבנקאית לשימוש ב"כרטיסים חכמים" תוך שימוש בתקן האבטחה המתקדם  (ב
הוועדה ממליצה לקדם ארנק וירטואלי חכם, אשר יהווה אכסניה לכספים ממקורות שונים ויאפשר להשתמש 

 באמצעי התשלום הקיימים והעתידיים וכן על קידום צ'ק דיגיטלי.
אישרה הממשלה את עיקרי המלצות הוועדה. בשלב זה, לא ניתן להעריך את השלכות אימוץ  4112באוקטובר  44ביום 

 ת הוועדה, אם וככל שתיושמנה.המלצו
 

 4302 –()מלווים מוסדיים, ריבית מירבית ועונשין(, התשע"ד 0תזכיר חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות )תיקון מס' 
פרסם משרד המשפטים תזכיר חוק, הכולל טיוטה ראשונה של הצעת החוק שעניינה עדכון מנגנון  4112פברואר ב 16ביום 

תקרת הריבית והחלתו גם על התאגידים הבנקאיים. תיקון זה מוצע בהמשך להמלצת הצוות לבחינת הגברת התחרותיות 
 ונאי. במערכת הבנקאית, אשר בחן, בין היתר, את החסמים בתחום האשראי הקמע
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 )המשך( חקיקה הנוגעת לפעילות כרטיסי אשראי
 

 הוראות הפיקוח בעניין הטיפול בפניות הציבור
 אמון הבטחת הינה ההוראה מטרת. טיוטה בנושא הטיפול בפניות הציבור הבנקים על הפיקוח פרסם 4112בספטמבר  11 ביום

 הבנקאי התאגיד מוניטין על שמירה ללקוחותיו, הבנקאי התאגיד בין ביחסים ההוגנות הבטחת, הבנקאית במערכת הציבור
 הטיוטה במסגרת. הבנקים על הפיקוח והנחיות הדין להוראות בהתאם בנקאיים תאגידים על החלות לחובות ציות על ושמירה
 לטיפול ייעודית פונקציה להקים לכך ובהתאם הציבור בתלונות לטיפול מדיניות לקבוע הבנקאי התאגיד נדרש להוראה
 ההנהלה לדיון ויגיש מהותיים ליקויים על עליו לממונה ידווח אשר הציבור תלונות נציג יעמוד שבראשה הציבור בתלונות

 להשיג הזכות תעמוד, הבנקאי התאגיד על למתלונן, הטיוטה הוראות לפי. פעילותו המסכמים תקופתיים דוחות והדירקטוריון
נתה נציגה לטיפול בתלונות מינערכת ליישום ההוראה, ובמסגרת זו החברה האם  .הבנקים על הפיקוח בפני החלטתו על

 הציבור.
 

 
 

 מדידה וגילוי של חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי
 

הגילוי על איכות האשראי של חובות ועל הפרשה  דכוןיעפרסם הפיקוח על הבנקים חוזר בנושא  4112בפברואר  11ביום 
 להפסדי אשראי בחברות כרטיסי אשראי.

 האמור. חוזרל בהתאםהיתרות המוצגות להלן, מוצגות 
 

 

 סיכון אשראי בעייתי ונכסים שאינם מבצעים
 

 

 4302בספטמבר  03

 

 סה"כ חוץ מאזני מאזני

 

 במליוני ש"ח 

 :¹. סיכון אשראי בעייתי0
 0  -  0  סיכון אשראי פגום   

 2  -  2  סיכון אשראי נחות
 00  -  00  סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת

 02  -  02  סך הכל סיכון אשראי בעייתי

 . נכסים שאינם מבצעים:4    
 0  -  0  חובות פגומים   

 0  -  0  סל הכל נכסים שאינם מבצעים

    

    
 

 

 4300בספטמבר  03

 

 סה"כ חוץ מאזני מאזני

 

 במליוני ש"ח 
 :¹. סיכון אשראי בעייתי0

 1  -  1  סיכון אשראי פגום   
 2  -  2  סיכון אשראי נחות

 10  -  10  סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת

 42  -  42  סך הכל סיכון אשראי בעייתי

 . נכסים שאינם מבצעים:4    
 *-  -  *-  חובות פגומים   

 *-  -  *-  סל הכל נכסים שאינם מבצעים

 סיכון אשראי פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת (1)    
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 מדידה וגילוי של חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי )המשך(
 

 )המשך( סיכון אשראי בעייתי ונכסים שאינם מבצעים
 

 

 4300בדצמבר  00

 

 סה"כ חוץ מאזני מאזני

 

 במליוני ש"ח 
 :¹. סיכון אשראי בעייתי0

 4  -  4  סיכון אשראי פגום   
 0  -  0  סיכון אשראי נחות

 41  -  41  סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת

 42  -  42  סך הכל סיכון אשראי בעייתי

 . נכסים שאינם מבצעים:4    
 1  -  1  חובות פגומים   

 1  -  1  סל הכל נכסים שאינם מבצעים

 .סיכון אשראי פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת .1    
 

 

 

 :מדדי סיכון אשראי

 

בספטמבר  03
4302 

בספטמבר  03
4300 

בדצמבר  00
4300 

 
 באחוזים באחוזים באחוזים

שיעור יתרת חייבים פגומים בגין פעילות בכרטיסי אשראי מיתרת החייבים 
 1.17  1.14  3.00  בגין פעילות בכרטיסי אשראי

שיעור יתרת חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי שאינם פגומים שנמצאים 
 -  -  -  ימים או יותר מיתרת החייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 01בפיגור של 

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי 
 4.16  4.42  4.05  אשראי מיתרת החייבים בגין פעילות כרטיסי אשראי

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי 
 1,420.25  1,514.2  0,130.47  אשראי מיתרת חייבים פגומים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי 
ילות בכרטיסי אשראי בתוספת יתרת אשראי, מיתרת חייבים פגומים בגין פע

 1,420.25  1,512.2  0,130.47  ימים או יותר 01חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי אשר בפיגור של 

 1.25  1.26  3.20  שיעור סיכון אשראי בעייתי מסיכון אשראי כולל
שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מהיתרה הממוצעת של חייבים בגין 

 (1.01) (1.400) 3.25  פעילות בכרטיסי אשראי
שיעור המחיקות נטו בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי מהיתרה 

 1.10  1.02  3.42  הממוצעת של חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

שיעור המחיקות נטו בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי מיתרת 
 5.54  12.2  04.15  ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
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 מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים
 

 4לדוחות אלה ובביאור  1תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים של החברה ערוכה על פי המדיניות המפורטת בביאור 
 .4110בדצמבר  01לדוחות הכספיים ליום 

רמת ההסדרה של הדיווח הכספי של תאגידים בנקאיים הינה מהגבוהות בתחומי הדיווח הכספי בישראל. הוראות המפקח על 
והנחיותיו הינן מקיפות, מפורטות, ומגיעות לעיתים עד כדי הכתבת הנוסחים שתאגיד בנקאי מחויב לנקוט בהם. עם הבנקים 

זאת, ישנם תחומים בהם יישום המדיניות החשבונאית כרוך במידה גבוהה של הערכה ואומדן, אשר נערכים על ידי הנהלת 
 התאגיד הבנקאי במהלך עריכת הדוחות הכספיים.

כללי החשבונאות המקובלים והוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו על ידי הנהלת החברה כרוך אפוא לעיתים  יישומם של
בהנחות, הערכות ואומדנים שונים המשפיעים על הסכומים המדווחים של נכסים והתחייבויות, לרבות התחייבויות תלויות, ועל 

בעתיד של ההערכות והאומדנים כאמור, יהיה שונה מכפי התוצאות הכספיות המדווחות של החברה. ייתכן שהתממשותם 
 שהוערך בעת עריכת הדוחות הכספיים.

חלק מהאומדנים ומההערכות בהם נעשה שימוש, כרוך במידה רבה של אי ודאות או רגישות למשתנים שונים. אומדנים 
ות בדוחות הכספיים נחשבים והערכות מסוג זה שהשתנותם עשויה להשפיע באופן מהותי על התוצאות הכספיות המוצג

 לאומדנים והערכות בנושאים "קריטיים".
הנהלת החברה בדעה כי האומדנים וההערכות שיושמו בעת עריכת הדוחות הכספיים הינם נאותים ונעשו על פי מיטב ידיעתה 

 ושיקול דעתה המקצועי.
 ונאית של החברה בנושאים קריטיים. לא חלו שינויים במדיניות החשב 4112החודשים הראשונים של שנת  תשעתבמהלך 

 
 גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים

 
דירקטוריון החברה מופקד על בקרת העל בחברה. הדירקטוריון מינה את ועדת הביקורת המופקדת מטעמו על הפיקוח, 

את המלצותיה בנוגע  הבקרה וההכוונה של תהליך אישור הדוחות הכספיים בחברה ומגישה לדירקטוריון, בסיום עבודתה,
 לאישור הדוחות הכספיים. 

 
 תהליך אישור הדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים כולל את השלבים הבאים:

  
 ועדת גילוי

 
, Sarbanes Oxleyבחוק  014כחלק מיישום הוראות בנק ישראל בנושא הגילוי בדוחות הכספיים, המתבססות על סעיף 

מנכ"ל החברה ובה חברים נציגים מהביקורת הפנימית ומנהלים בכירים נוספים. הועדה  הוקמה בחברה ועדת גילוי, בראשות
מתכנסת אחת לרבעון )קודם לתחילת הדיונים בנושא הדוחות הכספיים(, ודנה בהתפתחויות שחלו בנושאים שונים במהלך 

ת הכספיים, לרבות: שינויי פעילותה העסקית של החברה בתקופת הדיווח, שעשויה להיות להם השלכה על הגילוי בדוחו
חקיקה והוראות חדשות, שינויים במדיניות החשבונאית, התפתחות בתביעות משפטיות, שינויים בבקרות הפנימיות )אם היו 
כאלה(, תרמיות ומעילות )במידה ואירעו(. המלצות ועדת הגילוי מיושמות בדוחות הכספיים של החברה, בכפוף לדיון 

 יאת דירקטוריון החברה.והמלצת ועדת הביקורת ומל
 

 ועדת הביקורת
 

. לקראת הדיון ועדת הביקורתכאמור, הועדה המופקדת מטעם הדירקטוריון על בקרת תהליך אישור הדוחות הכספיים הינה 
טיוטת הדוחות הכספיים בצירוף מסמכים נוספים שנועדו  ועדת הביקורת, נמסרת לעיונם של חברי ועדת הביקורתבפורום 

 וניתוח הדוחות הכספיים. תהבנלסייע להם ב
 

 ,(, בו נוטלים חלקועדת הביקורתדיון מפורט בטיוטת הדוחות )פורום  ועדת הביקורתמקיימת  ,לאחר קבלת מסמכים אלו
הקשורים לדיווח הכספי )לרבות: המנכ"ל והחשבונאי הראשי(, ורואי  יםגם נושאי משרה בכיר ועדת הביקורת,מלבד חברי 

 החשבון המבקרים של החברה.
 

את הדוחות הכספיים, תוך מתן הסברים מפורטים לגבי  ,בהרחבה ,סוקרים המנכ"ל והחשבונאי הראשי ,במסגרת הדיון
אים אחרים, כגון: שינויים במדיניות הגורמים לשינויים ולהתפתחות בנכסים, בהתחייבויות ובתוצאות הכספיות, ונוש

החשבונאית, שינויים בחוקים ובהוראות בנק ישראל, התפתחויות בהתחייבויות התלויות והשפעתן על הדוחות הכספיים. 
הפסדי בעייתיים בחברה, בהפרשות לאומדנים חשבונאיים, ובכלל זה חובות בנוסף, מתקיים דיון נרחב בהתפתחויות שחלו ב

 למבצעי מתנות. ובהפרשהאשראי 
 

דוחות הביניים, ועל עניינים  ביקורת הדוחות השנתיים או סקירתרואי החשבון המבקרים מדווחים על ממצאים שעלו במהלך 
 .ועדת הביקורתאחרים שלדעתם יש להביאם לידיעת חברי 

לקראת הדיון שעורך  -את המלצותיה לדירקטוריון בנוגע לאישור הדוחות הכספיים  ועדת הביקורתבתום הדיון מגישה 
   הדירקטוריון בעניין זה.
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 )המשך( גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים
 

 דירקטוריון החברה
 

לצורך אישור הדוחות הכספיים. לקראת הדיון  ים דיון נוסף במליאת הדירקטוריון,מתקי ועדת הביקורת,לאחר הדיון בפורום 
ו בה ההמלצות וההחלטות שהתקבלו נמסרת לחברי הדירקטוריון טיוטה מעודכנת של הדוחות הכספיים )לאחר ששולב

, ומסמכים נוספים, במידת הצורך, על פי החלטת ועדת הביקורת(, בצירוף כל המסמכים שהונחו בפני חברי ועדת הביקורתב
 .ועדת הביקורת

 
הקשורים לדיווח הכספי )לרבות:  יםגם נושאי משרה בכיר, מלבד חברי הדירקטוריון ,בדיון במליאת הדירקטוריון נוכחים

 המנכ"ל והחשבונאי הראשי(, ורואי החשבון המבקרים של החברה. 
 

ועדת הדוחות הכספיים על ידי המנכ"ל והחשבונאי הראשי )לרבות נושאים שנכללו בסקירה בפורום  ה שלסקיר הדיון כולל
עמידת החברה במגבלות החשיפה לסיכונים הקבועות בהוראות, או על , ועדת הביקורת(, דיווח על יישום המלצות הביקורת

  לעסקי החברה. כאלה שנקבעו על ידי הדירקטוריון ודיווח על עסקאות חריגות או מהותיות
 

דוחות הביניים, ועל נושאים נוספים  ביקורת הדוחות השנתיים או סקירתרואי החשבון המבקרים מדווחים על ממצאי 
 שלדעתם ראוי להביאם לידיעת חברי הדירקטוריון.

 
לת הבהרות במהלך הדיון מפנים חברי הדירקטוריון להנהלה ולגורמים אחרים הקשורים לדיווח הכספי שאלות ובקשות לקב

 לגבי נושאים שונים שנכללו )או שאמורים היו להיכלל( בדוחות הכספיים.
 

 מאשר הדירקטוריון את הדוחות הכספיים.  ,בכפוף לקבלת תשובות מספקות מצד הנהלת החברה ,בתום הדיון
 

 
 הליכים משפטיים

 
 ועומדות כנגד החברה.תלויות  תביעות לא קיימות

 
  

 

 הפעילות העיקרית של החברהנתונים כמותיים של 
 

 )באלפים(אשראי מספר כרטיסי 
 

 :4302 בספטמבר 03מספר כרטיסים תקפים ליום 

   

 

 כרטיסים פעילים
כרטיסים לא 

 סה"כ פעילים

 022  52  13  כרטיסים בנקאיים

 002  01  15  כרטיסים חוץ בנקאיים

 472  10  025  סה"כ
 
 

 :4300 בספטמבר 03מספר כרטיסים תקפים ליום 

   

 

 כרטיסים פעילים
כרטיסים לא 

 סה"כ פעילים

 107  22  04  כרטיסים בנקאיים

 102  05  07  כרטיסים חוץ בנקאיים

 474  50  150  סה"כ
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 )המשך( נתונים כמותיים של הפעילות העיקרית של החברה
 

 :4300 בדצמבר 00מספר כרטיסים תקפים ליום 

   

 

 כרטיסים פעילים
כרטיסים לא 

 סה"כ פעילים

 102  22  01  כרטיסים בנקאיים

 102  00  02  כרטיסים חוץ בנקאיים

 460  52  152  סה"כ
 

 
 
 
 

 (מיליוני ש"ח)בהאשראי המונפקים על ידי החברה יסי עסקאות בכרטר חזומ
 
 

 
0-114302 0-114300 0-0414300 

 4,522  4,116  4,473  כרטיסים בנקאיים

 1,760  1,046  0,043  כרטיסים חוץ בנקאיים

 2,615  0,224  0,513  סה"כ
 

כולל עסקאות שבוצעו באמצעות הכרטיס וחיובים בגין עסקאות בתשלום נדחה, בניכוי הזיכויים בהם  -"מחזור עסקאות" 
לקוחותיו בגין השימוש בכרטיסי האשראי במשך אותה תקופה ועמלות שנגבו עבור הבנק או עבור החברה. זוכה הבנק או זוכו 

 מחזור העסקאות אינו כולל משיכת מזומנים ממכשירי בנק אוטומטיים בישראל.
 כרטיסי אשראי המונפקים על ידי החברה שלא במשותף עם הבנקים. -"כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים" 

 .ובאחריותם כרטיס אשראי המונפק במשותף עם הבנקים שבהסדר -בנקאי"  "כרטיס אשראי
 כרטיס אשראי בתוקף שאינו חסום.  -"כרטיס תקף"  

 לפחות פעולה אחת ברבעון האחרון.בו  הצעוכרטיס אשראי שב -"כרטיס פעיל" 
 
   

 התפתחות בהכנסות, בהוצאות ובהפרשה למס
 

 :בסעיפי ההכנסות, ההוצאות וההפרשה למסלהלן התפלגות המרכיבים העיקריים 
 

 
0-114302 0-114300 0-0414300 

 
 במיליוני ש"ח 

 102  111  12  סה"כ הכנסות
 01  65  67  מעסקאות בכרטיסי אשראי

 20  00  00  הכנסות ריבית, נטו
 1  *-  *-  הכנסות מימון שאינן מריבית

 70  20  52  סה"כ הוצאות
 (0) (4) 0  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 12  14  04  תפעול
 47  41  40  מכירה ושיווק

 1  1  0  הנהלה וכלליות
 0  7  7  תשלומים לבנקים

 42  12  02  דמי ניהול

 41  16  05  הפרשה למסים על הרווח 

 21  04  45  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה
 
 מיליון ש"ח. 1-הנמוך ממייצג סכום     *
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 )המשך( התפתחות בהכנסות, בהוצאות ובהפרשה למס
 

 מתקופה לתקופההתפתחות 
 

מיליון ש"ח  111 מיליון ש"ח לעומת 05 בסך של 4112החודשים הראשונים של שנת  בתשעתהסתכמו  הכנסות החברה
 כמפורט להלן: ,4.5% בשיעור של ירידה ,בתקופה המקבילה אשתקד

 
 65  לעומת 4112החודשים הראשונים של שנת  בתשעתמיליון ש"ח  67 הסתכמו בסךמעסקאות בכרטיסי אשראי  הכנסות

 .1.4%בשיעור של  ירידהמיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, 
 

מיליון ש"ח  00לעומת  מיליון ש"ח 01 בסך של 4112החודשים הראשונים של שנת  בתשעת מוהסתכ הכנסות ריבית, נטו
וכן מירידה האשראי הצרכני  ה הממוצעת שלירידה ביתרמ תהנובע, 6.2% של בשיעור ירידה ,אשתקדבתקופה המקבילה 

 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.בשיעור הריבית הממוצעת 
 

מיליון ש"ח  20  לעומת ,מיליון ש"ח 25 ך שלהסתכמו בס 4112החודשים הראשונים של שנת  בתשעת הוצאות החברה
 להלן: כמפורט,0.1% בשיעור של עליה ,בתקופה המקבילה אשתקד

 
, בהשוואה מיליון ש"ח 0 שלבסך הסתכמו  4112החודשים הראשונים של שנת בתשעת  הפסדי אשראי בגיןהוצאות  .1

 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 4 להכנסה של
תקופה בדומה ל, 4112החודשים הראשונים של שנת בתשעת מיליון ש"ח  14 הסתכמו בסך הוצאות תפעול .4

 .אשתקדהמקבילה 
מיליון  41 לעומתמיליון ש"ח  41 הסתכמו בסך 4112החודשים הראשונים של שנת בתשעת  הוצאות מכירה ושיווק .0

  .6.7%בשיעור של  עליה, אשתקדש"ח בתקופה המקבילה 
בדומה לתקופה  מיליון ש"ח 7 סך שלהסתכמו ב 4112החודשים הראשונים של שנת בתשעת  תשלומים לבנקים .2

 .אשתקדהמקבילה 
מיליון  16  לעומת מיליון ש"ח 12 שלבסך הסתכמה  4112החודשים הראשונים של שנת בתשעת הפרשה למיסים    .2

 .7.4%בשיעור של  ירידה, אשתקדש"ח בתקופה המקבילה 
 
 

 רווח ורווחיות
 

תקופה ב מיליון ש"ח 04 לעומת 4112שנת החודשים הראשונים של בתשעת מיליון ש"ח  42 סךבהסתכם  הנקיהרווח 
 .41.1%בשיעור  ירידההמקבילה אשתקד, 

 
תקופה המקבילה ב ש"ח 0,152 , לעומתש"ח 4,222 -הסתכם ב 4112שנת החודשים הראשונים של בתשעת  הרווח הנקי למניה

  .אשתקד
 

קופה בת 41.1% תי, לעומתנשעל בסיס  10.6%הגיעה לשיעור של  4112שנת החודשים הראשונים של בתשעת התשואה להון 
 .המקבילה אשתקד

 
  

 התפתחויות בנכסים ובהתחייבויות
 

 בספטמבר 01יום במיליון ש"ח  010 מיליון ש"ח, לעומת סך של 507 בסךהסתכם  4112 בספטמבר 01ליום  סך כל המאזן
 .1.2%, עלייה בשיעור של 4110בדצמבר  01מיליון ש"ח ליום  506ולעומת  7.0%בשיעור של  ירידה, 4110
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 )המשך( התפתחויות בנכסים ובהתחייבויות
 

 להלן התפלגות המרכיבים העיקריים בסעיפי המאזן העיקריים:
 

 

בספטמבר  03
4302 

בספטמבר  03
4300 

בדצמבר  00
4300 

 206  130  207  סך כל הנכסים 
 511  757  541  חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, נטו

 515  670  670  סך כל ההתחייבויות
 260  221  226  זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 420  404  066  הון המיוחס לבעלי מניות החברה
 

 במועד ביצוע העסקה באמצעות כרטיסי אשראי : 
 

 עסק.הנוצרים: נכס בגין חוב של מנפיק הכרטיס או מחזיק הכרטיס והתחייבות כלפי בית  . לחברה הסולקת1
 . לחברה המנפיקה נוצרים: נכס בגין חוב מחזיק הכרטיס או הבנק המנפיק והתחייבות כלפי החברה הסולקת.4
 

 מתקופה לתקופההתפתחות 
 

 757 יליון ש"ח, לעומתמ 541 בסך של 4112 בספטמבר 01יום הסתכמה ב , נטויתרת החייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
 עליה, 4110בדצמבר  01מיליון ש"ח ביום  511 -ובהשוואה ל 2.4% של רבשיעו עליה, 4110 בספטמבר 01יום מיליון ש"ח ב

 .4.2% בשיעור של
מיליון  221 ש"ח, לעומתמיליון  226 סך שלב 4112 בספטמבר 01יום הסתכמה בזכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי היתרת 
בשיעור  ירידה, 4110בדצמבר  01מיליון ש"ח ביום  260 -ובהשוואה ל ,1.1% של בשיעור עליה, 4110 בספטמבר 01יום ש"ח ב

 .1.4% של
 

 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 
 

 01מיליון ש"ח ביום  225 לעומת ש"חמיליון  275 בסך של 4112 בספטמבר 01ביום  םהסתכ –אנשים פרטיים לאשראי 
 מזה: .2.1%בשיעור של  עליה, 4110בדצמבר  01מיליון ש"ח ביום  222 -ובהשוואה ל 2.2% של בשיעור עליה, 4110 בספטמבר

מיליון  160 מיליון ש"ח, לעומת 175 בסך של 4112 בספטמבר 01הסתכמה ביום  – יתרת חייבים בגין כרטיסי אשראי .1
 עליה, 4110בדצמבר  01מיליון ש"ח ביום  165 -ובהשוואה ל 2.0%בשיעור של  יהעל, 4110 בספטמבר 01ש"ח ביום 

 .6.1%בשיעור של 
 ביוםמיליון ש"ח  450 מיליון ש"ח לעומת 011 בסך של 4112 בספטמבר 01הסתכמה ביום  – נושא ריבית יתרת אשראי .4

, עליה בשיעור של 4110בדצמבר  01מיליון ש"ח ביום  457 -ובהשוואה ל 0.5%, עליה בשיעור של 4110 בספטמבר 01
2.2%. 

 
 042 -השוואה לב ,ש"חמיליון  005 בסך של 4112 בספטמבר 01ביום  והסתכמ - אשראי בערבות בנקים חייבים בגין כרטיסי

 ירידה, 4110בדצמבר  01מיליון ש"ח ביום  021 -ובהשוואה ל ,2.1%בשיעור של  עליה, 4112בספטמבר  01ביום מיליון ש"ח 
 .1.0%בשיעור של 

 

 
 בספטמבר 01 בדומה ליוםמיליון ש"ח,  15 -ב 4112 בספטמבר 01יתרת ההפרשה הסתכמה ביום  - הפסדי אשראיהפרשה ל

קביעת ההפרשה להפסדי אשראי מתבססת, בין היתר, על שיעורי נזקי האשראי שהוכרו בעבר,  .4110בדצמבר  01ליום ו 4110
לפי קטגוריות האשראי השונות. לא חל שינוי מהותי באומדני ההפרשה להפסדי אשראי ביחס לאומדנים בהם נעשה שימוש 

 .4110בדצמבר  01ביום 
 

 זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 
 

 206 מיתרת זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והסתכמו בסך 06.2%וו יי עסק הבתהתחייבויות ל 4112 בספטמבר 01ביום 
בדצמבר  01מיליון ש"ח ביום  221 -ובהשוואה ל, 1.0%של  עליה, 4110 בספטמבר 01מיליון ש"ח ביום  201 מיליון ש"ח לעומת

 .1.0% בשיעור של ירידה ,4110
 

 ההתחייבויות לבתי עסק הינה בניכוי יתרת ניכיון שוברים לבתי עסק שנסלקו על ידי החברה.
 דצמברב 01 -ו 4110 בספטמבר 01, 4112 בספטמבר 01 מיםיל ש"חמיליוני  01 -ו 5 ,06 הסתכמה בסך השובריםיתרת ניכיון 

  , בהתאמה.4110
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 מצב האמצעים ההוניים של החברה והשינויים בהם
 

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה
 

מהון המניות של  20%מכירת לפרטים בדבר  .בשנתיים שקדמו למועד הדיווח הכספי לא ארעו עסקאות במניות החברה
הבעלות המשותפת שינוי לפרטים בדבר  .4110בדצמבר  01לדוחות השנתיים ליום  10עמוד  ראההחברה לקבוצת אלון, 

 "התפתחויות עסקיות" לעיל.בחברה, ראה פרק 
 

 מרכיבי הון
 

, 4110 בספטמבר 01מיליון ש"ח ביום  404 לעומת סך של ,מיליון ש"ח 166 של הסתכם בסך 4112 בספטמבר 01ההון ליום 
הקיטון בהון נובע  .01.1% בשיעור של ירידה, 4110בדצמבר  01מיליון ש"ח ביום  421 -, ובהשוואה ל45.2% בשיעור של ירידה

 .4112בספטמבר  01מיליון ש"ח ביום  111מחלוקת דיבידנד בסך 
 

 1ביום  46.1% לעומת 17.6% שיעור שלל גיעה IIIי הוראת באזל "פע 4112 בספטמבר 01ליום לרכיבי סיכון  1רובד  יחס ההון
 .4112בינואר 

 1ביום  46.0%לעומת  15.6% שיעור שלל גיעה IIIעפ"י הוראת באזל  4112 בספטמבר 01יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון ליום 
 .4112בינואר 

 42.1%לעומת  15.1% הגיע לשיעור של IIע"פ הוראות באזל  4112בספטמבר  01ליום  לרכיבי סיכוןהראשוני יחס הלימות ההון 
 דוחות הכספיים.תמצית הל 2. לפרטים נוספים, ראה ביאור 4110בדצמבר  01ביום  46.7%-ו 4110 בספטמבר 01ביום 

 
 לימות הון ה
 

הלימות ההון  -דוחות הכספיים תמצית הל 2 ביאורראה ) 0% הינו נדרש על ידי המפקח על הבנקיםיחס ההון הכולל המזערי ה
 .(לפי הוראות המפקח על הבנקים

  .12%דירקטוריון החברה החליט כי החברה תקיים יחס הלימות הון מינימלי בשיעור של 
 

 דיבידנדים
 

 מיליון ש"ח. 111חולקו דיבידנדים בסך של  4112במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 דיינרס קלוב ישראל בע"מ            וח הדירקטוריון ד
 

06 

 החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם
 

 פרופיל הסיכון של החברה
פועלת במגוון רחב של פעילויות פיננסיות הכרוכות בנטילת סיכונים. ההשפעות החיצוניות העיקריות להם חשופה החברה 
 הקבוצה:
 .בשנים האחרונות ניכרת מגמה של ריבוי דרישות דין ורגולציה בארץ ובעולם, לרבות תחולה  שינויים רגולטורים

הלבנת הון, המגבירים את חובות הגילוי והדיווח של אקסטריטוריאלית של הדין, בעיקר בתחומי הציות ואיסור 
התאגידים הבנקאיים ומחייבים היערכות תשתיתית והטמעה של השינויים בקרב העובדים. לצד השינויים 
הרגולטוריים השונים, ניכרת מגמה של הגברת האכיפה בתחומים שונים )דיני עבודה, הגבלים עסקיים, הגנת 

 באופן ממוקד לשיפור תרבות הציות ווידוא עמידה בדרישות הדין והרגולציה;  הפרטיות ועוד(. החברה פועלת
 ולעמידה ביחס הון ליבה מינימלי שלא  0. הנחיות הפיקוח ליישום הוראות באזל דרישות ההון מהמערכת הבנקאית

ת המערכת , מהוות אתגר לכלל המערכת הבנקאית וצפויות להשפיע על יכול4112בינואר  1, החל מיום 0%-יפחת מ
 הבנקאית, ובכלל זה החברה, בפיתוח פעילות עסקית הכרוכה בגידול של היקף נכסי הסיכון;

 .המצב הגיאופוליטי האזורי מחייב את החברה בהיערכות להתמודדות עם תרחישי קיצון וחיזוק  המשכיות עסקית
הליך של זיהוי  החברהצעת התהליכים להמשכיות עסקית. בנוסף לגורמי הסיכון הרוחביים המפורטים להלן, מב

 .החברהוהערכה של גורמי הסיכון העיקריים והייחודיים להם חשופה 
 

 מדיניות ניהול הסיכונים ומטרתה
, משקפת ומיישמת את רוח ההנחיות והכללים שפורטו במסמך הנחיות באזל החברהתפישת ניהול הסיכונים שגיבשה 

ת בסדרה של מסמכי תשתית ומסמכי מדיניות לניהול הסיכונים השונים, ובהוראות הפיקוח על הבנקים בעניין, והיא מעוגנ
. תפישה זו בחברהאשר אושרו על ידי דירקטוריון החברה ואשר מטרתם להתוות את התשתית הכוללת לניהול הסיכונים 

הבכירה  כוללת התייחסות נרחבת להיבטי הממשל התאגידי של ניהול הסיכונים, לרבות תפקידי הדירקטוריון, ההנהלה
והגדרת סמכות ואחריות של הגורמים המשתתפים בתהליכי ניהול הסיכונים. כמו כן, המסמכים מגדירים את הכלים 

 והמנגנונים לזיהוי, מדידה, הערכה, בקרה, ניטור ודיווח על החשיפה לסיכונים, לרבות התיאבון לסיכון ותרחישי קיצון.
מסמכי  הרגולציה המתפתחת בתחום ניהול הסיכונים והמציאות העסקית.מסמכי מדיניות ניהול הסיכונים עקביים עם 

המדיניות לניהול סיכונים בשילוב עם האסטרטגיה הקבוצתית, תוכניות העבודה ומגבלות התיאבון לסיכון, מהווים את הבסיס 
ות, בנהלי עבודה לגיבוש מסמכי מדיניות פרטניים וכן להסדרת תחומי האחריות והסמכויות של פונקציות הבקרה השונ

 מחייבים.
החברה פועלת בתהליך מתמשך להטמעת המבנה הארגוני לניהול הסיכונים והסדרת תהליכי הזיהוי, הפיקוח, הניטור, הדיווח 
והבקרה אחר ניהול הסיכונים והחשיפות ומעקב אחר פרופיל הסיכון של החברה במסמכי המדיניות ובנהלים תומכים, 

 השונים והפונקציות הארגוניות הפועלות מתוכם. קווי ההגנהכות של המגדירים את האחריות והסמ
 

מסמכי המדיניות השונים מבטאים ונותנים מסגרת תומכת למתודולוגיות, לכלים )מודלים( ולתשתיות שגובשו בחברה, לצורך 
סיכון של הקבוצה, אמידת והערכת הסיכונים השונים ומגדירים את תהליכי הבקרה המשמשים, להערכת החשיפות ופרופיל ה

תוך בחינה ווידוא נאותות ההון כנגד סיכונים אלה. במסגרת זו ראוי לציין שימוש בכלים כמותיים שונים המאפשרים ניהול של 
הסיכונים באמצעות מודלים סטטיסטיים מגוונים )כגון מודלים לדירוג חבות של לווים וכד'( וכן במתודולוגיות וכלים איכותיים 

ך סדור ושיטתי של זיהוי, הערכה וניטור אחר התפתחות הסיכונים והחשיפות. לצד הכלים המשמשים שמאפשרים תהלי
שימוש בתרחישים שונים, על מנת לבחון את החשיפה לסיכונים בתרחישים שונים חברה לניהול השוטף של הסיכון, עושה ה
 ובמצבי קיצון שונים, כמפורט להלן.

הסיכונים, נבחנים ומתעדכנים מעת לעת, בהתאמה לשינויים בסביבה העסקית, הפנימית השיטות ונהלי העבודה בתחום ניהול 
 והרגולטורית.

 
 הגורמים המעורבים בניהול הסיכונים -מבנה וארגון פונקציות ניהול הסיכונים 

 
ידי החברה ( אשר אומץ על Enterprise Risk Management Modelהכולל ) מודל ניהול הסיכונים -מודל ניהול הסיכונים 

נפרדים הקשורים בניהול הסיכונים ולהגדיר את הקשרים והזיקות ביניהם. הגורמים  קווי הגנהוהקבוצה, נועד ליצור איזון בין 
 קווי ההגנההמעורבים בניהול הסיכונים כוללים את הדירקטוריון, ועדת הדירקטוריון לניהול סיכונים, ההנהלה וכן את שלושת 

 ( הביקורת הפנימית.0( הגורמים האחראים לניהול סיכונים בלתי תלוי; )4( נוטלי הסיכונים; )1ים: )הקשורים בניהול הסיכונ
מודל ניהול הסיכונים נכלל במסגרת מסמך יסוד לניהול סיכונים, המאושר בדירקטוריון מדי שנה. המסמך קובע את החזון, 

הליבה של ניהול הסיכונים, וממשקי העבודה עם חברת העקרונות המנחים את ניהול הסיכונים, הגופים השותפים בתהליכי 
 האם בתחומי ניהול הסיכונים. 
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דירקטוריון החברה נושא באחריות העליונה לקביעת מודל ומדיניות ניהול הסיכונים בחברה ולפיקוח על  -דירקטוריון דיינרס 
בכלל זה: הלימות ההון של החברה; קביעת יעדי ההון שלה; קביעת התיאבון לסיכון כחלק יישומם, בכפוף להוראות הדין. 

מתכנון השימוש בהון ואישור המגבלות לסיכונים הנגזרות מהתיאבון; קביעת מדיניות לניהול הסיכונים; קביעת האסטרטגיה 
גוני ותהליכי הליבה של ניהול הסיכונים והמדיניות העסקית המבטיחה עמידה במגבלות התיאבון לסיכון; כינון המבנה האר

 )כמוגדר במדיניות(; פיקוח ובקרה על החשיפה לסיכונים ואופן ניהולם.
 הדירקטוריון נעזר בגורמים שונים בהנהלת החברה האם )ניהול הסיכונים, הייעוץ המשפטי, הביקורת הפנימית ועוד(.

 
 יצה לדירקטוריון בכל נושא הקשור לתחום ניהול הסיכונים בחברה.הוועדה דנה וממל -ועדת הדירקטוריון "לניהול סיכונים" 

הוועדה מפקחת אחר יישום מדיניות ניהול הסיכונים בחברה ובקבוצה, לרבות בחינת נושאים שונים המתעוררים מעת לעת, 
ת ניהול לסיכונים כגון: יישום הוראות ניהול בנקאי תקין חדשות שמפרסם בנק ישראל, קביעת מגבלות חדשות, מסמכי מדיניו

 השונים, מודלים ומתודולוגיות בניהול סיכונים. ככלל, הועדה מתכנסת בתדירות רבעונית.
נושאי ניהול הסיכונים, כוללים בין היתר את המדיניות, החשיפות, הסמכויות שנקבעו לניהולן ואופי המעקב והבקרה עליהן. 

סגרת מסמך החשיפות. מסמך זה כולל דיווח על כלל החשיפות של נושאים אלה מובאים לדיון בדירקטוריון מדי רבעון, במ
 החברה ברבעון החולף, לסיכונים מסוגיהם השונים.

 
 קו הגנה ראשון )נוטלי הסיכונים(

 
יחידות החברה אשר נוטלות את הסיכונים עבור החברה ואחראיות לניהול שוטף של אותם הסיכונים במסגרת פעילותן 

 אחראיות ליישום העקרונות שנקבעו במסמכי המדיניות לניהול סיכונים שונים שהותוו בחברה.היומיומית. יחידות אלה 
 

 ניהול ובקרה בלתי תלויים -קו הגנה שני 
 

מנהל הסיכונים הראשי אחראי לגיבוש המלצות למדיניות ובחירת כלים ותהליכים בתחום ניהול  - CROמנהל סיכונים ראשי 
על של ניהול הסיכונים בקבוצת כאל, לרבות הטמעת -הסיכונים, גיבוש המלצות בדבר מגבלות חשיפה, פיקוח כולל ותיאום

קת ניהול סיכונים כולל פיתוח מודלים כמפורט תרבות ניהול הסיכונים בקבוצת כאל וכן ניהול סיכונים כולל באמצעות מחל
כן, אחראי מנהל הסיכונים הראשי על גיבוש המלצות לתיאבון הסיכון בפעילויות קיימות וחדשות וכן גיבוש -מטה. כמו

 המלצות בדבר הקצאת ההון בגין רכיבי הסיכון. 
בוצה, במסגרת קו ההגנה השני ובכלל זה על במסגרת תפקידו אחראי מנהל הסיכונים על ניהול מכלול הסיכונים בחברה ובק

יישום הנחיות באזל, למעט סיכונים משפטיים וסיכוני רגולציה, אשר מטופלים במערך הייעוץ המשפטי וסיכוני הדיווח 
 החשבות. אגףהכספי, אשר מטופלים ב

 

המחלקה  CRO. -בחברה פועלת מחלקת ניהול סיכונים כולל בכפיפות ל - המחלקה לניהול סיכונים כולל ופיתוח מודלים
הינה יחידת מטה בלתי תלויה בפעילות העסקית ומהווה מטריה עבור כללי הרגולציה וכללי הציות הבנקאי בהם על החברה 

 לעמוד בהקשר של ניהול סיכונים. 
י וכוללים אחריות להבטיח את הבנת הסיכונים תחומי אחריותה של המחלקה נגזרים מתפקידי מנהל הסיכונים הראש

בקבוצה; פיתוח מתודולוגיות וכלים כמותיים ואיכותיים לזיהוי ומדידת החשיפה לסיכונים; תמיכה בנוטלי הסיכונים בכל 
 הקשור לניהול הסיכון שבאחריותם; ניתוח ודיווח ביחס לחשיפות בחברה לסיכונים השונים. כמו כן, אחראית היחידה לביצוע
הערכת הנאותות ההונית, לבחינת אפקטיביות תהליכי ניהול הסיכונים ולגיבוש המלצות בתחומי ניהול סיכונים, לרבות 

 מדיניות ניהול הסיכונים, הגדרה ועדכון של התיאבון לסיכון, יעד הלימות ההון ועוד.
 

ים קו הגנה שני לניהול הסיכונים משמש ERM -בקרי הסיכונים הפועלים כחלק מיחידת ה – בקרי סיכונים בלתי תלויים
התפעוליים )בתהליכים העסקיים ובתהליכי טכנולוגיות המידע(, ניהול סיכוני אשראי, ניהול סיכוני שוק ונזילות וניהול סיכונים 

(. בקרי הסיכונים מסייעים למנהל הסיכונים הראשי בפיקוח על הסיכונים, לרבות על יעילות ERM Oversightכולל )
 ות ניהולם;ואפקטיבי

 
ואחראי על יישום העמידה בהוראות החוק  CRO-כפוף ל –הממונה על החובות למניעת הלבנת הון ואיסור מימון טרור 

 לאיסור הלבנת הון ומימון טרור כחלק מקו ההגנה השני.
 

דרישות ותפקידו לסייע להנהלה ולדירקטוריון לקיים את אחריותם לציות החברה לכל  CRO -כפוף ל –קצין הציות 
 הרגולציה בתחום הצרכני. 
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 קו הגנה שלישי –מערך הביקורת הפנימית 
 

מערך הביקורת הפנימית, הכפוף לדירקטוריון החברה, משמש את הדירקטוריון וההנהלה כקו הגנה שלישי, בביקורת על 
ניהול הסיכונים, לרבות יעילות ואפקטיביות הבקרות. יצוין כי מאחר ובסמכות ובאחריות הביקורת הפנימית לבקר גם את קו 

 ההגנה השני היא משתייכת לקו הגנה נפרד מהם. 
 

 ניהול סיכוני אשראי
 

סיכון אשראי הינו הסיכון לפגיעה בשווי החברה וברווחיותה עקב הרעה ביכולת הלווים לעמוד בהתחייבויותיהם או עקב הרעה 
 באיכות הלווים ושווי הביטחונות שהועמדו על ידם לחברה.

 
הנובעים מאי יכולת לקוחות במסגרת פעילות החברה כמעמידת אשראי, עלולה החברה למצוא עצמה חשופה לסיכונים 

החברה )מחזיקי כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים, לקוחות נוטלי הלוואות ובתי עסק( לשלם תמורת העסקאות אותן ביצעו 
 באמצעות הכרטיסים לאחר שהחברה העבירה את הזיכויים בגינן לגורמים הרלוונטיים ו/או לפרוע הלוואות שקיבלו מהחברה.

 
שהונפקו עם בנקים בהסדר, הסיכון, הנובע מאי תשלום על ידי לקוח בגין עסקה אשר הוא חויב בה לעניין מחזיקי כרטיסים 

 כדין, יתרחש אם לבנק בהסדר לא תהיה יכולת תשלום כאמור. 
 
 

 אסטרטגיות ותהליכים
 

עור סיכון אסטרטגיית ומדיניות החברה במתן אשראי נועדו להביא להגדלת תיק האשראי תוך פיזור נאות של חשיפות ומז
 האשראי, באמצעות התנהלות מובנית לפי נהלים מוגדרים מראש בתהליכי מתן אשראי; בחירה מושכלת של לקוחות;

השקעת משאבים בהכשרת העוסקים בקבלת החלטות ובהערכת סיכוני אשראי  התנהלות לפי מגבלות שקבע הדירקטוריון,
 ותם.ושיפור כלי הבקרה ומערכות מידע ממוחשבות העומדים לרש

 
ניהול סיכוני האשראי של החברה מתבסס, בין היתר, על מודלים סטטיסטיים העוברים בדיקות תקופתיות וקבועות של טיב 

 החיזוי ומעודכנים בהתאם.
 

  מודלApplication Score -  .קביעת ניקוד ללקוח מבקש אשראי, לפיו נקבע גובה אשראי/סוג כרטיס 

  מודלBehavior Score  -  ניקוד ללקוח בהתאם להתנהגות בתקופת היותו לקוח החברה.קביעת 
מודלים מהותיים המשמשים לדירוג אשראי, מתוקפים בהתאם לעקרונות שהתווה הפיקוח על הבנקים בהנחיה לתיקוף 

 . 4111באוקטובר  10מודלים מיום 
 

 המבנה והארגון של פונקציות ניהול סיכוני אשראי
 

בחברה, כחלק מקבוצת כאל, כולל פונקציות ניהול מדורגות, וכן מערך בקרה, פיקוח וביקורת על מערך ניהול סיכון האשראי 
 תהליכי מתן האשראי, התפעול והמעקב אחרי התפתחויות באשראי.

 
 קו הגנה ראשון

סיכוני , אחראי לניהול מוצרי אשראי המיועדים ללקוחות עסקיים ולניהול השוטף של לקוחות עסקייםאגף  - אשראי עסקי
 אשראי עסקי בחברה.

אגף לקוחות פרטיים אחראי לניהול מוצרי אשראי המיועדים ללקוחות פרטיים ולניהול השוטף של סיכוני  - אשראי צרכני
 אשראי צרכני בחברה. 

 
 קו הגנה שני

ניהול סיכונים  מחלקתבאמצעות  CRO-, באחריות הכולל של סיכוני האשראי בקבוצת כאלניהול  - ניהול סיכוני אשראי כולל
 .המלצות למגבלות חשיפהה ומדיניות אשראי וניהול סיכוני אשראי ו, לרבות הגדרת מתודולוגימודלים ופיתוח כולל

, באמצעות היחידה לניהול סיכונים כולל ובקרה, ובשיתוף הנהלת היחידות האחראיות על הניהול השוטף של סיכוני CRO -ה
וסוקר את העמידה במגבלות  בדבר מגבלות אשראי בהתייחס לפרמטרים שונים האשראי, ממליץ להנהלה ולדירקטוריון

 בתדירות רבעונית.
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 )המשך( החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם
 

בניית מודלים אמפיריים לחיזוי רמת הסיכון של לקוחות ומתן דירוג אשראי פנימי לשם  - מודלים לקביעת דירוג לקוחות
, באמצעות מחלקת ניהול סיכונים כולל ופיתוח מודלים. תיקוף CRO-כימות סיכוני אשראי ותמיכה בהחלטות, באחריות ה

 אגף ניהול סיכונים. למודלים אלו מבוצע באופן בלתי תלוי בין הגורמים המפתחים והמתקפים ובאחריות 
 

 קו ההגנה השלישי
, לרבות הביקורת הפנימית בודקת את תהליכי אישור מתן אשראי וניהול אשראי ובדיקת תיקי לקוחות הביקורת הפנימית

. בנוסף עורכת חברהבוחנת האם תהליכי העבודה עולים בקנה אחד עם נהלי הכן ו ,בדיקות מדגמיות של תיקי אשראיביצוע 
 נימית ביקורות רוחב בנושאי אשראי.הביקורת הפ

 
 מערכות מדידה ודיווח על סיכוני אשראי

 בחברת האם מערכת המנהלת באופן ממוכן את מסגרות כרטיסי האשראי ומבטיחה עמידה במסגרות שהוגדרו.
והוראות של בנק ישראל  010בנוסף, בחברת האם מערכת ממוכנת לניהול סיכוני אשראי בהתאם לדרישות רגולציה )הוראה 

באזל(. המערכת מחשבת את סך החשיפה הכוללת, עבור לווה וקבוצת לווים, ממכלול קווי הפעילות ומאפשרת ביצוע ניטור 
 ובקרה שוטפת על המגבלות הפנימיות והרגולטוריות לגודל החבות של לווה בודד וקבוצת לווים, באמצעות:

 
 /קבוצת לווים, ממכלול קווי הפעילות. מנוע סכימת חבויות המציג את החשיפה הכוללת של לווה 

 .מנגנון אוטומטי להפקת התראות בגין מגבלות חשיפה ברמת לווה/ קבוצת לווים 
 .מערכת באזל 
 .מודלים למתן דירוג אשראי ללקוח ומנוע החלטה למתן אשראי בהתאם לדירוג 
 

 הפחתת סיכון האשראי
לקוחות בעלי כרטיסי בנק בהסדר כך שיתרות האשראי החברה עושה שימוש באחריות/ערבות בנקאית כמפחית חשיפה ל

 הוראות באזל(.–ללקוחות אלו משוקללים במשקל הסיכון של בנקים בהסדר )להשפעה הכמותית ראה פרק הנדבך השלישי 
 

 חובות בעיתיים
דה והגילוי של זיהוי וסיווג אשראים כ"חובות בעייתיים" מבוצע בהתאם לסיווגים שנקבעו בהנחיית בנק ישראל בדבר "המדי

 חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי". 
 

 סיכוני שוק ונזילות 
 

פעילות החברה כמנפיקה וסולקת של כרטיסי אשראי ומעמידה אשראי צרכני ומסחרי כרוכה בנטילת סיכונים, שביניהם 
 סיכוני שוק וסיכוני נזילות. 

 
  סיכון שוק

 סיכוני בסיס )מדד ומטבע( וסיכון ריבית. –עיקריים סיכון השוק נחלק לשני סוגים 
  סיכון ששינויים במדד המחירים לצרכן בישראל ירעו את מצבה הפיננסי של החברה. -סיכוני מדד 
  סיכון ששינויים בשערי מטבע ירעו את מצבה הפיננסי של החברה. סיכוני המטבע נובעים ממספר חשיפות  -סיכוני מטבע- 

 יפה תזרימית וחשיפה חשבונאית.חשיפה תפעולית, חש
  הסיכון לפגיעה ברווחי החברה ובהונה כתוצאה משינוי של שיעורי הריבית בשווקים. הסיכון נובע מהפער בין  -סיכון הריבית

נכסים נושאי ריבית קבועה להתחייבויות נושאות ריבית קבועה. ניהול חשיפת הריבית מבוצע בנפרד בכל אחד ממגזרי 
 ההצמדה.

 
 הסיכון לרווחי החברה ולהונה הנובע מאי יכולתה לספק את צרכי נזילותה.  - הנזילות סיכון

 
 המטרות והמדיניות של ניהול סיכוני שוק ונזילות

כדי להתמודד עם סיכונים אלו, קבעה החברה מסמך מדיניות לניהול סיכוני שוק ונזילות. מדיניות זו מגדירה את סוגי הסיכון 
כן הוגדרו -הגורמים הרשאים לגדר אותם בהתאם למגבלות היקף כמותיות, ואת סמכויותיהם. כמולהם החברה חשופה, את 

 עקרונות הניהול וכן כלים ומנגנונים למדידה, בקרה ודיווח על החשיפה לסיכונים וחריגה מהמגבלות.
ת להשארת פוזיציה מטרת ניהול סיכוני השוק היא למזער את החשיפות תוך שימת דגש לעלות ההגנה ותוך מתן אפשרו

 מוגבלת בהיקפה. 
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 החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם )המשך(
 

 אסטרטגיות ותהליכים
ניהול סיכוני השוק מבוצע תוך לקיחת סיכונים מבוקרים בכפוף למגבלות החשיפה המאושרות המהוות מרכיב בתיאבון 

 החברה לסיכון, בהתאם למדיניות הנקבעת מעת לעת ע"י הדירקטוריון, תוך שימוש במכשירים פיננסיים מאושרים. 
 

, מערכת ניהול הסיכונים של החברה 000יהול בנקאי תקין מס' בהתאם להוראות באזל ולפי הוראות נ -ניהול סיכונים קבוצתי 
מביאה בחשבון את החשיפות לסיכונים בחברות הבנות שלה והניהול השוטף הכולל של סיכוני השוק והנזילות מתבצע 

 בחברה. 
 

 מבנה וארגון פונקציות ניהול סיכוני שוק ונזילות
 

דן ומאשר מסמך מדיניות לניהול סיכוני שוק ונזילות ומוודא כי ניהול סיכוני השוק והנזילות תואם את אופי החברה  - הדירקטוריון
והאסטרטגיה שנקבעה. מסמך המדיניות מגדיר את עקרונות ניהול הסיכון ואופן מדידת החשיפה וקובע מגבלות על החשיפה 

 ישי קיצון ומגבלות חשיפה בקיצון. לסיכוני שוק ונזילות. מסמך המדיניות מגדיר גם תרח
ועדת ניהול סיכונים של הדירקטוריון עוסקת בקביעת מדיניות ומגבלות החשיפה לסיכוני  -ועדת ניהול סיכונים של הדירקטוריון 

רום שוק ונזילות וכן מבקרת את העמידה במגבלות. הועדה ממליצה לאשר את מודל ניהול סיכוני השוק והנזילות שגובש על ידי פו
ניהול סיכוני שוק ונזילות וסוקרת אחת לרבעון את מסמך חשיפות החברה לסיכון. כמו כן, הועדה דנה בעמידה במגבלות שהוצבו 
לסיכוני השוק והנזילות ומאשרת שינויים מוצעים במגבלות החשיפה במקרי הצורך. לצורך כך מבוצעים מספר תרחישי קיצון 

 דה של החברה במצבים קריטיים שונים. ותרחישים אשר בוחנים את יכולת העמי
 

 קו הגנה ראשון
הפורום עוסק בניהול שוטף של החשיפה וקביעת יעדי חשיפה, בקרה שוטפת על העמידה במגבלות ומתן אישור  - פורום פיננסי

 זמני לחריגה ממגבלות. ככלל, הפורום הפיננסי בראשות ראש אגף הכספים מתכנס אחת לחודש.
המדור שבאגף כספים עוסק בריכוז וניתוח המידע בתחומי ניהול סיכוני השוק והנזילות וניהול שוטף של  - תמדור מימון וגזברו

 החשיפה.
 

 קו הגנה שני
בחברת האם פועל פורום ניהול סיכוני שוק ונזילות, בראשות ראש אגף הכספים. הפורום עוסק  – פורום ניהול סיכוני שוק ונזילות

ניהול סיכוני שוק ונזילות ומתן המלצות לוועדת ניהול סיכונים בנושא, דיון בפעילות השוטפת ושינויים בגיבוש מדיניות ומגבלות ל
 נדרשים בניהול הסיכונים לאור שינויים בשוק ובפעילות החברה.

 ס אחת לרבעון.כמו כן, הפורום דן וממליץ לוועדת ניהול סיכונים של הדירקטוריון על מבחני הקיצון שיש לבחון. ככלל, הפורום מתכנ
 

 מערכות דיווח1מדידת סיכוני שוק ונזילות
המדידה של החשיפה לסיכוני שוק ונזילות בחברה מבוססת בעיקרה על נתונים המופקים ממערכות הליבה של החברה. ריכוז וניהול 

 הנתונים מבוצע על ידי גזברות חברת האם באופן ידני. 
 החשיפה

 מדיניות גידור ו1או הפחתת סיכונים
כאמור, מדיניות החברה בנושא ניהול סיכוני שוק מבוססת על ניהול החשיפות לסיכוני שוק, במסגרת מגבלות כמותיות שנקבעו על 
חשיפות אלו וכן מגבלות כמותיות על מכשירי הגידור. האמצעים בהם נעשה שימוש לצורך העמידה במגבלות שנקבעו, כוללים 

זרי ההצמדה; השקעה וגיוס מכשירים פיננסיים לא סחירים )פיקדונות/הלוואות מבנקים רכישת מכשירים פיננסיים נגזרים בכל מג
 במגזרי ההצמדה(.
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 סיכון תפעולי
 

 בהוראות בנק ישראל, סיכון תפעולי מוגדר כסיכון להפסד כתוצאה משיטות פגומות לעיבוד נתונים, טעויות אנוש, העדר תהליכי
 בידוק ובקרה פנימיים נאותים.

הסיכון התפעולי שלוב בכל קווי העסקים, המוצרים, המערכות ותהליכי העבודה המבוצעים בחברה. לפיכך, קיימת חשיבות למודעות 
 ולניהול הסיכון התפעולי בכל רמות התפקיד.

כחברה המנפיקה כרטיסי אשראי, ואשר נושאת על פי חוק )וכן על פי ההסכמים עם הבנקים בהסדר( באחריות בגין נזקי שימוש 
לרעה בכרטיסי אשראי, חשופה החברה לסיכונים מצד גורמים חיצוניים המבקשים להוציא כספים שלא כדין על ידי שימוש 

 טיסים בערוצי האינטרנט. בכרטיסים גנובים, בכרטיסים מזויפים ובפרטי כר
כן, במסגרת פעילות החברה כסולקת עלולה החברה למצוא עצמה חשופה לסיכונים הנובעים מעסקאות נדחות, בהן מתקיים -כמו

 כשל תמורה ללקוח וחדלות פירעון של בית העסק הנסלק. חשיפת כשל תמורה הינה חשיפה תפעולית במהותה. 
י אשראי וסולקת עסקאות בכרטיסי אשראי, מושתתת פעילותה של החברה באופן מהותי כחברת כרטיסי אשראי המנפיקה כרטיס

על מערכות המידע שלה. לאור האמור, חשופה החברה לסיכונים תפעוליים בתחום מערכות המידע בהיבטי אבטחת מידע, תשתיות, 
 תלות במערכות מידע ובממשקי צד ג'.

 
 לייםהמטרות והמדיניות של ניהול הסיכונים התפעו

 
ניהול הסיכון התפעולי בחברה מתבסס על מדיניות חשיפה וניהול סיכונים תפעוליים שהתווה דירקטוריון החברה, שמטרותיה הינן: 
קביעת דרכים אחידות לזיהוי הסיכונים, הערכתם, ניטורם השוטף, מזעור החשיפה ובקרה שוטפת בקבוצת כאל; קיום מבנה ארגוני 

ניהול הסיכונים התפעוליים; תעדוף הטיפול בסיכונים התפעוליים השונים; השרשת תרבות ארגונית ותפקודי בחברה אשר תומך ב
 של תחקיר ולמידה מהצלחות וכשלים כאחד.

 
 אסטרטגיות ותהליכים

 
החברה עוסקת בהתמדה בנקיטת צעדים ובפיתוח אמצעים לצמצום תופעת השימוש לרעה בכרטיסי האשראי, שתוצאתם צמצום 

 משמעותי בתופעת השימוש לרעה בכרטיסי אשראי ובנזקים הנגרמים כתוצאה מכך. 
 

בניית מערכות הסתברותיות החברה פועלת לפיתוח מנגנוני בקרה ומעקב אחר עסקאות לצורך זיהוי ואיתור עסקאות חשודות; 
וצמצום מספר העסקאות שניתן לבצען ללא אישור בזמן אמת מהחברה; היערכות להגברת רמת האבטחה של כרטיסי האשראי 

 באופן המקשה את זיופם )כגון פיתוח כרטיסים חכמים(.
 

הדירקטוריון אחת לרבעון, מציג את החשיפות לסיכונים תפעוליים ומשפטיים, וכן את  תמסמך החשיפות התקופתי, המוגש לוועד
 תיאור הצעדים שננקטו להפחתתם.

 בטרם יציאה לכל פעילות עסקית מהותית חדשה של החברה, נסקרים הסיכונים התפעוליים הגלומים בה ע"י ההנהלה והדירקטוריון.
 

כים למיפוי מכלול הפעילויות והסיכונים הגלומים בהם ובחינת קיום מנגנוני בקרה החברה מבצעת סקרי סיכונים תפעוליים מתמש
נאותים. ככלל, מבוצעים סקרי הסיכונים בחברה בהתייחס לתהליכים עסקיים שונים. פערים העולים מהסקרים מועברים לטיפול 

כזת להפחתת סיכונים, המיושמת באופן בחברה מתוחזקת תוכנית מרו -במסגרת תוכנית להפחתת סיכונים למתודולוגיה סדורה 
שוטף על פי תעדוף הסיכונים ועל בסיס מתודולוגיה לניהול תוכניות הפחתה. סטאטוס תוכנית ההפחתה עבור סיכונים מהותיים 

 מוצג לדירקטוריון במסגרת דוח החשיפות הרבעוני. 
 

מסוג "כמעט ונפגע", וקיומו של תהליך הפקת לקחים  החברה פועלת לשיפור וחיזוק תרבות דיווח של אירועי כשל, כולל אירועים
 יעיל.

 
 המבנה הארגוני של פונקציית ניהול הסיכון הרלבנטית

הדירקטוריון מתווה את המדיניות לניהול סיכונים תפעוליים בחברה ובתוך כך מאשר את אופן הזיהוי של הסיכון  – הדירקטוריון
 התפעולי ואת תהליכי ההפחתה.

ם ודרכי ניהולם )המשך(החשיפה לסיכוני  
  



 דיינרס קלוב ישראל בע"מ            וח הדירקטוריון ד
 

44 

 )המשך( החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם
 

ככלל, כל יחידה בחברה אחראית על ניהול הסיכונים התפעוליים בתחום פעילותה. לכל  –אחראי תהליכים  - קו ההגנה הראשון
תהליך עסקי בחברה הוגדר אחראי תהליך שהינו מנהל מוקד סיכון. כל מנהל מוקד סיכון אחראי לזהות ולהעריך את הסיכונים 

 והבקרות הקיימים בתהליכים שבאחריותו.
 

ובקרה אחראי על גיבוש מתודולוגיה ( ERM)מנהל הסיכונים הראשי באמצעות היחידה לניהול סיכונים כולל  - קו ההגנה השני
ומדיניות לניהול הסיכונים התפעוליים בחברה, לרבות לעניין אופן זיהוי, מדידה והערכת הסיכונים והבקרות, אופן הטיפול בתחקירי 

 עת התממשות אירוע כשל ועוד. אירוע, ספי דיווח המצריכים דיווח לדירקטוריון ב
 וראות באזל

 הוראות באזל ודרישות ההון הרגולטוריות

על ידי הבנקים המרכזיים של מדינות שונות. החלטותיה והמלצותיה  1072ועדת באזל הינה גוף בינלאומי אשר נוסד בשנת 
חו הגופים המפקחים על המערכות של הועדה, אף שאין להן תוקף משפטי מחייב, קובעות את עקרונות הפיקוח לפיהם יפק

פרסמה ועדת באזל המלצות שנועדו להבטיח את הרגולציה הראויה  4112הבנקאיות בחלק ניכר ממדינות העולם. בחודש יוני 
בנושא הלימות ההון של בנקים במדינות השונות )להלן: "הוראות באזל"(. הנחיות "הוראות באזל" הוסדרו בישראל במסגרת 

 .411-411נקאי תקין מס' הוראות ניהול ב
 הוראות הוראות באזל בנויות משלושה נדבכים: 

מגדיר את אופן חישוב יחס ההון לרכיבי הסיכון. מטרתו להרחיב ולשפר את  - דרישות להון מזערי -הנדבך הראשון  -
 מסגרת המדידה לחישוב דרישות ההון המזערי בגין סיכון אשראי, סיכון שוק וסיכון תפעולי. 

מדגיש את תהליך  - (SREP - Supervisory Review and Evaluation Process) הערכה פיקוחית -הנדבך השני  -
הפיקוח והבקרה, את איכות ניהול הסיכונים ואת נאותות ההון ביחס לפרופיל הסיכון של התאגיד הבנקאי. במסגרת 

נאותות הלימות ההון ולקבוע אסטרטגיה הנדבך השני נדרשים התאגידים הבנקאיים לקיים תהליך פנימי להערכת 
  .Internal Capital Adequacy Assessment Process"(ICAAP)" -להבטחת הלימות ההון 

התאגידים הבנקאיים נדרשים לתת גילוי נאות ולהרחיב את הדיווח לציבור בדבר  -" משמעת שוק" -הנדבך השלישי  -
בור להבין טוב יותר את מכלול הסיכונים להם הם חשופים, האופן הסיכונים הכרוכים בפעילותם, באופן שיאפשר לצי

 בו מנוהלים סיכונים אלה והיקף ההון שהוקצה בגינם.
 

 מסגרת העבודה למדידה והלימות הון על פי הנדבך הראשון של הוראות באזל

התאגידים הבנקאיים בישראל, מסגרת העבודה למדידה והלימות הון, כפי שאומצה על ידי המפקח על הבנקים, חלה על כלל 
 ובכלל זה החברה.

 דרישות ההון 
 דרישת ההון בגין סיכוני אשראי מחושבת בהתאם לגישה הסטנדרטית. -סיכוני אשראי  -
 דרישות ההון בגין סיכוני שוק, מחושבת בהתאם לגישה הסטנדרטית; -סיכוני שוק  -
, בהתאם לגישה 4114מחושבת, החל משנת  דרישות ההון בגין סיכונים תפעוליים  - סיכון תפעולי -

הסטנדרטית, לפיה ההכנסה הגולמית מקווי עסקים שונים תוכפל במקדם שונה לכל קו עסקים, הנע בין 
 , כקבוע בהוראה.15%לבין  14%

  

 דרישות ההון על פי הנדבך השני של הוראות באזל - ICAAP-תהליך ה

"( הינו תהליך ICAAP-; להלן: "הInternal Capital Adequacy Assessment Processתהליך הערכת הנאותות ההונית )
 החברההערכה עצמית המתבצע במסגרת הנדבך השני של הוראות באזל, אשר נועד להבטיח נאותות הונית מתמשכת של 

 אל מול פרופיל הסיכון שלה. 
הינו תהליך מתמשך, הכולל הערכה שנתית של נאותות ההון, ברמת קבוצת דיסקונט, המוגשת לפיקוח על  ICAAP-תהליך ה

 ICAAP-הבנקים בישראל על ידי בנק דיסקונט, לאחר קבלת דוחות חברות הבת, ובכלל זה כאל והחברה, במסגרת דוח ה
"(. SREP-; להלן: "תהליך הSupervisory Review Processונבחן על ידי הפיקוח במסגרת תהליך הסקירה הפיקוחית )

במהלך השנה, לאחר הגשת המסמך השנתי, מנהל הסיכונים הראשי, מבצע מעקב ופיקוח אחר שינויים בפרופיל הסיכון, 
 מוודא את נאותות ההון, תוך ניטור ובחינה של התפתחות נכסי הסיכון וההון. 

הינו תהליך משלים להוראות הנדבך הראשון, המספק מסגרת  ICAAP-בראיית מסגרת העבודה של הוראות באזל, תהליך ה
 מחייבת להקצאת ההון. 
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 החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם )המשך(
 

בתהליך זה, הקבוצה הבנקאית נדרשת להעריך, בעצמה, את היקף דרישות ההון הנאותות ביחס לסיכונים אליהם היא חשופה 
כולל בחינה של מכלול תהליכי ניהול הסיכונים בחברה, לרבות הממשל  ICAAP-ולאיכות ניהול הסיכונים. לפיכך, תהליך ה

התאגידי של ניהול הסיכונים, זיהוי הסיכונים המהותיים אליהם חשופה החברה, כימות החשיפה הכוללת לסיכונים במונחי הון 
עתיד, על מנת לקבוע כי הון  ועריכת השוואה בין היקף החשיפה לבין מקורות ההון של החברה, בהווה ובראייה צופה פני

 החברה הינו מספק על מנת להבטיח את יציבותה הפיננסית ולתת מענה למחזוריות השוק ולתקופות לחץ ארוכות.
נדרשים התאגידים הבנקאיים להעריך מחדש את צרכי ההון שלהם, הן עבור הסיכונים שטופלו  ICAAP-במסגרת תהליך ה

ונים מהותיים שלא טופלו במסגרתו ולקבוע, באופן סובייקטיבי, מהי רמת ההון הנאותה במסגרת הנדבך הראשון והן עבור סיכ
 הנדרשת אל מול סיכונים אלו )הערכת נאותות ההון(. 

 
 

 הוראות באזל 
 

הסיכונים הנוספים הכלולים בנדבך השני מורכבים מסיכונים שאינם מטופלים במסגרת הנדבך הראשון, אשר ניתן לחשב את 
החשיפה אליהם ואת הקצאת ההון הנדרשת בגינם על בסיס כמותי )כגון: סיכון ריכוזיות, סיכון ריבית בתיק הבנקאי( היקף 

ומסיכונים איכותיים, אשר נבחנים במסגרת הבחינה הכוללת של הנאותות ההונית )כגון: סיכון מוניטין, סיכון ציות, סיכון 
הנדבך השני נדרשים התאגידים הבנקאיים לערוך תרחישי קיצון לבחינת מצב אסטרטגי, סיכון משפטי וכו'(. כמו כן, במסגרת 

 ההון.
 

 גילוי נוסף על סיכון אשראי בגין חשיפות משמעותיות לקבוצות לווים

לאור החרפת המגמות השליליות בשווקים הפיננסיים בעולם, והחשש מההשלכות העתידיות האפשריות על המשק הישראלי, 
ם את התאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי האשראי לכלול בדיווח, בהתייחס לכל קבוצת לווים אשר הנחה המפקח על הבנקי

מהון התאגיד  12%, עולה על 010להוראה  2חבותה נטו על בסיס מאוחד, לאחר הפחתת הניכויים המותרים לפי סעיף 
 הבנקאי.

 .4112 בספטמבר 01לחברה לא קיימות חשיפות משמעותיות לקבוצות לווים ליום 
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הפניות לדוחות  הפניות לדוח דירקטוריון הנושא 

 כספיים
הפניות 
לדיווח 
ברשת 

 האינטרנט
  עמוד ביאור עמוד פרק  

       
 פרק ניהול הסיכונים תחולת היישום .0

 
16    

       
פרק מצב האמצעים ההוניים  מבנה ההון .4

 בהםשל החברה והשינויים 
 

      12 
   

 ב'-חלק א' ו
       
פרק מצב האמצעים ההוניים  הלימות ההון .0

 של החברה והשינויים בהם 
 

 
      12 

 
      2 

 
     66 

 
 חלק ג'

       
חשיפת סיכון והערכתו  .2

 גילוי איכותי -
    16 פרק ניהול הסיכונים

       
 סיכון אשראי  .5

 גילוי איכותי -
 פרק ניהול הסיכונים 

 
פרק הוראות הדיווח לציבור 

 -של המפקח על הבנקים 
המדידה והגילוי של חובות 

פגומים, סיכון אשראי 
 והפרשה להפסד אשראי

 

15 
 
 
 
 
 

      5 

 
 
 
 
 
 

     4 

 
 
 
 
 
 

     21    

 

 סיכון אשראי  
 גילוי כמותי -

הנדבך  –באזל  הוראות
 השלישי

 
נכסים בפרק התפתחות 

 ובהתחייבויות 

 
 
 
 

     10 

   
 חלק ג' 

       
ניהול  -פרק ניהול הסיכונים  סיכון שוק וריבית .6

 סיכוני שוק וסיכון נזילות
 

פרק השפעת שינויים 
היפותטיים בשיעורי הריבית 

 על השווי ההוגן

 
     10 

 
 
 

     47 

   

       
 -פרק ניהול הסיכונים  סיכון תפעולי .7

חשיפה וניהול של סיכונים 
 תפעוליים

 
 

     41 

   

       
 
 

 בכתובת: הדיווח ברשת האינטרנט ניתן למצוא באתר החברהאת 
https://www.cal-online.co.il/he-IL/Cal/CalServices/About/Pages/FinancialReports.aspx.   
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 )המשך(באזל הוראות 
 

 יחס הלימות ההון הכולל לרכיבי סיכון 
 

 

 
 4300בדצמבר  00 4300בספטמבר  03 4302בספטמבר  03

 

יתרות 
 סיכון

דרישות 
 הון

יתרות 
 סיכון

דרישות 
 הון

יתרות 
 סיכון

דרישות 
 הון

 
 במיליוני ש"ח 

נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון אשראי הנובע 
 מחשיפות של:

   
 

 15  410  15  410  46  400  חובות של תאגידים בנקאיים  
 *-  4  *-  4  4  05  חובות של תאגידים

 00  245  00  201  56  226  חשיפות קמעונאיות ליחידים
 0  40  0  40  2  00  הלוואות לעסקים קטנים

 1  12  0  01  0  45  נכסים אחרים
 61  654  60  711  10  703  סך נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון אשראי

נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון שוק לפי הגישה 
 *-  0  *-  0  *-  0  הסטנדרטית

 41  415  41  410  47  402  נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון תפעולי 
 51  010  50  044  002  125  סך הכל נכסי סיכון ודרישות הון

 
 

 מיליון ש"ח. 1-* מייצג סכום הנמוך מ
 

 לרכיבי סיכוןיחס ההון 

 

בספטמבר  03
4302 

בספטמבר  03
 4300בדצמבר  00 4300

 
 באחוזים

 
 IIבאזל  IIבאזל  IIIבאזל 

 46.7  42.1  07.6  לרכיבי סיכון 1יחס הון רובד 
 46.7  42.1  02.6  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

 0.1  0.1  04.5 (1יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים)
 

 .4112בינואר  1החל מיום  (1)
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 )המשך(באזל הוראות 
 

 כללי
 

 שהחל העולמי המשבר מלקחי כחלק. משבר בעיתות הבנקים עמידות את לשפר נועדו, "III באזל", באזל ועדת של ההמלצות
 העסקים במהלך, ההפסדים בספיגת העיקרי המרכיב הוא בבנקים הליבה הון כי באזל ועדת החליטה, 4117 שנת בשלהי
 באזל המלצותאימוץ . הפיננסי בתאגיד פגיעה למנוע בכדי נדרשת נאותה ברמה החזקתו כן ועל, משבר בעת גם כמו הרגיל

III ביניהםעיקריים תחומים מספר כוללות ההמלצות. 4110 שנתב החל השונות במדינות ,: 
  ;ההון איכות שיפור -
 ;מינוף יחס לניהול דרישה הוספת -
 ;בנגזרים נגדי צד לסיכון הון דרישת הוספת -
, שנה של לטווח נוסף נזילות ויחס, חודש של לטווח נזילות יחס מכתיבה אשר, לנזילות כמותית מסגרת הגדרת -

 ;קיצון תרחיש גם לשקף צריך חישובם שאופן
 .מסוים פיננסי מוסד או סקטור של לסיכון מעבר הפיננסי המערכתי הסיכון את שיבחן מערכתי פיקוח -

 שיעורו ויועלה יחוזקו הליבה הון רכיבי כי, היתר בין, באזל ועדת מציעה, ההון איכות לשיפור כאמור ההמלצות במסגרת
 . המינימלי

 
 "III באזל" בנושא תקין בנקאי ניהול להוראות תיקון
 יםהכולל, 411-ו 415, 412-411' מס תקין בנקאי ניהול להוראות תיקונים הבנקים על המפקח הפיץ 4110 במאי 01 ביום

 העקרונות את להטמיע המיועדות חדשות והנחיות"(, II באזל" כללי) ההון תהלימו בנושא הקיימים המדידה לכללי תיקונים
", ההון בסיס" איכות לשיפור בעיקר המתייחסים"(, III באזל כללי) 4111 דצמבר בחודש שפורסם באזל ועדת במסמך שנכללו
 :להלן כמפורט", הסיכון כיסוי" ולחיזוק

, מניות הון: בעיקר יכללו והם" ראשון רובד"ב ההון במסגרת שיכללו הון במרכיבי להכרה הקריטריונים הוחמרו -
 (;מניות על פרמיה ותרבל) הון וקרנות עודפים

 רק מוקדם בפדיון אותם לפדות שניתן) צמיתים הוניים חוב מכשירי שיכלול", נוסף ראשון רובד: "נוסף הון רובד נוסף -
 הכוללים, (הבנקים על מהמפקח מוקדם אישור לקבלת ףוובכפ, הנפקתם ממועד לפחות שנים חמש שחלפו לאחר

  :לרבות", הפסדים ספיגת"ל מנגנונים
 והמרה, המנפיק הבנקאי התאגיד של הבלעדי דעתו שיקול לפי, במכשיר למחזיקים ריבית תשלומי הפסקת -

 .המפקח דרישת לפי או מסוימות מוגדרות בנסיבות למניות החוב מכשיר של אוטומטית
, 7% של לשיעור מתחת ירד", ראשון ברובד העצמי ההון" שיחס עת בכל, למניות החוב מכשיר של אוטומטית המרה -

 יציבות לשמירת הכרחית למניות החוב מכשיר המרת לפיה, הבנקים על המפקח הודעת שהתקבלה לאחר או
 "(.קיימות אי" אירוע) המנפיק הבנקאי התאגיד

"(, עליון שני רובד"-ו" שני רובד" )"השני רובד"ב ההון סוגי שני בין", II באזל כללי"ב הקיימת האבחנה בוטלה -
 הוניים חוב במכשירי להכרה הקריטריונים הוחמרו, בנוסף. בלבד אחד רובד יכלול השני ברובד ההון ובהתאם
 :כלהלן, "השני ברובד הון מרכיבי"כ, הבנקאי התאגיד ידי על שהונפקו

 ממועד שנים חמש שחלפו לאחר רק מוקדם לפדיון ניתנים ויהיו לפחות שנים חמש של לתקופה יונפקו המכשירים -
 .הבנקים על המפקח של מוקדם לאישור בכפוף, הנפקתם

 ברובד העצמי ההון יחס"ש עת בכל למניות אוטומטית המרה שיאפשרו", הפסדים ספיגת"ל מנגנונים יכלול המכשיר -
 החוב מכשיר המרת לפיה, הבנקים על המפקח הודעת שנמסרה לאחר או, 2% של לשיעור מתחת ירד" הראשון
 "(.קיימות אי" אירוע) המנפיק הבנקאי התאגיד יציבות לשמירת הכרחית למניות
 להפסדי הפרשה"ה יתרת את גם" השני רובד"ב ההון מרכיבי במסגרת לכלול הבנקאיים לתאגידים יותר, מאידך
 סיכוני בגין המשוקללים הסיכון מנכסי 1.42% של בשיעור לתקרה בכפוף" )קבוצתי בסיס על המחושבת אשראי
 (.בהוראות כהגדרתם, אשראי

 :לרבות, הראשון ברובד מההון שינוכו נוספים מרכיבים ונוספו, ההון אמצעי בגין הפיקוחיות ההתאמות הוחמרו -
 .הבנקאי התאגיד של העתידית הרווחיות על מתבסס שמימושם לקבל נדחים מסים -
 ברובד מההון 11% על העולה, עיתוי מהפרשי שנוצרו, לקבל נדחים המיסים יתרת את המהווה" נדחים מסים עודף" -

 (.הראשון ברובד מההון 12% על העולה החלק – 4115 בינואר 1 ליום עד) הראשון
 .14.2%-ב שיסתכם משוקללים סיכון לנכסי כולל מזערי הון יחס ייקבע -
 

 .4112 בינואר 1 ביום לתוקף נסונכ להוראות התיקונים
פרטים נוספים אודות מכשירי ההון וגילויים נוספים בהתאם לנדבך השלישי של הוראות באזל ניתן למצוא באתר האינטרנט של 

 החברה:
 https://www.cal-online.co.il/he-IL/Cal/CalServices/About/Pages/FinancialReports.aspx. 

  



 דיינרס קלוב ישראל בע"מ            וח הדירקטוריון ד
 

47 

 השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים 
 

שפעת שווי הוגן של המכשירים הפיננסיים של החברה והחברה המאוחדת שלה, למעט פריטים לא כספיים )לפני ה .א
 שינויים היפותטיים בשיעורי ריבית(

 4302בספטמבר  03ליום 

    
 

 מטבע ישראלי
  

 
 סך הכל מטבע חוץ צמוד לא צמוד

 
 במיליוני ש"ח 

 243  05  6  711  נכסים פיננסים
 667  02  5  622  התחייבויות פיננסיות

 050  0  0  050  שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים
 

 

 4300בספטמבר  03ליום 

    
 

 מטבע ישראלי
  

 
 סך הכל מטבע חוץ צמוד לא צמוד

 
 במיליוני ש"ח 

 556  12  5  560  נכסים פיננסים
 665  17  7  622  התחייבויות פיננסיות

 415  (4) 1  410  שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים
 

 

 4300בדצמבר  00ליום 

    
 

 מטבע ישראלי
  

 
 סך הכל מטבע חוץ צמוד לא צמוד

 
 במיליוני ש"ח 

 510  14  2  510  נכסים פיננסים
 250  11  5  271  התחייבויות פיננסיות

 401  4  (2) 404  שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים
 

 
 
 
 
 

החברה והחברה  השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן נטו של המכשירים הפיננסיים של .ב
 המאוחדת שלה, למעט פריטים לא כספיים

 4302בספטמבר  03ליום 

      

 

 מטבע ישראלי
  

 שינוי בשווי הוגן

 
 סך הכל סך הכל מטבע חוץ צמוד לא צמוד

סך הכל 
 באחוזים

 
 במיליוני ש"ח 

 השינוי בשיעורי הריבית
 -  -  050  4  -  050  גידול מיידי מקביל של אחוז אחד      

 -  -  050  0  -  054  אחוז 1.1גידול מיידי מקביל של 
 -  -  050  0  -  054  קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד

 

 

 

 4300בספטמבר  03ליום 

      
 

 מטבע ישראלי
  

 שינוי בשווי הוגן

 
 סך הכל סך הכל מטבע חוץ צמוד לא צמוד

סך הכל 
 באחוזים

 
 במיליוני ש"ח 

 השינוי בשיעורי הריבית
 -  -  415  (4) 1  410  גידול מיידי מקביל של אחוז אחד      

 -  -  415  (4) 1  410  אחוז 1.1גידול מיידי מקביל של 
 -  -  415  (4) 1  410  קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד
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  )המשך( המכשירים הפיננסייםהשפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן של 
 
 
 
 

 4300בדצמבר  00ליום 

      
 

 מטבע ישראלי
  

 שינוי בשווי הוגן

 
 צמוד לא צמוד

מטבע 
 סך הכל סך הכל חוץ

סך הכל 
 באחוזים

 
 במיליוני ש"ח 

 השינוי בשיעורי הריבית
 -  -  401  4  (0) 401  גידול מיידי מקביל של אחוז אחד      

 -  -  401  4  (0) 401  אחוז 1.1גידול מיידי מקביל של 
 -  -  401  4  (0) 401  קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד

 
 

] 
 מגזרי פעילות

 

 כללי .א
  החברה פועלת בשוק כרטיסי האשראי בשני מגזרי פעילות המהווים יחדיו את ליבת הפעילות של החברה:

 

לסולקים עסקאות  החברה מאשרתבו מגזר זה כולל את פעילות החברה, בתפקידה כמנפיק,  - מגזר ההנפקה
המבוצעות באמצעות כרטיסי האשראי של הלקוח ואשר מוגשות ע"י בתי העסק אל הסולקים השונים. לאחר ביצוע 

)בניכוי עמלה צולבת(, וגובה את תמורת העסקה  הסליקה מעבירה החברה, כמנפיק, את תמורת העסקה לסולק
 מחשבון הלקוח.

 

לזכות בית עסק בגין  החברה מחויבתבו מגזר זה כולל את פעילות החברה, בתפקידה כסולק,  – מגזר הסליקה
עסקאות שאושרו על ידה ונבדקו מול המנפיק. התחייבות זו, מותנית בעמידת בית העסק בנהלי התפעול הקבועים 

 .אשראיזו כוללת ניכיון שוברי עסקאות בהסכם ביניהם. פעילות 
 

 מידע כמותי על מגזרי פעילות: .ב
 

   

 

 4302 בספטמבר  03 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום

 

 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה

 

 במיליוני ש"ח 

 

 )בלתי מבוקר(
 מידע על הרווח והפסד:

   
 הכנסות:

   
 40  7  06  הכנסות עמלות מחיצונים 
 -  2  (2) הכנסות עמלות בינמגזרים

 40  05  2  סך הכל 
 00  03  0  הכנסות ריבית, נטו

 *-  *-  *-  הכנסות מימון שאינן מריבית
 02  45  1  סך ההכנסות 

 הוצאות:
   

 2  0  0  הוצאות תפעול
 4  4  -  תשלומים לבנקים

 6  0  5  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה
 
  .מיליון ש"ח 1-מייצג סכום הנמוך מ   *
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 )המשך( מגזרי פעילות
 

 מידע כמותי על מגזרי פעילות:
 

 

 

 4300 בספטמבר  03 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום

 

 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה

 

 במיליוני ש"ח 

 

 )בלתי מבוקר(
 מידע על הרווח והפסד:

 הכנסות:   
   

 40  6  17  הכנסות עמלות מחיצונים 
 -  0  (0) הכנסות עמלות בינמגזרים

 40  12  5  סך הכל 
 11  11  1  הכנסות ריבית, נטו

 *-  *-  *-  הכנסות מימון שאינן מריבית
 02  42  0  סך ההכנסות 

 הוצאות:
 

  
 2  2  *-  הוצאות תפעול

 0  0  -  תשלומים לבנקים

 11  2  6  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה
 מגז פ

 

 

 4302 בספטמבר  03 לתשעה חודשים שהסתיימו ביום

 

 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה

 

 במיליוני ש"ח 

 

 )בלתי מבוקר(
 מידע על הרווח והפסד:

 הכנסות:   
   

 67  02  21  הכנסות עמלות מחיצונים 

 -  45  (45) הכנסות עמלות בינמגזרים

 67  20  42  סך הכל 

 00  03  0  הכנסות ריבית, נטו

 *-  *-  *-  הכנסות מימון שאינן מריבית
 12  70  45  סך ההכנסות 

 הוצאות:
 

  
 04  03  4  הוצאות תפעול

 7  7  -  תשלומים לבנקים

 45  03  05  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה

     
  .מיליון ש"ח 1-מייצג סכום הנמוך מ   *
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 )המשך( מגזרי פעילות
 

 

 4300 בספטמבר  03 לתשעה חודשים שהסתיימו ביום

 

 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה

 

 במיליוני ש"ח 

 

 )בלתי מבוקר(
 מידע על הרווח והפסד:

 הכנסות:   
   

 65  15  21  הכנסות עמלות מחיצונים 

 -  42  (42) הכנסות עמלות בינמגזרים

 65  20  42  סך הכל 

 00  04  1  הכנסות ריבית, נטו

 *-  *-  *-  הכנסות מימון שאינן מריבית
 111  72  46  סך ההכנסות 

 הוצאות:
 

  
 14  11  4  הוצאות תפעול

 7  7  -  תשלומים לבנקים

 04  16  16  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה

     

 

 4300בדצמבר  00לשנה שהסתיימה ביום 

 

 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה

 

 במיליוני ש"ח 

 

 )מבוקר(
 מידע על הרווח והפסד:

   
 הכנסות:

   
 01  42  67  הכנסות עמלות מחיצונים 
 -  00  (00) הכנסות עמלות בינמגזרים

 01  27  02  סך הכל 
 20  24  1  הכנסות ריבית, נטו

 1  1  *-  הכנסות מימון שאינן מריבית
 102  111  02  סך ההכנסות 

 הוצאות:
   

 12  14  0  הוצאות תפעול
 0  0  -  תשלומים לבנקים

 21  41  41  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה
 עי

 .מיליון ש"ח 1-מייצג סכום הנמוך מ   *
 )המשך( 
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 התפתחויות במגזרי פעילות
 

 התפתחות בתוצאות מגזרי פעילות
 

מיליון  16לעומת סך של מיליון ש"ח  12 בסך של 4112החודשים הראשונים של  בתשעתהסתכם  הרווח הנקי במגזר הסליקה
 .6.0%בשיעור של  ירידה, תקופה המקבילה אשתקדש"ח ב

מיליון  16 ך שלמיליון ש"ח לעומת ס 11 בסך של 4112החודשים הראשונים של  בתשעתהסתכם  הרווח הנקי במגזר הנפקה
 .07.2% בשיעור , ירידהבתקופה המקבילה אשתקדש"ח 

 
 

 עיקריותפעילות חברות מוחזקות 
 

 דיינרס )מימון( בע"מ )להלן: "דיינרס מימון"( 
 

דיינרס. בשל חלק מכרטיסי של עוסקת במימון האשראי החברה דיינרס.  ימון הנה חברה בת בבעלות מלאה שלדיינרס מ
   .(1072-תשל"ו)אופיה זה של דיינרס מימון, היא קיבלה אישור של שלטונות מע"מ כ"מוסד כספי" לצורכי חוק מס ערך מוסף 

 
 דיינרס )מימון( בע"מ 

 
 בספטמבר 01מיליון ש"ח ליום  400 מיליון ש"ח, לעומת סך של 012 -הסתכם ב 4112 בספטמבר 01ליום  סך כל הנכסים

 .0.7% בשיעור שלעליה , 4110
, עליה 4110 בספטמבר 01מיליון ש"ח ליום  01 מיליון ש"ח, לעומת סך של 64 -ב 4112 בספטמבר 01הסתכם ביום ההון כל סך 

 .110.6%בשיעור של 
מיליון ש"ח  01 מיליון ש"ח, לעומת סך של 01 -ב 4112החודשים הראשונים של שנת  בתשעתהסתכמו  סך כל ההכנסות

 .2.4% בשיעור שלירידה בתקופה המקבילה אשתקד, 
מיליון ש"ח בתקופה  47 מיליון ש"ח, לעומת סך של 42 -ב 4112החודשים הראשונים של שנת  בתשעתהסתכם  הרווח הנקי

 .11.2% של בשיעורירידה המקבילה אשתקד, 
 

 
 

 הביקורת הפנימית
 

ובכלל זה הסטנדרטים המקצועיים לפיהם פועלת הביקורת הפנימית, תכנית  דיינרספרטים בדבר הביקורת הפנימית ב
 . 4110הביקורת השנתית והשיקולים בקביעתה, נכללו בדוח השנתי לשנת 

 
 דוחות תקופתיים כלהלן:ונידונו הוגשו  4112 החודשים הראשונים של שנת בתשעת

 

  ונידון בוועדת הדירקטוריון  4112במרס  11יום הוגש ב 4110לשנת בדיינרס הדוח על פעילות הביקורת הפנימית
 .4112באפריל  42ביום  -ובדירקטוריון  4112במרס  01ביום  של דיינרס לביקורת

  נידון ו 4112באפריל  01הוגש ביום  4112רבעון הראשון של שנת להדוח על פעילות הביקורת הפנימית בדיינרס
 .4112ביוני  40בוועדת הדירקטוריון לביקורת של דיינרס ביום 

  ונידון בועדת  4112ביולי  47הוגש ביום  4112הדוח על פעילות הביקורת הפנימית במחצית הראשונה לשנת            
 .4112בספטמבר  12ביום הדירקטוריון לביקורת 

  דת וטרם נידון בוע 4112באוקטובר  01הוגש ביום  4112הדוח על פעילות הביקורת הפנימית ברבעון השלישי לשנת
 הדירקטוריון לביקורת.

 
 שינויים בהנהלה ובדירקטוריון

 
 מונה מר ברק נרדי, סמנכ"ל וראש אגף הכספים בחברת האם, לתפקיד משנה למנכ"ל החברה. 4112בפברואר  41ביום 

 ההנהלה והדירקטוריון מאחלים הצלחה למר נרדי בתפקידו החדש.
  



 דיינרס קלוב ישראל בע"מ            וח הדירקטוריון ד
 

04 

 הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי
 

של החברה, העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את  החשבונאי הראשיו המנכ"להנהלת החברה, בשיתוף עם 
הסיקו כי  החשבונאי הראשיו מנכ"ל החברההאפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה. על בסיס הערכה זו, 

קטיביות כדי לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה הינן אפ
בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים ובמועד שנקבע בהוראות  רבעונישהחברה נדרשת לגלות בדוח ה

 אלו.
 

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי אשר  4112 בספטמבר 01ביום  במהלך הרבעון שהסתיים
 השפיע באופן מהותי, או סביר שצפויים להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.

 
 
 

  
 

    
 דוד פרנס

 יו"ר הדירקטוריון
 דורון ספיר 

 מנכ"ל
 

 4112 בנובמבר 11
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02  

 וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית ת שלהה המאוחדריבית של החברה והחבר ותוהוצא ותשיעורי הכנס
 

 

 

לתקופה של שלושה חודשים 
 4302בספטמבר  03 שהסתיימו ביום

לתקופה של שלושה חודשים 
 4300בספטמבר  03 שהסתיימו ביום

 

יתרה 
 (0) ממוצעת

הכנסות 
)הוצאות( 

 מימון

שעור 
הכנסה 
 )הוצאה(

יתרה 
 (0) ממוצעת

הכנסות 
)הוצאות( 

 מימון

שעור 
הכנסה 
 )הוצאה(

 
 באחוזים  במיליוני ש"ח  באחוזים  במיליוני ש"ח 

 נכסים נושאי ריבית
 12.66 11  015  04.22 00  023  (4חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי )      

 -  -  4  -  -  0  מזומנים ופקדונות בבנקים

 -  -  50  -  *-  43  נכסים אחרים

 11.00 11  000  04.05 00  060  סך הכל נכסים נושאי ריבית
ללא  -חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 

 1.11 -  240  3.33 -  277  ריבית

 1.11 -  (4) 3.33 -  (2) (0נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית )

 . 11  012  3.33 00  206  סך כל הנכסים

 התחייבויות נושאות ריבית       
 -  *(-)  *(-)  -  *(-)  *(-)  אשראי מתאגידים בנקאיים      

 -  -  (07) -  -  (05) התחייבויות אחרות

 -  *(-)  (07) -  *(-)  (05) סך הכל התחייבויות נושאות ריבית
ללא  -זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 

 1.11 -  (251) 3.33 -  (547) ריבית

 1.11 -  (10) 3.33 -  (00) התחייבויות אחרות שאינן נושאות ריבית

 1.11 *(-)  (601) 3.33 *(-)  (570) סך כל ההתחייבויות

 460  סך כל האמצעים ההוניים       
  

 442 
 206  סך כל ההתחייבויות והאמצעים ההוניים  

  

 012 

 פער הריבית  

  

 04.05 
  

 11.00 

        
 מיליון ש"ח. 1-*  מייצג סכום הנמוך מ      
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05  

 והוצאות ריבית )המשך(וניתוח השינויים בהכנסות  ת שלהות והוצאות ריבית של החברה והחברה המאוחדיעורי הכנסש
 

 

לתקופה של שלושה חודשים 
 4302בספטמבר  03 שהסתיימו ביום

לתקופה של שלושה חודשים 
 4300בספטמבר  03 שהסתיימו ביום

 

יתרה 
 (0) ממוצעת

הכנסות 
)הוצאות( 

 מימון

שעור 
הכנסה 
 )הוצאה(

יתרה 
 (0) ממוצעת

הכנסות 
)הוצאות( 

 מימון

שעור 
הכנסה 
 )הוצאה(

 
 באחוזים  במיליוני ש"ח  באחוזים  במיליוני ש"ח 

 מטבע ישראלי לא צמוד

 11.00  11  001  04.45  00  063  (4סך נכסים נושאי ריבית )      
 -  -  211  -  -  256  (0סך נכסים לא נושאים ריבית )
 -  *(-)  (07) -  *(-)  (05) סך התחייבויות נושאות ריבית

 -  -  (266) -  -  (543) סך התחייבויות לא נושאות ריבית
 פער הריבית

  
 04.45 

 
 -  11.00 

 מטבע ישראלי צמוד מדד       
 -  -  -  -  -  -  (4סך נכסים נושאי ריבית )      

 -  -  5  -  -  6  (0סך נכסים לא נושאים ריבית )
 -  -  -  -  -  -  סך התחייבויות נושאות ריבית

 -  -  (5) -  -  (5) סך התחייבויות לא נושאות ריבית
 פער הריבית

  
 - 

 
 -  - 

מטבע חוץ )לרבות מטבע ישראלי        
 צמוד למטבע חוץ(

 -  -  4  -  -  0  (4סך נכסים נושאי ריבית )      
 -  -  10  -  -  00  (0סך נכסים לא נושאים ריבית )
 -  -  -  -  -  -  סך התחייבויות נושאות ריבית

 -  -  (10) -  -  (00) סך התחייבויות לא נושאות ריבית
 פער הריבית

  
 - 

 
 -  - 

 סך פעילות       
 11.00  11  000  04.05  00  060  (4סך נכסים נושאי ריבית )      

 -  -  241  -  -  270  (0סך נכסים לא נושאים ריבית )
 -  *(-)  (07) -  *(-)  (05) סך התחייבויות נושאות ריבית

 -  -  (200) -  -  (502) סך התחייבויות לא נושאות ריבית
 11.00  11  416  04.05  00 460 פער הריבית

( על נכסים נושאי 2תשואה נטו )       
 ריבית

  

 04.05 
  

 11.00 
 

 מיליון ש"ח. 1-*  מייצג סכום הנמוך מ      
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 וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית )המשך( ת שלהות והוצאות ריבית של החברה והחברה המאוחדיעורי הכנסש

 ניתוח השינויים בהכנסות ריבית    

   
    

 

גידול )קיטון( בגלל 
 שינוי

 

 

 מחיר כמות
שינוי 

 נטו

 נכסים נושאי ריבית

 *-  -  *-  חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי   

 -  -  -  מזומנים ופקדונות בבנקים

 -  -  -  נכסים אחרים

 *-  -  *-  סך כל הכנסות הריבית

    

 ניתוח השינויים בהוצאות הריבית    
   

 התחייבויות נושאות ריבית    
 *-  *-  *-  אשראי מתאגידים בנקאיים   

 -  -  -  התחייבויות אחרות

 *-  *-  *-  סך כל הוצאות הריבית    

 -  -  *-  סך הכנסות ריבית, נטו    

 ז    
 מיליון ש"ח. 1-*  מייצג סכום הנמוך מ      
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07  

 וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית )המשך( ת שלהות והוצאות ריבית של החברה והחברה המאוחדיעורי הכנסש
 

 

לתקופה של תשעה חודשים 
 4302בספטמבר  03 שהסתיימו ביום

לתקופה של תשעה חודשים 
 4300בספטמבר  03 שהסתיימו ביום

 

יתרה 
 (0) ממוצעת

הכנסות 
)הוצאות( 

 מימון

שעור 
הכנסה 
 )הוצאה(

יתרה 
 (0) ממוצעת

הכנסות 
)הוצאות( 

 מימון

שעור 
הכנסה 
 )הוצאה(

 
 באחוזים  במיליוני ש"ח  באחוזים  במיליוני ש"ח 

 נכסים נושאי ריבית
חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי       

(4)  002  00 04.05  012  00 12.12 

 -  *-  4  -  -  4  מזומנים ופקדונות בבנקים

 -  *-  61  0  *-  43  נכסים אחרים

 11.71 00  075  00.60 00  056  סך הכל נכסים נושאי ריבית
 -חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 

 1.11 -  216  3.33 -  275  ללא ריבית

 1.11 -  (2) 3.33 -  (5) (0נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית )

 . 00  551  3.33 00  246  סך כל הנכסים

 התחייבויות נושאות ריבית       
 -  *(-)  *(-)  -  *(-)  *(-)  אשראי מתאגידים בנקאיים      

 -  -  (01) -  -  (42) התחייבויות אחרות

 -  *(-)  (01) -  *(-)  (42) סך הכל התחייבויות נושאות ריבית
 -זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 

 1.11 -  (261) 3.33 -  (502) ללא ריבית
התחייבויות אחרות שאינן נושאות 

 1.11 -  (12) 3.33 -  (04) ריבית

 1.11 *(-)  (662) 3.33 *(-)  (572) סך כל ההתחייבויות

 454  סך כל האמצעים ההוניים       
  

 412 
סך כל ההתחייבויות והאמצעים   

 246  ההוניים

  

 551 

 פער הריבית  
  

 00.60 
  

 11.71 

        
 מיליון ש"ח. 1-*  מייצג סכום הנמוך מ      
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02  

 וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית )המשך( ת שלהוהוצאות ריבית של החברה והחברה המאוחדות שיעורי הכנס
 
 

 

לתקופה של תשעה חודשים 
 4302בספטמבר  03 שהסתיימו ביום

לתקופה של תשעה חודשים 
 4300בספטמבר  03 שהסתיימו ביום

 

יתרה 
 (0) ממוצעת

הכנסות 
)הוצאות( 

 מימון

שעור 
הכנסה 
 )הוצאה(

יתרה 
 (0) ממוצעת

הכנסות 
)הוצאות( 

 מימון

שעור 
הכנסה 
 )הוצאה(

 
 באחוזים  במיליוני ש"ח  באחוזים  במיליוני ש"ח 

 מטבע ישראלי לא צמוד

 11.76  00  076  00.61  00  052  (4סך נכסים נושאי ריבית )      

 -  -  256  -  -  256  (0סך נכסים לא נושאים ריבית )

 -  *(-)  (01) -  *(-)  (42) סך התחייבויות נושאות ריבית

 -  -  (224) -  -  (500) סך התחייבויות לא נושאות ריבית

 פער הריבית
  

 00.61 
 

 -  11.76 

 מטבע ישראלי צמוד מדד       
 -  -  -  -  -  -  (4סך נכסים נושאי ריבית )      

 -  -  6  -  -  5  (0סך נכסים לא נושאים ריבית )

 -  -  -  -  -  -  סך התחייבויות נושאות ריבית

 -  -  (0) -  -  (7) סך התחייבויות לא נושאות ריבית

 פער הריבית
  

 - 
 

 -  - 

       

מטבע חוץ )לרבות מטבע ישראלי        
 צמוד למטבע חוץ(

 -  -  4  -  -  4  (4סך נכסים נושאי ריבית )      

 -  -  11  -  -  1  (0סך נכסים לא נושאים ריבית )

 -  -  -  -  -  -  סך התחייבויות נושאות ריבית

 -  -  (12) -  -  (04) סך התחייבויות לא נושאות ריבית

 פער הריבית
  

 - 
 

 -  - 

 סך פעילות       
 11.21  00  075  00.60  00  056  (4סך נכסים נושאי ריבית )      

 -  -  214  -  -  273  (0סך נכסים לא נושאים ריבית )

 -  *(-)  (01) -  *(-)  (42) סך התחייבויות נושאות ריבית

 -  -  (272) -  -  (553) סך התחייבויות לא נושאות ריבית

 11.21  11  416  00.60  00 450 פער הריבית

( על נכסים נושאי 2תשואה נטו )       
 ריבית

  

 00.60 
  

 10.05 
 

 מיליון ש"ח. 1-*  מייצג סכום הנמוך מ
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01  

 וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית )המשך( ת שלהה המאוחדשיעורי הכנסות והוצאות ריבית של החברה והחבר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ניתוח השינויים בהכנסות ריבית    

   
    

 

גידול )קיטון( בגלל 
 שינוי

 

 

 מחיר כמות
שינוי 

 נטו

 נכסים נושאי ריבית

 (4) (2) 4  חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי   

 -  -  -  מזומנים ופקדונות בבנקים

 -  -  -  נכסים אחרים

 (4) (2) 4  סך כל הכנסות הריבית    

 ניתוח השינויים בהוצאות הריבית    
 התחייבויות נושאות ריבית   
 *-  *-  *-  אשראי מתאגידים בנקאיים   

 -  -  -  התחייבויות אחרות

 *-  *-  *-  סך כל הוצאות הריבית    

 (4) (2) 4  סך הכנסות ריבית, נטו

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 על בסיס יתרות יומיות(. –על בסיס יתרות לתחילת החודשים )במגזר מטבע ישראלי לא צמוד  .1

לרבות יתרות בגין עסקאות בכרטיסי אשראי שהונפקו על י ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות להפסדי אשראי. נלפ .4
 לרבות חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית.ידי החברה אשר בוצע בגינן ניכיון ו

 לרבות נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית ובניכוי הפרשה להפסדי אשראי. .0

 הכנסות ריבית נטו לחלק לסך הנכסים נושאי הריבית.  – תשואה נטו .2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מיליון ש"ח. 1-*  מייצג סכום הנמוך מ 
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 (Certificationהצהרה )
 

 , מצהיר כי:, דורון ספיראני
 

 ותשעהשל שלושה  ותלתקופבע"מ )להלן "החברה"( דיינרס קלוב ישראל של  רבעוניסקרתי את הדוח ה .1
 .)להלן: "הדוח"( 4112 בספטמבר 01ביום  וחודשים שהסתיימ

 
בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית  .4

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

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

הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון ותזרימי המזומנים של החברה לימים 
 ים בדוח.וצגולתקופות המ

 
ולבקרה  (1)גילוילגבי הם הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים אני ואחרים בחברה המצהירי .2

  וכן: (1)הפנימית של החברה על דיווח כספי

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים  (א)
, מובא לידיעתנו על ידי אחרים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות תאגידים מאוחדים שלה

  בחברה ובאותם תאגידים, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו, או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח  (ב)
כספי כזו, המיועדת לספק מידה סבירה של בטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים 

 והנחיותיו;  למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים
את מסקנותינו לגבי בדוח הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו  (ג)

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

שהשפיע באופן  זהברבעון גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע  (ד)
 .מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי

 
, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של יםהחשבון המבקר יאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרוא .2

  גבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר ל
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח  (א)

 וכן כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי;
עורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מ (ב)

 תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.
 

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

   4302 בנובמבר 00
 דורון ספיר  

 מנהל כללי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ."כהגדרתם בהוראת הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון  
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 (Certificationהצהרה )
 

 , מצהיר כי:אול מזרחיאני, ש
 

 ותשעהשל שלושה  ותלתקופבע"מ )להלן "החברה"( דיינרס קלוב ישראל של  רבעוניסקרתי את הדוח ה .1
 )להלן: "הדוח"(. 4112 בספטמבר 01ביום  וחודשים שהסתיימ

 
ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית  בהתבסס על .4

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

 
ל בדוח משקפים באופן נאות, מכל ומידע כספי אחר הכלוהרבעוניים בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים  .0

הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון ותזרימי המזומנים של החברה לימים 
 ים בדוח.וצגולתקופות המ

 
ולבקרה  (1)גילוילגבי האני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים  .2

  וכן: (1)החברה על דיווח כספיהפנימית של 

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים  (א)
להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, לרבות תאגידים מאוחדים שלה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים 

  בחברה ובאותם תאגידים, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו, או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח  (ב)
כספי כזו, המיועדת לספק מידה סבירה של בטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים 

 ם והנחיותיו; למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקי
את מסקנותינו לגבי בדוח הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו  (ג)

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

שהשפיע באופן  זהברבעון  גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע (ד)
 .מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי

 
, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של יםהחשבון המבקר יאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרוא .2

  לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר 
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח  (א)

 וכן כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי;
מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה  (ב)

 תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.
 

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

   4302 בנובמבר 00
 אול מזרחיש  

 חשבונאי ראשי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ."כהגדרתם בהוראת הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון 
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 דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של דיינרס קלוב ישראל בע"מ 
 

 מבוא
 

סקרנו את המידע הכספי המצורף של דיינרס קלוב ישראל בע"מ וחברה בת שלה, הכולל את המאזן הביניים התמציתי 
השינויים בהון ותזרימי  ,והפסדואת הדוחות התמציתיים ביניים המאוחדים על רווח  4112בספטמבר  01המאוחד ליום 

הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה  .המזומנים לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך
לדיווח ( ISRAELI GAAP)ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל 

אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי  .המפקח על הבנקים והנחיותיוכספי לתקופות ביניים ובהתאם להוראות 
 .לתקופות ביניים אלו בהתבסס על סקירתנו

 
 

 היקף הסקירה
 

סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים "של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
ותקן סקירה שיישומו בסקירה של תאגידים בנקאיים נקבע לפי  הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות"

בעיקר עם אנשים  ,הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה  .ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים ,האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים

מידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ב
אין אנו מחווים חוות  ,בהתאם לכך .ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת

 .דעת של ביקורת
 

 מסקנה
 

ל אינו ערוך, מכל הבחינות "ו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנלא בא לתשומת ליבנ ,בהתבסס על סקירתנו
לדיווח כספי לתקופות ביניים ובהתאם  (ISRAELI GAAP)המהותיות, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל 

 להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. 
  

 
 

 סומך חייקין
 רואי חשבון

 
 4112בנובמבר  11
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 מאוחד ליוםיניים בתמצית מאזן      
 
 

 

 ביאור
בספטמבר  03

4302 
בספטמבר  03

4300 
בדצמבר  00

4300 

  
 )מבוקר( )בלתי מבוקר(

  
 במיליוני ש"ח 

 נכסים:
    

 מזומנים ופקדונות בבנקים
 

 0  0  4 

 510  512  202  4  חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 (15) (15) (02) 4  הפרשה להפסדי אשראי

 511  757  243  4  ים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, נטוחייב

 נכסים אחרים
 

 02  110  00 

 סך כל הנכסים
 

 207  010  506 

 התחייבויות והון:
 אשראי מתאגידים בנקאיים    
 

 -*  1  -* 

 260  221  556  0  זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 התחייבויות אחרות
 

 005  141  04 

 ל ההתחייבויותסך כ

 

 670  671  202 

 הון המיוחס לבעלי מניות החברה
 

 066  404  421 

 סך כל ההתחייבויות וההון

 

 207  010  506 
 

   
 
 

     
 דוד פרנס

 יו"ר הדירקטוריון
 דורון ספיר 

 מנכ"ל
 אול מזרחיש 

 חשבונאי ראשי
 
 
 
 

 .4112 בנובמבר 11: תאריך אישור הדוחות
 
 

 מיליון ש"ח. 1-הנמוך ממייצג סכום * 
 
 
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביניים מאוחדים דוחות הכספיים תמצית האורים ליהב
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 מאוחדביניים תמצית דוח רווח והפסד 
 
 

  

לשלושה חודשים שהסתיימו 
 ביום

לתשעה חודשים שהסתיימו 
 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום

  

בספטמבר  03
4302 

בספטמבר  03
4300 

פטמבר בס 03
4302 

בספטמבר  03
4300 

בדצמבר  00
4300 

 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( ביאור

  
 במיליוני ש"ח 

 הכנסות
 01  65  67  40  40  7  מעסקאות בכרטיסי אשראי      

 הכנסות ריבית, נטו
 

 00  11  00  00  20 
 הכנסות מימון שאינן מריבית

 
 -*  -*  -*  -*  1 

 סך כל ההכנסות
 

 02  02  12  111  102 

 הוצאות
 בגין הפסדי אשראי      
 

 4  -*  0 (4) (0) 
 תפעול

 
 2  2  04  14  12 

 מכירה ושיווק
 

 00  6  40  41  47 
 הנהלה וכלליות

 
 -*  -*  0  1  1 

 תשלומים לבנקים
 

 4  0  7  7  0 
 דמי ניהול

 
 5  2  02  12  42 

 סך כל ההוצאות
 

 42  10  52  20  70 

 רווח לפני מיסים
 

 03  12  23  25  64 
 הפרשה למיסים על הרווח

 
 2  2  05  16  41 

רווח נקי המיוחס לבעלי מניות 
 החברה

 

 6  11  45  04  21 

רווח בסיסי ורווח מדולל למניה 
 רגילה בש"ח:

רווח נקי המיוחס לבעלי מניות       
 החברה

 

 632  1,100  4,522  0,152  2,100 
 

 מיליון ש"ח. 1-מייצג סכום הנמוך מ *  
      
 מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביניים מאוחדים דוחות הכספיים תמצית האורים ליהב     
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 ביניים על השינויים בהוןדוח תמצית 
 
 

 

 סה"כ עודפים פרמיה הנפרע המניות הון

 

 במיליוני ש"ח 
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו 

 )בלתי מבוקר( 4302 טמבר בספ 03 ביום
 463  406  42  *-  4302ביולי  0יתרה ליום     

 (033) (033) -  -  דיבידנד

 6  6  -  -  רווח נקי לתקופה

 066  024  42  *-  4302בספטמבר  03יתרה ליום 

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו      
 )בלתי מבוקר( 4300 בספטמבר  03 ביום

 441  107  42  *-  4300ביולי  0יום יתרה ל    
 11  11  -  -  רווח נקי לתקופה

 404  415  42  *-  4300בספטמבר  03יתרה ליום 

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימו      
 )בלתי מבוקר( 4302 בספטמבר  03 ביום

 420  407  42  *-  4302בינואר  0יתרה ליום     
 (033) (033) -  -  דיבידנד

 45  45  -  -  רווח נקי לתקופה

 066  024  42  *-  4302בספטמבר  03יתרה ליום 

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימו      
 )בלתי מבוקר( 4300 בספטמבר  03 ביום

 411  176  42  *-  4300בינואר  0יתרה ליום     
 04  04  -  -  רווח נקי לתקופה

 404  415  42  *-  4300בספטמבר  03יתרה ליום 

 )מבוקר( 4300בדצמבר  00לשנה שהסתיימה ביום      
 411  176  42  *-  4300בינואר  0יתרה ליום     

 21  21  -  -  רווח נקי לתקופה

 421  417  42  *-  4300בדצמבר  00יתרה ליום 
 

 
 רד מהם.מהווים חלק בלתי נפביניים מאוחדים דוחות הכספיים תמצית האורים ליהב

 
 מיליון ש"ח. 1-סכום הנמוך ממייצג *  
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 ביניים מאוחדתמצית דוח על תזרימי המזומנים 
 
 

 

לשלושה חודשים שהסתיימו 
 ביום

לתשעה חודשים שהסתיימו 
 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום

 

בספטמבר  03
4302 

בספטמבר  03
4300 

בספטמבר  03
4302 

בספטמבר  03
4300 

בדצמבר  00
4300 

 

 )מבוקר( תי מבוקר()בל

 

 במיליוני ש"ח 

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
     

 21  04  45  11  6  רווח נקי לתקופה
 התאמות:

 1  1  *-  *-  *-  מסים נדחים, נטו     
 (0) (4) 0  *-  4  הוצאות בגין הפסדי אשראי
 שינוי נטו בנכסים שוטפים:

 15  16  (0) (1) (2) סק, נטואשראי למחזיקי כרטיס ולבתי ע     

 (2) 11  (02) 14  (43) חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, נטו
 12  (66) 01  (15) 41  נכסים אחרים

 שינוי נטו בהתחייבויות שוטפות:
 (4) (12) (2) (12) 42  זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, נטו     

 -  1  -  1  -  אשראי מתאגידים בנקאיים

 (66) 44  20  0  67  התחייבויות אחרות
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו 

 (4) (1) 030  -  033  לפעילות( שוטפת
 תזרימי מזומנים מפעילות מימון

     
 -  -  (033) -  (033) דיבידנד ששולם לבעלי מניות

 -  -  (033) -  (033) מזומנים נטו ששמשו לפעילות מימון
 (4) (1) 0  -  *-  )ירידה( במזומנים ושווי מזומניםעלייה 

השפעת תנודות בשער חליפין על יתרות 
 *- *-  *-  *-  *-  מזומנים

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 2  2  4  0  0  התקופה

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
 4  0  0  0  0  התקופה

 
 התקבלו:ריבית ומיסים ששולמו ו/או      

 22  00  00  11  00  ריבית שהתקבלה     
 *(-) *(-) *(-)  *(-) *(-)  ריבית ששולמה

 2  1  2  -  2  מיסים על הכנסה שהתקבלו
 (42) (47) (40) (6) (2) מיסים על הכנסה ששולמו

 
 מיליון ש"ח. 1-*  סכום הנמוך מ

 
   וים חלק בלתי נפרד מהם.מהוביניים מאוחדים דוחות הכספיים תמצית ההביאורים ל
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 4302 בספטמבר 03ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -  0ביאור 
 

 כללי .א
 

דיינרס קלוב ישראל בע"מ )להלן "החברה" או "דיינרס"( הינה חברה בישראל וזכיינית של רשת דיינרס קלוב 
אשראי לישראל בע"מ )להלן: "כאל"(. כמו כן, מחזיקים  הבינלאומית. החברה הינה בשליטת חברת כרטיסי

 במניות החברה דור אלון החזקות בריבוע הכחול ישראל בע"מ ודור אלון פיננסים בע"מ.
 

החברה עוסקת בתפעול כרטיס האשראי "דיינרס". תוקף הזכיון שניתן לה מדיינרס קלוב הבינלאומית הינו עד 
 . 4117שנת 

 

זכות שימוש בלעדית  ,1000ין החברה לכאל, לפיו הוענקה לכאל, החל משנת נחתם הסכם ב 1004בשנת 
, ההכנסות מתפעול כרטיסי 1005בתפעול ובהפצת כרטיסי דיינרס השונים. בהתאם להסכם נוסף, החל משנת 

 דיינרס, מועברות במלואן לחברה. החברה משלמת לכאל עבור מלוא השרותים בהם היא נושאת.
 

את אלה של החברה  תכולל 4112 ספטמברב 01ים ביניים מאוחדים של החברה ליום תמצית הדוחות הכספי
בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל  ההדוחות ערוכתמצית ושל חברה בת שלה )להלן: "הקבוצה"(. 

Israeli Gaap))  את כל המידע הנדרש  תכולל הבהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו ואינוכן
דוחות יחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה תמצית ה לקרוא אתיש  שנתיים מלאים. ספייםבדוחות כ

 למעט המפורט בסעיף ד' להלן. השנתיים"()להלן: "הדוחות  4110בדצמבר  01שהסתיימה ביום 
 

הינה זו שיושמה בדוחות  אלהמאוחדים  ביניים בתמצית דוחות כספיים קבוצההמדיניות החשבונאית של ה
 ' להלן.דם, למעט המפורט בסעיף השנתיי

 בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים, פרסום תמצית הדוחות הכספיים הינו על בסיס דוחות מאוחדים בלבד.
 .4112 בנובמבר 11אושרה לפרסום ע"י דירקטוריון החברה ביום ביניים מאוחדים תמצית הדוחות הכספיים 

  

 עקרונות הדיווח הכספי .ב
 

 אלה הוכנה באופן המפורט להלן:תמצית דוחות כספיים 
 

  הטיפול החשבונאי הינו בהתאם להוראות המפקח על הבנקים  -בנושאים שבליבת העסק הבנקאי
חשבונאות מקובלים בבנקים בארה"ב כפי שאומצו במסגרת הוראות הדיווח כללי והנחיותיו ובהתבסס על 

ו על ידי הפיקוח על הבנקים נושאים בליבת העסק הבנקאי הוגדר לציבור של המפקח על הבנקים.
כמכשירים פיננסיים כולל, בין היתר, הפרשה להפסדי אשראי, התחייבויות תלויות והפרשות, הצגת דוחות 

כספיים ודיווח מגזרי. 
 

  הטיפול החשבונאי מבוסס על כללי חשבונאות מקובלים  -בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי
ופרשנויות של הוועדה לפרשנויות של דיווח מסוימים  (IFRS)יים תקני דיווח כספי בינלאומבישראל ועל 

בהתאם להוראות הדיווח לציבור של הפיקוח על הבנקים,  .אליהם ותהמתייחס (IFRIC)כספי בינלאומי 
 :מפורטים להלןעקרונות ההתקינה הבינלאומית מיושמת על פי ה

ים הבינלאומיים או בהוראות היישום במקרים בהם עולה סוגיה מהותית אשר אינה מקבלת מענה בתקנ -
בסוגיה בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב שחלים  הקבוצה מטפלתשל המפקח, 

 ספציפית על נושאים אלו;
במקרים בהם לא קיימת התייחסות ספציפית בתקנים או בפרשנויות לנושאים מהותיים או שקיימות  -

לפי הנחיות יישום ספציפיות שנקבעו על ידי  קבוצה פועלתהמספר חלופות לטיפול בנושא מהותי, 
 המפקח; 

קיימת הפניה לתקן בינלאומי אחר שאומץ בהוראות הדיווח שאומץ במקומות בהם בתקן בינלאומי  -
 בהתאם להוראות התקן הבינלאומי; הקבוצה פועלתלציבור, 

שלא אומץ בהוראות הדיווח קיימת הפניה לתקן בינלאומי שאומץ במקומות בהם בתקן בינלאומי  -
 ;בהתאם להוראות הדיווח ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל הקבוצה פועלתלציבור, 

במקומות בהם בתקן בינלאומי שאומץ קיימת הפניה להגדרה של מונח שמוגדר בהוראות הדיווח  -
  לציבור, תבוא הפניה להגדרה בהוראות במקום ההפניה המקורית.

 
 שימוש באומדנים   ג.       

 

 Israeli) בישראל לכללי חשבונאות מקובלים בהתאם מאוחדים ביניים הכספיים הדוחות תמצית בעריכת

GAAP ) ,ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת
ם של נכסים והתחייבויות, הכנסות בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומי

 והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
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 4302 בספטמבר 03ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( -  0ביאור 
 

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

 
 

 
 

 

 ד.    יישום לראשונה של תקני חשבונאות, עדכוני חקיקה חשבונאית והוראות הפיקוח על הבנקים   
 

קים בנושא "עדכון הגילוי על איכות מיישמת החברה את חוזר המפקח על הבנ 4112בינואר  1החל מיום 
 .בחברות כרטיסי אשראי"האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי 

תיאור אופן חות כספיים ביניים מאוחדים אלה ולהלן תיאור השינויים שננקטו במדיניות החשבונאית בתמצית דו
 היישום לראשונה והשפעתו, ככל שהייתה: 

 חובות של האשראי איכות על הגילוי עדכון" בנושא הבנקים על המפקח חוזר פורסם  4112 בפברואר 11 ביום
 חייבים, האשראי סיכון בדבר יותר נרחב גילוי דורש אשר" אשראי כרטיסי בחברות אשראי להפסדי הפרשה ועל
 הדוחות במסגרת לגילוי אחידה מתכונת וקובע אשראי להפסדי והפרשה אשראי בכרטיסי פעילות בגין

 .אשראי כרטיסי חברות לש הכספיים
 שאינו אשראי סיכון: "הבאים האשראי מגזרי לפי כמותי גילוי לתת נדרשת אשראי כרטיסי חברת, היתר בין

 בנקים בערבות אשראי סיכון"ו" מסחרי – בנקים בערבות שאינו אשראי סיכון", "פרטיים אנשים - בנקים בערבות
 ". ואחר

 כרטיסי בגין חייבים: "בנקים בערבות שאינם האשראי ממגזרי אחד בכל וכללישי החובות קבוצות הוגדרו, כן כמו
 חברות.  ריבית נושא אשראי תכלול  אשר" אשראי"ו ריבית נושאי שאינם חייבים יתרות תכלול אשר", אשראי
 . אלו קבוצות בין הפרדה תוך הגילוי את לתת, היתר בין, נדרשות אשראי כרטיסי
 .מסחרי אשראי ובגין פרטיים לאנשים אשראי בגין ריביות על נוסף גילוי נכלל הביאור במסגרת, בנוסף

 הנדרשת למתכונת להתאימם כדי זאת, קודמים בדוחות שנכללו הנתונים את, הניתן ככל, מחדש סווגה החברה
 . זו הוראה פי על

 הגילוי מתכונת עדכון למעט החברה של הכספיים הדוחות על מהותית השפעה הייתה לא לראשונה ליישום
 ."על בסיס מאוחד אשראי להפסדי והפרשה אשראי בכרטיסי פעילות בגין חייבים, אשראי סיכון" –4 בביאור

 
יישומם שלפני בתקופה הבנקים על המפקח של חדשות והוראות חדשים חשבונאות תקני   .ה 

 החשבונאות כללי של לאמ אימוץ בנושא טיוטה הבנקים על הפיקוח ידי על הופצה 4112 בינואר 47 ביום  (1)
 באופן לאמץ אלא IFRS -ה כללי את לאמץ שלא הבנקים על הפיקוח של כוונה המשקפת ב"בארה המקובלים

 זו טיוטה כי יצוין זאת עם. ב"בארה בנקים ידי על המיושמים, האמריקאית החשבונאית התקינה כללי את מלא
  .בנקאות לענייני המייעצת בוועדה לדיון עברה טרם

 אשראי להפסדי קבוצתית הפרשה (4)

 הפרשה בנושא לציבור הדיווח הוראות לעדכון חוזר טיוטת המייעצת בוועדה לדיון הועברה 4110 ביולי 15 ביום
 קבוצתית הפרשה חישוב בנושא השעה הוראות של התחולה את מאריכה הטיוטה. אשראי להפסדי קבוצתית
 הפסדי שיעור של החישוב לאופן והנחיות הבהרות ובעתק, משק לענפי פילוח על בהתבסס אשראי להפרשי

 הגורמים בגין ההתאמות את ההפרשה מקדם במסגרת להכללה בקשר מקיפות דרישות קובעת וכן העבר
 ההפרשה במקדם התומך התיעוד דרישות של משמעותית הרחבה הטיוטה מחייבת, בנוסף. הסביבתיים
. ולדירקטוריון להנהלה הדיווח דרישות של משמעותית בההרח וכן ההפרשה של כוללת ובנאותות הקבוצתית
 ותיזקף אומדן שינוי של בדרך תטופל העבר הפסדי שיעור לחישוב בקשר ההנחיות יישום בגין הצפויה ההשפעה

 .והפסד לרווח
 ההוראה אימוץ השפעת את לאמוד חברהה באפשרות אין, זה בשלב. נקבע טרם לראשונה היישום מועד

 .לכשתיושם
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 על בסיס מאוחד והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיסיכון אשראי,  – 4ביאור 
 

 בגין פעילות בכרטיסי אשראיואשראי א.  חייבים ית
 

 

 4302בספטמבר  03
בספטמבר  03

4302 
בספטמבר  03

4300 
בדצמבר  00

4300 

   
 במיליוני ש"ח 

 

שיעור ריבית 
 שנתית ממוצעת

  

 
 ליתרה ליום

לעסקאות 
בחודש 
 אחרון

   

    

 
% % 

 סיכון אשראי שאינו בערבות בנקים:   
 (1אנשים פרטיים: )     

  

 272  225  222 
 165  160  072  - - (4מזה: חייבים בגין כרטיסי אשראי )

 457  450  033  00.2 00.2 ( 4מזה: אשראי )

 מסחרי:      

  

 0  4  0 
 1  1  4  - - (4מזה: חייבים בגין כרטיסי אשראי )

 4  1  0  0.2 0.2 (0( )4מזה: אשראי )
סך הכל סיכון אשראי שאינו בערבות 

 בנקים
  

 220  261  225 

 סיכון אשראי בערבות בנקים ואחרים:
 021  042  002  - - חייבים בגין כרטיסי אשראי     

 11  11  03  1.5 1.2 אשראי
 0  0  1  - - הכנסות לקבל

 *-  *-  *-  - - אחרים 
סך כל חייבים בגין פעילות בכרטיסי 

 אשראי
  

 202  512  510 

בדבר "סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק על  621-2אנשים פרטיים כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בעמוד  (1)      
  ד".בסיס מאוח

ללא חיוב ריבית. כולל יתרות בגין עסקאות רגילות, עסקאות בתשלומים ע"ח בית  –חייבים בגין כרטיסי אשראי  (4)
אשראי עם חיוב ריבית הכולל עסקאות קרדיט, עסקאות בכרטיסי אשראי  –העסק ועסקאות אחרות. אשראי 

   מתגלגל, אשראי ישיר, אשראי שאינו למחזיקי כרטיס ועסקאות אחרות.
 ספטמברב 01, 4112 ספטמברב 01מיליוני ש"ח לימים  4-ו 1, מיליון ש"ח 1-הנמוך ממקדמות לבתי עסק בסך  (0) 

   , בהתאמה.4110בדצמבר  01-ו 4110
 

   מיליון ש"ח. 1-*    מייצג סכום הנמוך מ
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 4302 בספטמבר 03ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 )המשך(על בסיס מאוחד  והפרשה להפסדי אשראי בגין פעילות בכרטיסי אשראי חייביםסיכון אשראי,  -4ביאור 
 * ומכשירי אשראי חוץ מאזניים:*חובות .ב
 תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי .1
 

 
 4302 בספטמבר  03 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום

 
 הפרשה להפסדי אשראי

 
 סיכון אשראי שאינו בערבות בנקים

סיכון 
אשראי 
בערבות 

נקים ב
 (0ואחר)

 

 
 מסחרי אנשים פרטיים

 

 

חייבים 
בגין 

כרטיסי 
 (4אשראי) אשראי

חייבים בגין 
כרטיסי 
 סה"כ (4אשראי) אשראי

 
 במיליוני ש"ח 

 40  *-  *-  *-  43  0  יתרה לתחילת התקופה

 4  *-  *-  *-  4  *-  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (5) -  -  -  (5) -  מחיקות חשבונאיות

גביית חובות שנמחקו חשבונאית 
 2  -  -  -  2  -  בשנים קודמות 

 (0) -  -  -  (0) -  מחיקות חשבונאיות, נטו

 44  *-  *-  *-  40  0  ¹יתרת הפרשה לסוף התקופה

 מזה: ¹
 2  *-  *-  *-  0  0  בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים      

        
 

 
 ***4300בספטמבר  03ום לשלושה חודשים שהסתיימו בי

 
 הפרשה להפסדי אשראי

 
 סיכון אשראי שאינו בערבות בנקים

סיכון 
אשראי 
בערבות 
בנקים 

 (0ואחר)

 
 

 מסחרי אנשים פרטיים
 

 

חייבים 
בגין 

כרטיסי 
 (4אשראי) אשראי

חייבים בגין 
כרטיסי 
 סה"כ (4אשראי) אשראי

 
 במיליוני ש"ח 

 44  *-  *-  -  41  1  יתרה לתחילת התקופה
 *-  *-  *-  -  *-  *-  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (0) -  -  -  (0) -  מחיקות חשבונאיות
גביית חובות שנמחקו חשבונאית 

 4  -  -  -  4  -  בשנים קודמות 
 (1) -  -  -  (1) -  מחיקות חשבונאיות, נטו

 41  *-  *-  -  41  1  ¹יתרת הפרשה לסוף התקופה

 מזה: ¹
 0  *-  -  -  4  1  בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים      

       
 

 מיליון ש"ח. 1-*    מייצג סכום הנמוך מ
  הערות לטבלאות ראה בעמוד הבא.
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 4302 בספטמבר 03ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 על בסיס מאוחד )המשך( אשראיוהפרשה להפסדי  חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיסיכון אשראי,  -4ביאור 
 :)המשך( * ומכשירי אשראי חוץ מאזניים*חובות .ב
 תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי )המשך( .1

 
 4302 בספטמבר  03 לתשעה חודשים שהסתיימו ביום

 
 הפרשה להפסדי אשראי

 
 סיכון אשראי שאינו בערבות בנקים

סיכון 
אשראי 
בערבות 
בנקים 

 (0ואחר)

 
 

 מסחרי אנשים פרטיים
 

 

חייבים 
בגין 

כרטיסי 
 (4אשראי) אשראי

חייבים בגין 
כרטיסי 
 סה"כ (4אשראי) אשראי

 
 במיליוני ש"ח 

 40  *-  *-  *-  43  0  יתרה לתחילת התקופה
 0  *-  *-  *-  0  *-  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (1) -  -  -  (1) -  מחיקות חשבונאיות
 גביית חובות שנמחקו חשבונאית

 7  -  -  -  7  -  בשנים קודמות 
 (4) -  -  -  (4) -  מחיקות חשבונאיות, נטו

 44  *-  *-  *-  40  0  ¹יתרת הפרשה לסוף התקופה

 מזה: ¹
 2  *-  *-  *-  0  0  בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים      

        

 
 ***4300בספטמבר  03לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 

 
 הפסדי אשראיהפרשה ל

 
 סיכון אשראי שאינו בערבות בנקים

סיכון 
אשראי 
בערבות 
בנקים 

 (0ואחר)

 
 

 מסחרי אנשים פרטיים
 

 

חייבים 
בגין 

כרטיסי 
 (4אשראי) אשראי

חייבים בגין 
כרטיסי 
 סה"כ (4אשראי) אשראי

 
 במיליוני ש"ח 

 46  *-  *-  -  42  1  יתרה לתחילת התקופה
 (4) *-  *-  -  (4) *-  שראיהוצאות בגין הפסדי א

 (11) -  -  -  (11) -  מחיקות חשבונאיות
גביית חובות שנמחקו חשבונאית 

 7  -  -  -  7  -  בשנים קודמות 
 (0) -  -  -  (0) -  מחיקות חשבונאיות, נטו

 41  *-  *-  -  41  1  ¹יתרת הפרשה לסוף התקופה

 מזה: ¹
 0  *-  -  -  4  1  מאזנייםבגין מכשירי אשראי חוץ       

       
 

אשראי נושא ריבית. אשראי זה כולל עסקאות קרדיט, עסקאות בכרטיסי אשראי מתגלגל, אשראי למחזיקי  (4)
 כרטיס, אשראי שאינו למחזיקי כרטיס ועסקאות אחרות.

ונים בינלאומיים לכרטיסי גר(   חייבים ואשראי בגין כרטיסי אשראי בערבות בנקים, פקדונות בבנקים, חברות וא0)
 אשראי, הכנסות לקבל וחייבים אחרים.

  ש"ח. יוןמיל 1 -סכום הנמוך ממייצג  *       
 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פקדונות בבנקים וחובות אחרים.  **    
נושא עדכון הגילוי על איכות האשראי של יישמה החברה לראשונה את הוראות הפיקוח על הבנקים ב 4112במרס  01החל מהדוח ליום   ***  

חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי. מספרי ההשוואה לתקופות קודמות סווגו מחדש ככל שניתן להתאימם למתכונת הנדרשת לפי 
  ההוראות כאמור.
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 4302 בספטמבר 03ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 על בסיס מאוחד )המשך( והפרשה להפסדי אשראי טיסי אשראיחייבים בגין פעילות בכרסיכון אשראי,  -4ביאור 
 

 אשראי חוץ מאזניים )המשך(: חובות** ומכשיריב.   
  * בגינם היא חושבה:**, ועל החובות*מידע נוסף על דרך חישוב הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות.   4

 

 

 4302בספטמבר  03ליום 

 
 הפרשה להפסדי אשראי

 
 בערבות בנקיםסיכון אשראי שאינו 

סיכון 
אשראי 
בערבות 
בנקים 
 ואחר

 
 

 מסחרי אנשים פרטיים
 

 

חייבים 
בגין 

כרטיסי 
 אשראי אשראי

חייבים בגין 
כרטיסי 
 סה"כ אשראי אשראי

 
 במיליוני ש"ח 

 יתרת חוב רשומה של חובות**:
 7  0  0  0  0  0  שנבדקו על בסיס פרטני      

 202  057  -  0  411  077  שנבדקו על בסיס קבוצתי

 220  063  0  4  033  072  סך הכל חובות**

הפרשה להפסדי אשראי בגין        
 חובות**:

 *-  *-  -  -  *-  -  שנבדקו על בסיס פרטני      

 02  *-  -  -  02  *-  שנבדקו על בסיס קבוצתי

 02  *-  -  -  02  *-  סך הכל הפרשה להפסדי אשראי

 ש"ח. יוןמיל 1 -סכום הנמוך מ *       
 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פקדונות בבנקים וחובות אחרים. **
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 4302 בספטמבר 03ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 על בסיס מאוחד )המשך( והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיסיכון אשראי,  -4ביאור 
 

 אשראי חוץ מאזניים )המשך(: ת** ומכשיריחובוב.   
 

 :)המשך( * בגינם היא חושבה**, ועל החובות*מידע נוסף על דרך חישוב הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות.   4
 

 

 ***4300בספטמבר  03ליום 

 
 הפרשה להפסדי אשראי

 
 סיכון אשראי שאינו בערבות בנקים

סיכון 
אשראי 
בערבות 
בנקים 
 ואחר

 
 

 מסחרי פרטייםאנשים 
 

 

חייבים 
בגין 

כרטיסי 
 אשראי אשראי

חייבים בגין 
כרטיסי 
 סה"כ אשראי אשראי

 
 במיליוני ש"ח 

 יתרת חוב רשומה של חובות**:
 2  0  1  *-  1  -  שנבדקו על בסיס פרטני      

 510  022  -  1  455  160  שנבדקו על בסיס קבוצתי

 515  025  1  1  450  160  סך הכל חובות**

 הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות**:       
 *-  *-  -  -  *-  -  שנבדקו על בסיס פרטני      

 15  *-  -  -  15  *-  שנבדקו על בסיס קבוצתי

 15  *-  -  -  15  *-  סך הכל הפרשה להפסדי אשראי
 

 

 ***4300בדצמבר  00ליום 

 
 הפרשה להפסדי אשראי

 
 שאינו בערבות בנקים סיכון אשראי

סיכון 
אשראי 
בערבות 
בנקים 
 ואחר

 
 

 מסחרי אנשים פרטיים
 

 

חייבים 
בגין 

כרטיסי 
 אשראי אשראי

חייבים בגין 
כרטיסי 
 סה"כ אשראי אשראי

 
 במיליוני ש"ח 

 יתרת חוב רשומה של חובות**:
 5  4  4  1  4  1  שנבדקו על בסיס פרטני      

 510  061  -  *-  452  167  שנבדקו על בסיס קבוצתי

 541  060  4  1  457  165  סך הכל חובות**

 הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות**:       
 *-  *-  -  -  *-  -  שנבדקו על בסיס פרטני      

 15  *-  -  -  15  *-  שנבדקו על בסיס קבוצתי

 15  *-  -  -  15  *-  סך הכל הפרשה להפסדי אשראי
 ש"ח. יוןמיל 1 -סכום הנמוך מ*      
 וחובות אחרים. ת בבנקיםפקדונויבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, חי*    *   

יישמה החברה לראשונה את הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא עדכון הגילוי  4112במרס  01החל מהדוח ליום   ***
ספרי ההשוואה לתקופות קודמות סווגו מחדש על איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי. מ

  ככל שניתן להתאימם למתכונת הנדרשת לפי ההוראות כאמור.
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 4302 בספטמבר 03ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 על בסיס מאוחד )המשך( והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיסיכון אשראי,  -4ביאור 
 

  1חובותג.      

 איכות אשראי ופיגורים: .1
 

 

 4302בספטמבר  03

  
 (4בעייתיים)

-חובות לא פגומים
 מידע נוסף

 

לא 
 בעייתיים

לא 
 סה"כ (0פגומים) פגומים

בפיגור 
 13של 

ימים 
 (2ויותר)

בפיגור 
 03של 
 21ועד 

 (5ימים)

 
 במיליוני ש"ח 

 חובות שאינם בערבות בנקים
 אנשים פרטיים      
 *-  -  072  -  *-  072  כרטיסי אשראי חייבים בגין      

 4  -  033  0  07  424  אשראי
 מסחרי

 -  -  4  -  -  4  חייבים בגין כרטיסי אשראי      
 -  -  0  -  -  0  אשראי

 -  -  063  -  -  063  (6חובות בערבות בנקים ואחרים)       

 4  -  220  0  07  240  סך הכל
 

 

 **4300בספטמבר  03

  

 (4בעייתיים)
-חובות לא פגומים

 מידע נוסף

 

לא 
 בעייתיים

לא 
 סה"כ (0פגומים) פגומים

בפיגור 
 13של 

ימים 
 (2ויותר)

בפיגור 
 03של 
 21ועד 

 (5ימים)

 
 במיליוני ש"ח 

 חובות שאינם בערבות בנקים
 אנשים פרטיים      
 *-  -  160  -  *-  160  חייבים בגין כרטיסי אשראי      

 4  -  450  1  40  462  אשראי

 מסחרי
 -  -  1  -  -  1  חייבים בגין כרטיסי אשראי      

 -  -  1  -  -  1  אשראי

 -  -  025  -  -  025  (6חובות בערבות בנקים ואחרים)       

 4  -  515  1  40  752  סך הכל

       
יון ש"ח.מיל 1 -סכום הנמוך מ מייצג*    

.הבאראו בעמוד  אותהערות לטבל  
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 4302 בספטמבר 03ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 על בסיס מאוחד )המשך( והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיסיכון אשראי,  -4ביאור 
 
 )המשך(: 1חובות .ג

 איכות אשראי ופיגורים )המשך(: .1
 

 

 **4300בדצמבר  00

  

 (4)בעייתיים
-חובות לא פגומים

 מידע נוסף

 

לא 
 בעייתיים

לא 
 סה"כ (0פגומים) פגומים

בפיגור 
 13של 

ימים 
 (2ויותר)

בפיגור 
 03של 
 21ועד 

 (5ימים)

 
 במיליוני ש"ח 

 חובות שאינם בערבות בנקים
 אנשים פרטיים      
 *-  -  165  -  1  167  חייבים בגין כרטיסי אשראי      

 4  -  457  4  44  460  אשראי

 מסחרי
 -  -  1  -  -  1  חייבים בגין כרטיסי אשראי      

 -  -  4  -  -  4  אשראי

 -  -  060  -  -  060  (6חובות בערבות בנקים ואחרים)       

 4  -  541  4  40  706  סך הכל

        
 רים., פקדונות בבנקים וחובות אחחייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי (1)
 חובות פגומים, נחותים או בהשגחה מיוחדת. (4)
ל, חובות פגומים אינם צוברים הכנסות ריבית. למידע על חובות פגומים מסויימים שאורגנו מחדש באירגון מחדש של חוב לככ (0)

 .ג. להלן.4.ג.4בעייתי ראה ביאור 
 מסווגים כחובות בעייתיים שאינם פגומים. צוברים הכנסות ריבית. (2)
 הכנסות ריבית. צוברים אינם  (2)
מחזיקי כרטיס בערבות הבנקים, פקדונות בבנקים, חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל וחייבים  (6)

 אחרים.
 

יון ש"ח.מיל 1 -סכום הנמוך מ מייצג *   
שא עדכון הגילוי על יישמה החברה לראשונה את הוראות הפיקוח על הבנקים בנו 4112במרס  01החל מהדוח ליום   **

איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי. מספרי ההשוואה לתקופות קודמות סווגו מחדש ככל 
 שניתן להתאימם למתכונת הנדרשת לפי ההוראות כאמור.
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 4302 בספטמבר 03ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 על בסיס מאוחד )המשך( והפרשה להפסדי אשראי יסי אשראיחייבים בגין פעילות בכרטסיכון אשראי,  -4ביאור 
 )המשך(: 1ג.  חובות      
 :פגומים חובות על נוסף מידע.  4

 א.  חובות פגומים והפרשה פרטנית:

 
 4302בספטמבר  03

 

( 4יתרת)
חובות 

פגומים 
בגינם קיימת 

הפרשה 
 (0פרטנית)

יתרת 
הפרשה 
 (0פרטנית)

( 4יתרת)
חובות 

פגומים 
א בגינם ל
קיימת 

הפרשה 
 פרטנית

סך הכל 
( 4יתרת)

חובות 
 פגומים

יתרת קרן 
חוזית של 

חובות 
 פגומים

 
 במיליוני ש"ח 

 חובות שאינם בערבות בנקים

 אנשים פרטיים     
 -  -  -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי     

 0  0  -  *-  0  אשראי
 מסחרי

 -  -  -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי     
 -  -  -  -  -  אשראי

 -  -  -  -  -  (2חובות בערבות בנקים ואחרים)

 0  0  -  *-  0  (5סך הכל)
 (מזה:2)

 0  -  *-  0  נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים      
 0  -  *-  0  חובות בארגון מחדש של חובות בעייתיים 

  

 
 **4300בספטמבר  03

 

( 4יתרת)
חובות 

פגומים 
בגינם קיימת 

הפרשה 
 (0פרטנית)

יתרת 
הפרשה 
 (0פרטנית)

( 4יתרת)
חובות 

פגומים 
בגינם לא 

קיימת 
הפרשה 
 פרטנית

סך הכל 
( 4יתרת)

חובות 
 פגומים

יתרת קרן 
חוזית של 

חובות 
 פגומים

 
 במיליוני ש"ח 

 חובות שאינם בערבות בנקים

 אנשים פרטיים     
 -  -  -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי     

 1  1  -  *-  1  אשראי

 מסחרי
 -  -  -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי     

 -  -  -  -  -  אשראי

 -  -  -  -  -  (2חובות בערבות בנקים ואחרים)

 1  1  -  *-  1  (5סך הכל)

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

 1  -  *-  1  חובות בארגון מחדש של חובות בעייתיים 

 מיליון ש"ח. 1 -*     סכום הנמוך מ    
   הערות לטבלאות ראה בעמוד הבא.  
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 4302 בספטמבר 03ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 מאוחד )המשך(על בסיס  והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיסיכון אשראי,  -4ביאור 
 )המשך(: 1ג.  חובות   

 :)המשך( פגומים חובות על נוסף מידע.  4
 :)המשך( א.  חובות פגומים והפרשה פרטנית

 
 **4300בדצמבר  00

 

( 4יתרת)
חובות 

פגומים 
בגינם 
קיימת 

הפרשה 
 (0פרטנית)

יתרת 
הפרשה 
 (0פרטנית)

( 4יתרת)
חובות 

פגומים 
בגינם לא 

קיימת 
הפרשה 
 פרטנית

ל סך הכ
( 4יתרת)

חובות 
 פגומים

יתרת קרן 
חוזית של 

חובות 
 פגומים

 
 במיליוני ש"ח 

 חובות שאינם בערבות בנקים

 אנשים פרטיים     
 -  -  -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי     

 4  4  -  *-  4  אשראי
 מסחרי

 -  -  -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי     
 -  -  -  -  -  אשראי

 -  -  -  -  -  (2חובות בערבות בנקים ואחרים)      

 4  4  -  *-  4  (5סך הכל)

 (מזה:2)
 4  -  *-  4  נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים      

 4  -  *-  4  חובות בארגון מחדש של חובות בעייתיים 

 
          

 ש"ח. יוןמיל 1 -סכום הנמוך מ  *     
 

 וחובות אחרים. ת בבנקיםפקדונו, בגין פעילות בכרטיסי אשראיים חייב    (1)
 יתרת חוב רשומה.    (4)
 הפרשה פרטנית להפסדי אשראי    (0)
מחזיקי כרטיס בערבות הבנקים, פקדונות בבנקים, חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל וחייבים     (2)

  אחרים.
 

יישמה החברה לראשונה את הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא עדכון הגילוי על  4112במרס  01החל מהדוח ליום    ** 
איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי. מספרי ההשוואה לתקופות קודמות סווגו מחדש ככל שניתן 

 להתאימם למתכונת הנדרשת לפי ההוראות כאמור.
 

  



 
 דיינרס קלוב ישראל בע"מ  

 

 63 
 

 4302 רבספטמב 03ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 על בסיס מאוחד )המשך( והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיסיכון אשראי,  -4ביאור 
 )המשך(: 1ג.  חובות   

 )המשך(: פגומים חובות על נוסף מידע.  4
 ב.  יתרה ממוצעת והכנסות ריבית:

 

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו 
 4302בספטמבר  03 ביום

 

 חוב רשומהיתרת 

 

יתרה ממוצעת 
של חובות 

 (4פגומים)
הכנסות ריבית 

 (0שנרשמו)
מזה: נרשמו על 

 בסיס מזומן

 

 במיליוני ש"ח 
 חובות שאינם בערבות בנקים

 אנשים פרטיים   
 -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי   

 *-  *-  0  אשראי
 מסחרי

 -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי   
 -  -  -  יאשרא

 -  -  -  (2חובות בערבות בנקים ואחרים)

 *-  *-  0  סך הכל

 

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו 
 **4300 בספטמבר 03 ביום

 

 יתרת חוב רשומה

 

יתרה ממוצעת 
של חובות 

 (4פגומים)
הכנסות ריבית 

 (0שנרשמו)
מזה: נרשמו על 

 בסיס מזומן

 

 במיליוני ש"ח 

 בות בנקיםחובות שאינם בער
 אנשים פרטיים   
 -  -  *-  חייבים בגין כרטיסי אשראי   

 *-  *-  4  אשראי

 מסחרי
 -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי   

 -  -  -  אשראי

 -  -  -  (2חובות בערבות בנקים ואחרים)

 *-  *-  4  סך הכל
 מיליון ש"ח. 1 -*   סכום הנמוך מ

 כרטיסי אשראי, פקדונות בבנקים וחובות אחרים.חייבים בגין פעילות ב (1)
 יתרת חוב רשומה ממוצעת של חובות פגומים בתקופת הדיווח. (4)
הכנסות ריבית שנרשמו בתקופת הדיווח, בגין היתרה הממוצעת של החובות הפגומים, בפרק הזמן בו החובות סווגו  (0)

 כפגומים.
ירגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל מחזיקי כרטיס בערבות הבנקים, פקדונות בבנקים, חברות וא (2)

 וחייבים אחרים.
יישמה החברה לראשונה את הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא עדכון הגילוי על  4112במרס  01החל מהדוח ליום    ** 

איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי. מספרי ההשוואה לתקופות קודמות סווגו מחדש ככל 
   יתן להתאימם למתכונת הנדרשת לפי ההוראות כאמור.שנ
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 4302 בספטמבר 03ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 על בסיס מאוחד )המשך( והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיסיכון אשראי,  -4ביאור 
 

 )המשך(: 1ג.  חובות   
 )המשך(: פגומים חובות על נוסף מידע.  4

 ב.  יתרה ממוצעת והכנסות ריבית:

 

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימו 
 4302בספטמבר  03 ביום

 

 יתרת חוב רשומה

 

יתרה ממוצעת 
של חובות 

 (4פגומים)
הכנסות ריבית 

 (0שנרשמו)
מזה: נרשמו על 

 בסיס מזומן

 

 במיליוני ש"ח 
 חובות שאינם בערבות בנקים

 אנשים פרטיים   
 -  -  -  ן כרטיסי אשראיחייבים בגי   

 *-  *-  0  אשראי
 מסחרי

 -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי   
 -  -  -  אשראי

 -  -  -  (2חובות בערבות בנקים ואחרים)

 *-  *-  0  סך הכל

 

לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימו 
 **4300בספטמבר  03 ביום

 

 יתרת חוב רשומה

 

יתרה ממוצעת 
 של חובות

 (4פגומים)
הכנסות ריבית 

 (0שנרשמו)
מזה: נרשמו על 

 בסיס מזומן

 

 במיליוני ש"ח 
 חובות שאינם בערבות בנקים

 אנשים פרטיים   
 -  -  *-  חייבים בגין כרטיסי אשראי   

 *-  *-  4  אשראי
 מסחרי

 -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי   
 -  -  -  אשראי

 -  -  -  (2ואחרים)חובות בערבות בנקים 

 *-  *-  4  סך הכל
 

 מיליון ש"ח. 1 -*     סכום הנמוך מ
 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פקדונות בבנקים וחובות אחרים. (1)
 יתרת חוב רשומה ממוצעת של חובות פגומים בתקופת הדיווח. (4)
גומים, בפרק הזמן בו החובות הכנסות ריבית שנרשמו בתקופת הדיווח, בגין היתרה הממוצעת של החובות הפ (0)

 סווגו כפגומים.
מחזיקי כרטיס בערבות הבנקים, פקדונות בבנקים, חברות ואירגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות  (2)

 לקבל וחייבים אחרים.
ל יישמה החברה לראשונה את הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא עדכון הגילוי ע 4112במרס  01החל מהדוח ליום    ** 

איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי. מספרי ההשוואה לתקופות קודמות סווגו מחדש ככל 
 שניתן להתאימם למתכונת הנדרשת לפי ההוראות כאמור.

  



 
 דיינרס קלוב ישראל בע"מ  

 

 64 
 

 4302 בספטמבר 03ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 על בסיס מאוחד )המשך( להפסדי אשראיוהפרשה  חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיסיכון אשראי,  -4ביאור 
 )המשך(: 1ג.  חובות   

 )המשך(: פגומים חובות על נוסף מידע.  4
 ג.  חובות בעייתיים בארגון מחדש:

 

 4302בספטמבר  03

 

 יתרת חוב רשומה

 

 (0סך הכל) (, לא בפיגור4צובר) שאינו צובר הכנסות ריבית

 

 במיליוני ש"ח 

 
 )בלתי מבוקר(

 נם בערבות בנקיםחובות שאי
 אנשים פרטיים   
 -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי   

 0  0  *-  אשראי
 מסחרי

 -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי   
 -  -  -  אשראי

 -  -  -  (2חובות בערבות בנקים ואחרים)

 0  0  *-  סך הכל

 

 **4300בספטמבר  03

 

 יתרת חוב רשומה

 

 (0סך הכל) (, לא בפיגור4צובר) הכנסות ריביתשאינו צובר 

 

 במיליוני ש"ח 
 חובות שאינם בערבות בנקים

 אנשים פרטיים   
 -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי   

 1  1  *-  אשראי
 מסחרי

 -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי   
 -  -  -  אשראי

 -  -  -  (2חובות בערבות בנקים ואחרים)

 1  1  *-  סך הכל

 

 **4300בדצמבר  00

 

 יתרת חוב רשומה

 

 (0סך הכל) (, לא בפיגור4צובר) שאינו צובר הכנסות ריבית

 

 במיליוני ש"ח 
 חובות שאינם בערבות בנקים

 אנשים פרטיים   
 -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי   

 4  1  1  אשראי
 מסחרי

 -  -  -  יחייבים בגין כרטיסי אשרא   
 -  -  -  אשראי

 -  -  -  (2חובות בערבות בנקים ואחרים)
 4  1  1  סך הכל

 , פקדונות בבנקים וחובות אחרים.אשראיחייבים בגין פעילות בכרטיסי  (1)

 צובר הכנסות ריבית. (4)

  נכלל בחובות פגומים. (0)
 ם לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל וחייבים אחרים.כרטיס בערבות הבנקים, פקדונות בבנקים, חברות ואירגונים בינלאומיי מחזיקי (2)

 מיליון ש"ח. 1 -סכום הנמוך ממייצג   *   

יישמה החברה לראשונה את הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא עדכון הגילוי על איכות האשראי  4112במרס  01החל מהדוח ליום   **         
קופות קודמות סווגו מחדש ככל שניתן להתאימם למתכונת הנדרשת של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי. מספרי ההשוואה לת

   לפי ההוראות כאמור.
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 4302 בספטמבר 03ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 על בסיס מאוחד )המשך( והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיסיכון אשראי,  -4ביאור 
 )המשך(: 1ג.  חובות   

 )המשך(: פגומים חובות על נוסף מידע.  4
 ג.  חובות בעייתיים בארגון מחדש )המשך(:

 
 4302בספטמבר  03 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום

 
 ארגונים מחדש שבוצעו בתקופת הדיווח

 

ארגונים מחדש 
 (4שכשלו)

 

מספר 
 חוזים

יתרת חוב 
רשומה לפני 
 ארגון מחדש

יתרת חוב 
רשומה 

לאחר ארגון 
 מחדש

 

מספר 
 חוזים

יתרת חוב 
רשומה 

לפני 
ארגון 
 מחדש

  
 במיליוני ש"ח 

  

במיליוני 
 ש"ח 

 חובות שאינם בערבות בנקים
 אנשים פרטיים      

 -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי      
 

 -  - 

 *-  *-  40  אשראי
 

 20  -* 

 מסחרי
 -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי      

 
 -  - 

 -  -  -  שראיא
 

 -  - 

 -  -  -  (0חובות בערבות בנקים ואחרים)       
 

 -  - 

 *-  *-  40  סך הכל

 

 20  -* 

        

 
 **4300בספטמבר  03לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 
 ארגונים מחדש שבוצעו בתקופת הדיווח

 

ארגונים מחדש 
 (4שכשלו)

 

מספר 
 חוזים

יתרת חוב 
לפני  רשומה

 ארגון מחדש

יתרת חוב 
רשומה לאחר 

 ארגון מחדש
 

מספר 
 חוזים

יתרת חוב 
רשומה לפני 
 ארגון מחדש

  
 במיליוני ש"ח 

  

במיליוני 
 ש"ח 

 חובות שאינם בערבות בנקים
 אנשים פרטיים      

 -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי      
 

 -  - 

 *-  *-  26  אשראי
 

 02  -* 

 מסחרי
 -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי      

 
 -  - 

 -  -  -  אשראי
 

 -  - 

 -  -  -  (0חובות בערבות בנקים ואחרים)       
 

 -  - 

 *-  *-  26  סך הכל

 

 02  -* 
 

 מיליון ש"ח. 1 -*     מייצג סכום הנמוך מ
   הערות לטבלאות ראה בעמוד הבא. 
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 4302 בספטמבר 03יום ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ל
 

 על בסיס מאוחד )המשך( והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיסיכון אשראי,  -4ביאור 
 )המשך(: 1ג.  חובות   

 )המשך(: פגומים חובות על נוסף מידע.  4
 ג.  חובות בעייתיים בארגון מחדש )המשך(:

 
 4302בספטמבר  03 לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימו ביום

 
 ארגונים מחדש שבוצעו בתקופת הדיווח

 

ארגונים מחדש 
 (4שכשלו)

 

מספר 
 חוזים

יתרת חוב 
רשומה לפני 
 ארגון מחדש

יתרת חוב 
רשומה 

לאחר ארגון 
 מחדש

 

מספר 
 חוזים

יתרת חוב 
רשומה 

לפני 
ארגון 
 מחדש

  
 במיליוני ש"ח 

  

במיליוני 
 ש"ח 

 חובות שאינם בערבות בנקים
 אנשים פרטיים      

 -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי      
 

 -  - 

 0  0  72  אשראי
 

 022  -* 

 מסחרי
 -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי      

 
 -  - 

 -  -  -  אשראי
 

 -  - 

 -  -  -  (0חובות בערבות בנקים ואחרים)       
 

 -  - 

 0  0  72  סך הכל

 

 022  -* 

       

 מיליון ש"ח. 1 -*     מייצג סכום הנמוך מ
   הערות לטבלאות ראה בעמוד הבא. 



 
 דיינרס קלוב ישראל בע"מ  

 

 65 
 

 4302 בספטמבר 03ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 על בסיס מאוחד )המשך( והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיסיכון אשראי,  -4ביאור 
 )המשך(: 1ג.  חובות   

 )המשך(: פגומים חובות על סףנו מידע.  4
 ג.  חובות בעייתיים בארגון מחדש )המשך(:

 
 **4300בספטמבר  03לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימו ביום 

 
 ארגונים מחדש שבוצעו בתקופת הדיווח

 

ארגונים מחדש 
 (4שכשלו)

 

מספר 
 חוזים

יתרת חוב 
רשומה לפני 
 ארגון מחדש

יתרת חוב 
רשומה לאחר 

 ארגון מחדש
 

מספר 
 חוזים

יתרת חוב 
רשומה לפני 
 ארגון מחדש

  
 במיליוני ש"ח 

  

במיליוני 
 ש"ח 

 חובות שאינם בערבות בנקים
 אנשים פרטיים      

 -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי      
 

 -  - 

 1  1  174  אשראי
 

 056  1 

 מסחרי
 -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי      

 
 -  - 

 -  -  -  יאשרא
 

 -  - 

 -  -  -  (0חובות בערבות בנקים ואחרים)       
 

 -  - 

 1  1  174  סך הכל

 

 056  1 

 בבנקים וחובות אחרים. פקדונות, ייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיח (1)
 בעבר מחדש בארגון מחדש של חוב בעייתי.אורגנו  רחובות שהפכו בשנת הדיווח לחובות בפיגור אש (4)

כרטיס בערבות הבנקים, פקדונות בבנקים, חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות  מחזיקי (0)
 לקבל וחייבים אחרים. 

יישמה החברה לראשונה את הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא עדכון הגילוי  4112במרס  01החל מהדוח ליום     **    
אי. מספרי ההשוואה לתקופות קודמות סווגו מחדש על איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשר

 ככל שניתן להתאימם למתכונת הנדרשת לפי ההוראות כאמור.
 

 זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי – 0ביאור 

 
 

 

 בדצמבר 00 בספטמבר 03

 

4302 4300 4300 

 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(

 

 במיליוני ש"ח 

 221  201  506  (1בתי עסק )
 10  12  04  קודותהפרשה לנ

 6  2  5  הוצאות לשלם
 1  0  חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי

 0  *-  4  הכנסות מראש 

 *-  *-  *-  אחרים

 

 556  221  260 

 בספטמבר 01, 4112 ספטמברב 01 ני ש"ח לימיםמיליו 01-ו 5, 06יתרת ניכיון שוברים לבתי עסק בסך בניכוי  (1)
 , בהתאמה.4110צמבר בד 01-ו 4110

   מיליון ש"ח. 1-*    מייצג סכום הנמוך מ        
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 4302 בספטמבר 03ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 הדוחו לתמציתם 

 הבנקים על המפקח הוראות לפי ההון הלימות - 2 ביאור
 

שא מדידה והלימות הון, על מנת בנו 411-411תיקן המפקח על הבנקים את הוראות ניהול בנקאי תקין מס'  4110במאי 
.IIIלהתאימן להנחיות באזל 
קובעות שינויים משמעותיים בחישוב דרישות ההון הרגולטורי, בין היתר, בכל הקשור ל: IIIיודגש, כי הוראות באזל 

רכיבי ההון הפיקוחי -
ניכויים מההון והתאמות פיקוחיות -
מיםטיפול בחשיפות לסיכון אשראי בגין חובות פגו -

, כאשר היישום הינו באופן מדורג בהתאם להוראות 4112בינואר  1התיקונים להוראות הנ"ל נכנסו לתוקף החל מיום 
הוראות מעבר,  -ההון הפיקוחי  -בנושא מדידה והלימות הון  400המעבר שנקבעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר 

ולקבוע תקופת מעבר עד  IIIוחי במסגרת יישום באזל וזאת על מנת לאפשר עמידה בדרישות החדשות של ההון הפיק
ליישומן המלא. הוראות המעבר מתייחסות, בין היתר, להתאמות הפיקוחיות והניכויים מההון, וכן למכשירי הון שאינם 
כשירים להכללה בהון הפיקוחי בהתאם לקריטריונים החדשים שנקבעו בהוראות באזל. בפרט, בהתאם להוראות 

ות הפיקוחיות והניכויים מההון וכן זכויות המיעוט שאינן כשירות להיכלל בהון הפיקוחי ינוכו מההון המעבר, ההתאמ
. מכשירי ההון שאינם כשירים 4115בינואר  1ועד ליום  4112בינואר  1בכל שנה, החל מיום  41%בהדרגה בשיעור של 

נוספים עד  11% -שנה עוקבת תופחת תקרה זו בובכל  4112בינואר  1ביום  51%עוד כהון פיקוחי יוכרו עד לתקרה של 
.4144בינואר  1ליום 

פורסם חוזר הפיקוח על הבנקים בנושא דרישות הגילוי של באזל הנוגעות להרכב ההון  4110באוגוסט  40בנוסף, ביום 
.IIIל )להלן: "החוזר"(. החוזר קבע דרישות גילוי מעודכנות שיידרשו הבנקים לכלול כחלק מאימוץ הוראות באז

, נכלל הגילוי על מספרי 4112בהתאם לכך, במסגרת הביאור על הלימות ההון בדוחות הכספיים הרבעוניים בשנת 
כפי שאומצו על ידי המפקח על הבנקים, וכן הגילוי על  IIהשוואה לתקופות קודמות הערוכים בהתאם להוראות באזל 

.IIIאם להוראות באזל הערוכים בהת 4112בינואר  1מספרי השוואה מבוקרים ליום 
 

  

בספטמבר  03
4302 

בינואר  0
4302 

בדצמבר  00
4300 

בספטמבר  03
4300 

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

  
 II  (4)באזל  III  (0)באזל 

  
 במיליוני ש"ח 

 הלימות הון לפי המפקח על הבנקים א.
 הון לצורך חישוב יחס ההון: .1    

    

 
 404  421  421  066  , לאחר ניכויים1עצמי רובד הון 

 
 -  -  0  1  , לפני ואחרי ניכויים4הון רובד 

 
 404  421  421  075  סה"כ הון כולל

 יתרות משוקללות של נכסי סיכון: .4
 

 
 

 

 
 711  654  716  703  סיכון אשראי

 
 0  0  0  0  סיכון שוק

 
 410  415  415  402  (0סיכון תפעולי)

 
 044  010  047  125  סה"כ יתרות משוקללות של נכסי סיכון

 יחס ההון לרכיבי סיכון )באחוזים(: .0
 

 
 

 

 
 42.1 46.7 46.1 07.6 לרכיבי סיכון 1יחס הון עצמי רובד 

 
 42.1 46.7 46.0 02.6 יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

 

יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח 
 0.1 0.1 04.5 04.5 על הבנקים

 
 הערות לטבלה ראו בעמוד הבא
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 4302 בספטמבר 03ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 4110במרס  01ם לתמצית הדוחות הכספיים ליום 

 ם )המשך(לפי הוראות המפקח על הבנקילימות ההון ה - 2ביאור 

 
 

  

בספטמבר  03
4302 

בינואר  0
4302 

בדצמבר  00
4300 

ר בספטמב 03
4300 

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

  
 II  (4)באזל  III  (0)באזל 

  
 במיליוני ש"ח 

 רכיבי ההון לצורך חישוב יחס ההון )בנתוני המאוחד( ב.
    

 
 1. הון רובד 1

    
 

 404 421 421 066 הון עצמי

 
 -  -  -  -  1הבדלים בין הון עצמי לבין הון עצמי רובד 

 

, לפני ולאחר התאמות פיקוחיות 1סך הון עצמי רובד 
 404 421 421 066 וניכויים

 
 4. הון רובד 4

    
 

 -  -  0  1  : הפרשות, לפני ניכויים4הון רובד 

 
 -  -  0  1  , לפני ולאחר ניכויים4סך הון רובד 

 0השפעת הוראות המעבר על יחס הון עצמי רובד  ג.
    

  
 באחוזים

  
  

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(
  

 
 יחס ההון לרכיבי סיכון

    

 

לרכיבי סיכון לפני יישום השפעת  1יחס הון עצמי רובד 
 46.7 02.0 400הוראות המעבר בהוראה 

  
 

 (1.7) (3.5) השפעת הוראות המעבר
  

 

לרכיבי סיכון לאחר יישום השפעת  1יחס הון עצמי רובד 
 46.1 07.6 400הוראות המעבר בהוראה 

  

 .4112בינואר  1בדבר "מדידה והלימות ההון", החלות מיום  400, 411-411ת ניהול בנקאי תקין מספר ומחושב בהתאם להורא (1)      

 .4110 דצמברב 01 יוםל שחלו עד", ההון והלימות מדידה" בדבר 411-411 מספר תקין בנקאי ניהול תולהורא בהתאם מחושב (4)

 בהתאם לגישה הסטנדרטית. נכסי הסיכון התפעולי מחושבים (0)

 .4112בינואר  1החל מיום  (2)
 

 והלימות מדידהבדבר " 414בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין  –: התאמות פיקוחיות וניכויים IIIהערה: לעניין החישובים לצורך באזל 
 .400וראת ניהול בנקאי תקין . נכסי הסיכון וההתאמות הפיקוחיות מוצגים בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בה"ההון הפיקוחי – הון

 
 

 ההון הלימות יעד    .ד

 מהיחס גבוה שהינו ההון ליעד בהתאם הון הלימות רמת להחזיק, וההנהלה הדירקטוריון ידי על שאושרה מדיניות לקבוצה
 עתלד, משקף וההנהלה הדירקטוריון ידי על שנקבע ההון יעד. הבנקים על המפקח ידי על שהוגדר כפי הנדרש המזערי
 הון יעד עומד הדיווח לתאריך .שלה הסיכון ובתאבון הסיכון בפרופיל בהתחשב הנדרשת הנאותה ההון רמת את, הקבוצה

 .12% של שיעור על הכולל ההון יחס ויעד 10% של שיעור על הליבה
חת משיעור של אימץ דירקטוריון החברה מדיניות לפיה יחס הלימות ההון הכולל של החברה לא יפ 4114בדצמבר  47ביום 
 .1%. כן נקבע כי החברה תשמור כרית הונית בשיעור של 10%ויחס הלימות הון הליבה לא יפחת משיעור של  12%
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 4302 בספטמבר 03ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

  התקשרויות מיוחדות ,התחייבויות תלויות – 5ביאור 

  

 בדצמבר 00 בספטמבר 03 בספטמבר 03 בדצמבר 00 בספטמבר 03 בספטמבר 03

  

4302 4300 4300 4302 4300 4300 

     
 הפרשה להפסדי אשראי 

  

 במיליוני ש"ח 

  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )מבוקר( )בלתי מבוקר(
מכשירים פיננסיים  א.

 חוץ מאזניים 
      

 

מסגרות אשראי של 
כרטיסי אשראי שלא 

 נוצלו:
      

 

סיכון האשראי 
 0  0  2  1,240  1,241  0,600  ברהבאחריות הח

 

סיכון האשראי 
 *-  *-  *-  1,520  1,071  0,100  באחריות הבנק

 

 -  -  *-  -  -  43  ערבויות אחרות
 מיליון ש"ח. 1-*  סכום הנמוך מ

 
 התחייבויות תלויות  .  ב

 

 משפטיות.תלויות ועומדות תביעות לא כנגד החברה 
 
 עם חברת אל על הסכם שיתוף פעולה  .  ג

 

על הסכם להנפקת כרטיסי אשראי ממותגים לחברי מועדון הנוסע המתמיד של  ו החברה וכאלחתמ 4112ביוני  11ביום 
 )להלן: "כרטיסי אשראי ממותגים"(. על"(-אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ )"אל

תגים לציבור הרחב, בהתאם ליעדי כרטיסי אשראי ממו החברה וכאל, באופן בלעדי,במסגרת ההסכם יונפקו על ידי 
, כרטיסי אשראי ממותגים באופן לא בלעדי, החברה וכאלשיווק שהוגדרו על ידי הצדדים. כמו כן, יונפקו על ידי 

 ללקוחות יוקרה, אשר עומדים בתנאי זכאות מתאימים.
עילות בו, והכל בהתאם כרטיסי האשראי הממותגים יקנו למחזיקיהם הטבות ייחודיות בהתאם לסוג הכרטיס והיקף הפ

לתנאים המסחריים שנקבעו בין הצדדים. הטבות אלה כוללות, בין היתר, צבירת נקודות נוסע מתמיד בגין ביצוע 
 עסקאות בכרטיסי האשראי הממותגים.

על זכאית לתמורה המבוססת אף היא על היקף השימוש בכרטיסי האשראי הממותגים. כן מסדירים -על פי ההסכם, אל
 השתתפות בהוצאות פרסום, שיווק וקידום מכירות וכן שירות לקוחות למחזיקי כרטיסי האשראי הממותגים. ההסכמים

ההסכמים הינם לתקופת התקשרות ראשונית של חמש שנים וכוללים אפשרות הארכה לתקופות שונות נוספות, בכפוף 
 לזכויות ביטול העומדות לצדדים, בנסיבות מסוימות.

 .4112בספטמבר  0ביום  מועדון הלקוחות הושק
 

 YOUמועדון שינויים בהסכם   .  ד
אישרו החברה, כאל ודור אלון הריבוע הכחול בע"מ שינויים בתנאי ההסכם למכירת מניות  4112בספטמבר  40ביום 

 , כלהלן:YOUהחברה מכאל לקבוצת דור אלון, וכן שינויים בתנאי הסכם מועדון 
 ;4110ביולי  12הסכם המועדון יוארך עד ליום   -
שינויים באופן קביעת שווי מניות דיינרס בהתרחש נסיבות מסוימות הקבועות בהסכם כמפורט להלן, כך שהן   -

תוערכנה לפי הערכת שווי שייקבע בעת מימוש הזכות על ידי מעריך שווי מוסכם. בנוסף, תבוטל הזכות למכירה כפויה 
הסכם המועדון היא תבחר שלא לחדש את ההסכם וכן במקרה בו  שהייתה לקבוצת דור אלון, במקרה בו במועד חידוש

 כאל תבטל את הסכם המועדון עקב הפרתו על ידי קבוצת דור אלון;
 4112בספטמבר  01בהתאם להבנות אליהם הגיעו הצדדים במסגרת השינויים בתנאי ההסכם, חילקה החברה ביום 

 בהסכם למכירת המניות.מיליון ש"ח, על פי המפתחות הקבועים  111דיבידנד בסך 
 

 חידוש הסכם ההנפקה עם בנק המזרחי טפחותה. 
חתמו החברה, כאל ובנק מזרחי טפחות על הסכם לפיו יוארך ההסכם הקודם, תוך עדכונו )להלן:  4112במרס  4ביום 

 .4115בדצמבר  01ועד ליום  4112בינואר  1שנים, מיום  2-"ההסכם המעודכן"(. תוקף ההסכם המעודכן הינו ל
 , כגון הסדרי תפעול ומתן שירותים וכןההסכם המעודכן כולל התייחסות ועדכון להוראות שנקבעו בהסכם הקודם

   ו על ידי החברה לבנק מזרחי טפחות.תמלוגים ומענקים שישולמ
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  פיננסים מכשירים של הוגן שווי - 6ביאור 
 
 
 
 
 
 
 
 

 היררכיית שווי הוגן: 
 

 

 4302בספטמבר  03

 

 -מדידות שווי הוגן המשתמשות ב

 

מחירים 
מצוטטים 

בשוק פעיל 
 (0)רמה 

נתונים נצפים 
משמעותיים 
 (4אחרים )רמה 

נתונים לא 
נצפים 

משמעותיים 
 יתרה במאזן סך הכל (0)רמה 

 

 במיליוני ש"ח 

 

 )בלתי מבוקר( 

 נכסים פיננסיים:

 0  0  -  -  0  זומנים ופקדונות בבנקיםמ     
חייבים בגין פעילות בכרטיסי 

 243  200  200  -  -  אשראי, נטו

 2  2  2  -  -  נכסים פיננסיים אחרים

 247  243  207  -  0  סך כל הנכסים הפיננסיים

 התחייבויות פיננסיות:

 *-  *-  -  *-  -  אשראי מתאגידים בנקאיים     
בגין פעילות בכרטיסי זכאים 
 552  554  554  -  -  אשראי

 005  005  005  -  -  התחייבויות פיננסיות אחרות
סך כל ההתחייבויות 

 661  667  667  *-  -  הפיננסיות
 

 מיליון ש"ח. 1-סכום הנמוך ממייצג *  
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 ם )המשך(פיננסי מכשירים של ןהוג שווי - 6ביאור 
 )המשך( היררכיית שווי הוגן:

 

 4300בספטמבר  03

 

 -מדידות שווי הוגן המשתמשות ב

 

מחירים 
מצוטטים 

בשוק פעיל 
 (0)רמה 

נתונים נצפים 
משמעותיים 
 (4אחרים )רמה 

נתונים לא 
נצפים 

משמעותיים 
   (0)רמה 

 

 יתרה במאזן סך הכל

 

 במיליוני ש"ח 

 

 י מבוקר( )בלת

 נכסים פיננסיים:

 0  0  -  -  0  מזומנים ופקדונות בבנקים     
חייבים בגין פעילות בכרטיסי 

 757  751  751  -  -  אשראי, נטו

 110  110  110  -  -  נכסים פיננסיים אחרים

 500  556  550  -  0  סך כל הנכסים הפיננסיים

 התחייבויות פיננסיות:

 1  1  -  1  -  אגידים בנקאייםאשראי מת     
זכאים בגין פעילות בכרטיסי 

 221  227  227  -  -  אשראי

 141  141  141  -  -  התחייבויות פיננסיות אחרות

 671  665  667  1  -  סך כל ההתחייבויות הפיננסיות
 

 

 

 

 4300בדצמבר  00

 

 -מדידות שווי הוגן המשתמשות ב

 

מחירים 
מצוטטים 

עיל בשוק פ
 (0)רמה 

נתונים נצפים 
משמעותיים 
 (4אחרים )רמה 

נתונים לא 
נצפים 

משמעותיים 
   (0)רמה 

 

 יתרה במאזן סך הכל

 

 במיליוני ש"ח 

 

 )מבוקר(

 נכסים פיננסיים:

 4  4  -  -  4  מזומנים ופקדונות בבנקים     
חייבים בגין פעילות בכרטיסי 

 511  702  702  -  -  אשראי, נטו

 40  40  40  -  -  נכסים פיננסיים אחרים

 546  510  517  -  4  סך כל הנכסים הפיננסיים

 התחייבויות פיננסיות:
 -  -  -  -  -  אשראי מתאגידים בנקאיים     

זכאים בגין פעילות בכרטיסי 
 261  227  227  -  -  אשראי

 04  04  04  -  -  התחייבויות פיננסיות אחרות

 204  250  250  -  -  ההתחייבויות הפיננסיות סך כל
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 הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי  - 7ביאור 
 

 

 

לתקופה של שלושה חודשים 
 03שהסתיימה ביום 

 בספטמבר

לתקופה של תשעה חודשים 
 03שהסתיימה ביום 

 בספטמבר

לשנה 
ה ביום שהסתיימ

 בדצמבר 00

 

4302 4300 4302 4300 4300 

 

 במיליוני ש"ח 

 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(
 הכנסות מבתי עסק :

 **60  **25  27  **16  06  עמלות בתי עסק     
 2  0  0  1  0  הכנסות אחרות

 67  21  53  17  07  ברוטו -סך כל ההכנסות מבתי עסק 
 **-  *(**-) (0) *(**-) (0) ם בניכוי עמלות למנפיקים אחרי

 67  21  21  17  06  נטו -סך כל ההכנסות מבתי עסק 
 הכנסות בגין מחזיקי כרטיסי אשראי:

 4  1  4  1  0  עמלות מנפיק     
 44  16  06  2  6  עמלות שירות

 *-  *-  *-  *-  *-  הכנסות אחרות
סך כל ההכנסות בגין מחזיקי כרטיסי  

 42  17  02  6  7  אשראי
סך כל ההכנסות מעסקאות בכרטיסי 

 01  65  67  40  40  אשראי
 
 
 

  מיליון ש"ח. 1-מייצג סכום הנמוך מ   * 
   **  סווג מחדש
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 מגזרי פעילות - 2ביאור 
 
 

 .מגזרי החברה הינם מגזר הסליקה ומגזר ההנפקה
 

 

 4302 בספטמבר  03 ושה חודשים שהסתיימו ביוםלשל

 

 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה

 

 במיליוני ש"ח 

 

 )בלתי מבוקר(
 מידע על הרווח והפסד:

   
 הכנסות:

   
 40  7  06  הכנסות עמלות מחיצונים 
 -  2  (2) הכנסות עמלות בינמגזרים

 40  05  2  סך הכל 
 00  03  0  הכנסות ריבית, נטו

 *-  *-  *-  הכנסות מימון שאינן מריבית
 02  45  1  סך ההכנסות 

 הוצאות:
   

 2  0  0  הוצאות תפעול
 4  4  -  תשלומים לבנקים

 6  0  5  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה
 
 
 

 

 4300 בספטמבר  03 לשלושה חודשים שהסתיימו ביום

 

 ל מאוחדסך הכ מגזר הנפקה מגזר סליקה

 

 במיליוני ש"ח 

 

 )בלתי מבוקר(
 מידע על הרווח והפסד:

 הכנסות:   
   

 40  6  17  הכנסות עמלות מחיצונים 
 -  0  (0) הכנסות עמלות בינמגזרים

 40  12  5  סך הכל 
 11  11  1  הכנסות ריבית, נטו

 *-  *-  *-  הכנסות מימון שאינן מריבית
 02  42  0  סך ההכנסות 

 הוצאות:
 

  
 2  2  *-  הוצאות תפעול

 0  0  -  תשלומים לבנקים

 11  2  6  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה
 

 מיליון ש"ח. 1-מייצג סכום הנמוך מ*   
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 מגזרי פעילות )המשך(: - 2ביאור 
 
 

 

 4302 בספטמבר  03 ו ביוםלתשעה חודשים שהסתיימ

 

 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה

 

 במיליוני ש"ח 

 

 )בלתי מבוקר(
 מידע על הרווח והפסד:

 הכנסות:   
   

 67  02  21  הכנסות עמלות מחיצונים 

 -  45  (45) הכנסות עמלות בינמגזרים

 67  20  42  סך הכל 

 00  03  0  הכנסות ריבית, נטו

 *-  *-  *-  סות מימון שאינן מריביתהכנ
 12  70  45  סך ההכנסות 

 הוצאות:
 

  
 04  03  4  הוצאות תפעול

 7  7  -  תשלומים לבנקים

 45  03  05  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה

     
 

 

 4300 בספטמבר  03 לתשעה חודשים שהסתיימו ביום

 

 חדסך הכל מאו מגזר הנפקה מגזר סליקה

 

 במיליוני ש"ח 

 

 )בלתי מבוקר(
 מידע על הרווח והפסד:

 הכנסות:   
   

 65  15  21  הכנסות עמלות מחיצונים 

 -  42  (42) הכנסות עמלות בינמגזרים

 65  20  42  סך הכל 

 00  04  1  הכנסות ריבית, נטו

 *-  *-  *-  הכנסות מימון שאינן מריבית
 111  72  46  סך ההכנסות 

 הוצאות:
 

  
 14  11  4  הוצאות תפעול

 7  7  -  תשלומים לבנקים

 04  16  16  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה

     
 מיליון ש"ח. 1-*  מייצג סכום הנמוך מ
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 מגזרי פעילות )המשך(: - 2ביאור 
 

 

 4300בדצמבר  00ביום  לשנה שהסתיימה

 

 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה

 

 במיליוני ש"ח 

 

 )מבוקר(
 מידע על הרווח והפסד:

   
 הכנסות:

   
 01  42  67  הכנסות עמלות מחיצונים 
 -  00  (00) הכנסות עמלות בינמגזרים

 01  27  02  סך הכל 
 20  24  1  הכנסות ריבית, נטו

 1  1  *-  ן שאינן מריביתהכנסות מימו
 102  111  02  סך ההכנסות 

 הוצאות:
   

 12  14  0  הוצאות תפעול
 0  0  -  תשלומים לבנקים

 21  41  41  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה
 

 מיליון ש"ח. 1-*  מייצג סכום הנמוך מ 
 


