הצהרות בקרה פנימית על דיווח כספי
ליום  30ביוני 2016

הצהרת המנכ"ל
אני ,ארי פינטו ,מצהיר כי:
 .1סקרתי את הדוח הרבעוני של בנק הפועלים בע"מ (להלן" :הבנק") לרבעון שהסתיים ביום  30ביוני ( 2016להלן" :הדוח").
	.2בהתבסס על ידיעתי ,הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי
שהמצגים שנכללו בו ,לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.
	.3בהתבסס על ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב
הכספי ,תוצאות הפעולות ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים של הבנק לימים ולתקופות המוצגים בדוח.
	.4אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית של הבנק
על הדיווח הכספי (כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון") וכן:
א	.קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה ,המיועדים להבטיח שמידע מהותי
המתייחס לבנק ,לרבות תאגידים מאוחדים שלו ,מובא לידיעתנו על-ידי אחרים בבנק ובאותם תאגידים ,בפרט במהלך תקופת
ההכנה של הדוח;
ב	.קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו ,או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח כספי כזו ,המיועדת
לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם
לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו;
ג	.הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו בדוח את מסקנותינו לגבי האפקטיביות של
הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ,לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן
ד	.גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברבעון זה שהשפיע באופן מהותי ,או סביר שצפוי
להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי; וכן
	.5אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואי החשבון המבקרים ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של
הבנק ,בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:
א	.את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספי ,אשר
סביר שצפויים לפגוע ביכולתו של הבנק לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן
ב	.כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי
בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על-פי כל דין.

ארי פינטו
המנהל הכללי
תל-אביב 10 ,באוגוסט 2016
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הצהרות בקרה פנימית על דיווח כספי
ליום  30ביוני 2016

הצהרת הממונה על החטיבה הפיננסית ()CFO
אני ,ידין ענתבי ,מצהיר כי:
 .1סקרתי את הדוח הרבעוני של בנק הפועלים בע"מ (להלן" :הבנק") לרבעון שהסתיים ביום  30ביוני ( 2016להלן" :הדוח").
	.2בהתבסס על ידיעתי ,הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי
שהמצגים שנכללו בו ,לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.
	.3בהתבסס על ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב
הכספי ,תוצאות הפעולות ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים של הבנק לימים ולתקופות המוצגים בדוח.
	.4אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית של הבנק
על הדיווח הכספי (כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון") וכן:
א	.קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה ,המיועדים להבטיח שמידע מהותי
המתייחס לבנק ,לרבות תאגידים מאוחדים שלו ,מובא לידיעתנו על-ידי אחרים בבנק ובאותם תאגידים ,בפרט במהלך תקופת
ההכנה של הדוח;
ב	.קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו ,או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח כספי כזו ,המיועדת
לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם
לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו;
ג	.הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו בדוח את מסקנותינו לגבי האפקטיביות של
הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ,לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן
ד	.גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברבעון זה שהשפיע באופן מהותי ,או סביר שצפוי
להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי; וכן
	.5אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואי החשבון המבקרים ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של
הבנק ,בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:
א	.את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספי ,אשר
סביר שצפויים לפגוע ביכולתו של הבנק לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן
ב	.כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי
בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על-פי כל דין.

ידין ענתבי
משנה למנכ"ל,
ממונה על החטיבה הפיננסית
תל-אביב 10 ,באוגוסט 2016
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הצהרות בקרה פנימית על דיווח כספי
ליום  30ביוני 2016

הצהרת החשבונאי הראשי
אני ,עופר לוי ,מצהיר כי:
 .1סקרתי את הדוח הרבעוני של בנק הפועלים בע"מ (להלן" :הבנק") לרבעון שהסתיים ביום  30ביוני ( 2016להלן" :הדוח").
	.2בהתבסס על ידיעתי ,הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי
שהמצגים שנכללו בו ,לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.
	.3בהתבסס על ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב
הכספי ,תוצאות הפעולות ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים של הבנק לימים ולתקופות המוצגים בדוח.
	.4אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית של הבנק
על הדיווח הכספי (כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון") וכן:
א	.קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה ,המיועדים להבטיח שמידע מהותי
המתייחס לבנק ,לרבות תאגידים מאוחדים שלו ,מובא לידיעתנו על-ידי אחרים בבנק ובאותם תאגידים ,בפרט במהלך תקופת
ההכנה של הדוח;
ב	.קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו ,או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח כספי כזו ,המיועדת
לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם
לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו;
ג	.הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו בדוח את מסקנותינו לגבי האפקטיביות של
הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ,לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן
ד	.גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברבעון זה שהשפיע באופן מהותי ,או סביר שצפוי
להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי; וכן
	.5אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואי החשבון המבקרים ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של
הבנק ,בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:
א	.את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספי ,אשר
סביר שצפויים לפגוע ביכולתו של הבנק לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן
ב	.כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי
בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על-פי כל דין.
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עופר לוי
משנה למנכ"ל ,חשבונאי ראשי

מילון מונחים

אגרת-חוב
נייר ערך המהווה תעודת התחייבות לתשלום חוב ,ובו הבטחה של המנפיק לשלם למחזיק האיגרת את הקרן שהונפקה בתוספת
תשלומי ריבית/קופון ,במועדים קבועים או בהתקיים תנאי מסוים .זהו מכשיר פיננסי שבאמצעותו הממשלה ופירמות יכולות ללוות
כסף מהציבור.
אובליגו
חבות כוללת .סך ההתחייבויות של הלקוח לבנק.
אופציה
חוזה בין שני צדדים (כותב האופציה ורוכש האופציה) .כותב האופציה מעניק לרוכש האופציה זכות לרכוש או למכור נכס כלשהו
תמורת מחיר קבוע מראש ,בדר"כ במועד קבוע מראש.
איגוח
פעולה של הפיכת הלוואות ואשראי בנקאי להלוואה ארוכת טווח ,באמצעות אגרות-חוב.
אינפלציה
תהליך מתמשך של עליית מחירים ,הגורם לירידה בערך הכסף .האינפלציה נמדדת על-ידי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן.
אמצעי שליטה
על פי חוק בנקאות (רישוי) ,התשמ"א ,1981-כל אחת מאלה:
( )1זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;
( )2הזכות למנות דירקטור בתאגיד ,ולעניין זה:
(א) יראו את מי שמינה דירקטור בתאגיד כבעל הזכות למנותו;
(ב) חזקה על תאגיד שנושא משרה בו נתמנה לדירקטור בתאגיד אחר ,ועל מי ששולט באותו תאגיד ,שהם בעלי הזכות למנותו;
( )3הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;
( )4הזכות ליתרת נכסי התאגיד בעת חיסולו לאחר סילוק חבויותיו.
ארוע סייבר
ארוע אשר משתמש בתשתיות האינטרנט ושירותי האינטרנט כמרכיב עיקרי בתקיפת מערכות מחשוב ו/או מערכות ותשתיות משובצות
מחשב על-ידי ,או מטעם ,יריבים (חיצוניים או פנימיים לתאגיד הבנקאי) אשר עלולה לגרום להתממשות חשיפה ,שיבוש או השבתת
גישה למידע או למערכות מידע ,לרבות ניסיון לביצוע תקיפה כאמור גם אם לא בוצע נזק בפועל.
אשראי חוץ-מאזני
התקשרויות למתן אשראי וערבויות (לא כולל מכשירים נגזרים).
באזל
באזל /2באזל  - 3תקנות לניהול הסיכונים של הבנקים שנקבעו על-ידי ועדת באזל ,העוסקת בפיקוח ובקביעת סטנדרטים לפיקוח
על בנקים בעולם.
בקרה פנימית על דיווח כספי
תהליך שתוכנן על-ידי ,או תחת פיקוחם של ,המנכ"ל והחשבונאי הראשי ,או אדם המבצע בפועל אותו תפקיד ,ומושפע על-ידי
דירקטוריון התאגיד הבנקאי ,ההנהלה ועובדים אחרים ,כדי לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי והכנת
הדוחות הכספיים למטרות חיצוניות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ,להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו.
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מילון מונחים

בקרות ונהלים לגבי הגילוי
בקרות ונהלים אחרים של התאגיד הבנקאי אשר תוכננו להבטיח שמידע אשר נדרש התאגיד הבנקאי לגלות בדוחות נרשם ,מעובד,
מסוכם ומדווח בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים" .בקרות ונהלים לגבי הגילוי" כוללים ,בין השאר ,בקרות
ונהלים אשר תוכננו להבטיח שמידע אשר נדרש התאגיד הבנקאי לגלות בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים,
נצבר ומועבר להנהלת התאגיד הבנקאי ,כולל למנכ"ל ולחשבונאי הראשי ,באופן המתאים על-מנת לאפשר קבלת החלטות במועד
המתאים ,בהתייחס לדרישות הגילוי.
גידור
עסקה פיננסית שמטרתה להקטין את החשיפה מעסקה פיננסית אחרת או מתיק חשיפות.
דפלציה
תהליך מתמשך של ירידה במדד המחירים לצרכן.
הון פיקוחי
ההון הפיקוחי מורכב משני רבדים :הון רובד  1והון רובד  ,2כהגדרתם בהוראת ניהול בנקאי תקין .202
הון רובד 1
הון על בסיס מתמשך ( )going-concern capitalכולל הון עצמי רובד  1והון רובד  1נוסף .כהגדרתם בהוראת ניהול בנקאי תקין .202
הון רובד 2
הון בחדלות פירעון ( )gone-concern capitalכהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין .202
הלוואה לדיור
הלוואה המקיימת אחד מאלה ,ובלבד שלא ניתנה למטרת עסק:
 )1ההלוואה מיועדת לרכישה או לחכירה של דירת מגורים ,בנייתה ,הרחבתה ,או שיפוצה;
 )2ההלוואה מיועדת לרכישת מגרש לבניית דירת מגורים או לרכישת זכות בדירת מגורים תמורת דמי מפתח;
 )3ההלוואה ניתנה במשכון דירת מגורים;
 )4ההלוואה מיועדת למימון פירעון מוקדם של הלוואה במלואה או בחלקה כאמור בסעיפים קטנים .1,2
הלוואת בולט
הלוואה שבמהלך כל תקופתה משולמים רק תשלומי הריבית ,ואילו הקרן נפרעת במלואה בסוף התקופה .לעיתים גם הריבית
משולמת בסוף התקופה.
הלוואת בלון
הלוואה שבמהלך כל תקופתה משולמים רק תשלומי הריבית ,ואילו הקרן נפרעת במלואה בסוף התקופה .לעיתים גם הריבית
משולמת בסוף התקופה.
הלוואת micro finance
הלוואה הניתנת כחלק מפרויקט מימון זעיר לעסקים קטנים מעוטי יכולת שלא היו זכאים לקבלת אשראי בתנאים הסטנדרטים.
הלמ"ס
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  -ארגון הפועל מתוקף סמכות חוקית לאיסוף נתונים רשמיים על החברה ועל הכלכלה בישראל
ולהפצתם.
הנהלה
אנשים האחראיים על השגת מטרות הישות ,שיש להם הסמכות לקבוע מדיניות ולקבל החלטות שבאמצעותן יושגו מטרות אלה.
ההנהלה כוללת בדרך כלל את חברי הדירקטוריון ,המנכ"ל ,סמנכ"ל התפעול ,הסמנכ"ל הממונה על פעולות העסק העיקריות (כגון
מכירות ,מנהלה או כספים) ואנשים אחרים המבצעים פעולות דומות של קבלת החלטות.
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הסדר כובל
הסדר הנעשה בין בני אדם המנהלים עסקים ,לפיו אחד הצדדים לפחות מגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות
בעסקים בינו לבין הצדדים האחרים להסדר ,או חלק מהם ,או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר.
התאוששות
שיקום פעולות עסקיות מסוימות לאחר שחל שיבוש באותן פעולות ,עד לרמה מספקת לצורך מילוי ההתחייבויות העסקיות.
חבות
כמשמעותה בהוראה  313להוראות ניהול בנקאי תקין.
חברה בת
חברה אשר חברה אחרת מחזיקה בחמישים אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא שלה או מכוח ההצבעה שבה
או רשאית למנות מחצית או יותר מהמנהלים או את המנהל הכללי שלה.
חברת כרטיסי אשראי
תאגיד עזר המנפיק כרטיס חיוב או הסולק תשלומים שנעשו באמצעותו.
חוב
זכות חוזית לקבל כסף לפי דרישה או במועדים קבועים או הניתנים לקביעה ,אשר מוכרת כנכס במאזן של התאגיד הבנקאי (לדוגמא
פיקדונות בבנקים ,אגרות-חוב ,ניירות-ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר ,אשראי לציבור ,אשראי לממשלה ,וכו').
חובות אינם כוללים פיקדונות בבנק ישראל ואינם כוללים נכסים בגין מכשירים נגזרים.
חוב מותנה בביטחון
חוב שפירעונו צפוי להתבצע באופן בלעדי מתוך הביטחון ,ואין מקורות זמינים ומהימנים אחרים לפירעונו.
חולשה מהותית
ליקוי ,או שילוב של ליקויים ,בבקרה הפנימית על דיווח כספי ,כך שישנה אפשרות סבירה שהצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים
השנתיים או הרבעוניים של התאגיד הבנקאי לא תימנע או תתגלה במועד.
חח"ד
חשבון חוזר דביטורי  -חשבון עובר ושב עסקי עם מסגרת אשראי.
חשבון עו"ש
חשבון עובר ושב  -חשבון בנק שבו מתנהלות פעולות של כניסת ויציאת מזומנים.
יחס הון כולל
ההון הכולל הוא סך-כל הון רובד  1וסך-כל הון רובד  .2יחס ההון הכולל מחושב על-ידי חלוקת ההון הכולל בנכסי סיכון.
ייסוף
התחזקות ערכו של מטבע ביחס למטבעות אחרים.
יישום למפרע
ישום למפרע הוא יישום של מדיניות חשבונאית חדשה לעסקות ,לאירועים ולמצבים אחרים ,כאילו יושמה מדיניות זו מאז ומעולם.
ישויות בעלות זכויות משתנות ()VIE
 - Variable interests Entitiesישויות בעלות זכויות משתנות הינן זכויות חוזיות ,זכויות בעלות או זכויות כספיות אחרות שמשתנות
בהתאם לשינויים בשווי הוגן של הנכסים נטו של הישות ,שאינם כוללים זכויות משתנות.
ישות משפטית
מבנה משפטי כלשהו המשמש לביצוע פעולות או להחזקה בנכסים .חברות ,שותפויות ,חברות בערבון הן דוגמאות מסוימות למבנים
כאלה.
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כתבי התחייבות נדחים
כתבי התחייבות שהזכויות לפיהם נדחות מפני תביעותיהם של כל הנושים האחרים של התאגיד הבנקאי ,למעט כתבי התחייבות
אחרים ומאותו סוג.
מגנ"א
מערכת גילוי נאות אלקטרונית  -מערכת מידע לקליטתם והפצתם דרך רשת האינטרנט ,של מכלול הדיווחים הנדרשים מגופים
הכפופים לפיקוחה של הרשות :תאגידים ,מנהלי קרנות נאמנות ,נאמנים ,חברות יועצי השקעות ,חברות לניהול תיקים וחתמים.
מדד המחירים לצרכן
מדד המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ומודד את השינויים החודשיים במחירי מוצרים ושירותים ,המהווים את "סל
הצריכה" של משפחה ממוצעת .ביום ה 15-של כל חודש מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את המדד לשינויים שחלו
במחירים בחודש הקודם.
מודל בלק אנד שולס
 - Black-Scholes modelמודל לתמחור אופציות הכולל טכניקת ערך נוכחי ומשקף את ערך הזמן והערך הפנימי של האופציה.
מחזור פעילות
מחזור מכירות שנתי או היקף הכנסות שנתי.
מח"מ
משך חיים ממוצע  -הממוצע המשוקלל של זמן פירעון הקרן ותשלומי הריבית של האיגרת.
מחשוב ענן
משאבי מחשוב ,תשתית מחשוב או מערכת מחשוב שהגישה אליהם מתבצעת באמצעות מחשב מרוחק דרך רשת האינטרנט או
קו תקשורת ייעודי.
מכשירי אשראי חוץ-מאזניים
מכשירים כגון התקשרויות למתן אשראי וערבויות (לא כולל מכשירים נגזרים).
מכשיר נגזר
מכשיר פיננסי או חוזה עתידי שערכו נגזר מערכו של נכס בסיס כלשהו ושקיים שוק במסגרתו ניתן לקבוע את שוויו.
מכשיר פיננסי
מכשיר פיננסי הוא כל חוזה היוצר נכס פיננסי בישות אחת והתחייבות פיננסית או מכשיר הוני בישות אחרת.
מלאי נכסים נזילים באיכות גבוהה
נכסים ייחשבו לנכסים נזילים באיכות גבוהה אם ניתן להמירם למזומן בקלות ובמהירות תוך הפסד ערך קטן או ללא הפסד.
מניות פנטום
מכשיר התחייבותי המעניק תגמול במזומן המבוסס על שווי מניית החברה וזאת ללא הזכאות לקבל מניה בפועל.
מניות רדומות
מניות המוחזקות במישרין על-ידי החברה עצמה או על-ידי חברה בת בשליטתה .ממניות אלה נשללו הזכויות בהון ובהצבעה בחברה.
מסגרת אשראי
סכום המשיכה המרבי שתאגיד בנקאי הסכים לכבד משיכות מחשבון עובר ושב של הלקוח ביתרת חובה.
מרווח Bid-Ask
המרווח בין מחיר הרכישה ומחיר המכירה המוצעים .זהו למעשה ההבדל בין המחיר הגבוה ביותר שקונה מוכן לשלם עבור נכס
והמחיר הנמוך ביותר בו מוכר מוכן למכור אותו.
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נגזר OTC

מכשיר נגזר מסוג שמוסדות פיננסיים מתקשרים לגביו במהלך העסקים הרגיל ושקיים שוק במסגרתו ניתן לקבוע את שוויו.
נזק
תוצאה בלתי רצויה ,לרבות שיבוש/הפרעה/השבתה /של פעילות; גניבת נכס; איסוף מודיעין; פגיעה במוניטין/אמון הציבור.
ניהול המשכיות עסקית
גישה כלל-ארגונית הכוללת קווי מדיניות ,תקנים ונהלים שתכליתם לשמור על קיומו של הבנק כישות פיננסית פעילה ואיתנה,
ויכולתו להמשיך ולספק שירות מיטבי ללקוחותיו גם בעיתות חירום ושיבושים תפעוליים משמעותיים.
נכס פיננסי
מזומן ,מכשיר הוני של ישות אחרת או זכות חוזית לקבל מישות אחרת מזומן או נכס פיננסי אחר או להחליף נכסים פיננסיים או
התחייבויות פיננסיות עם ישות אחרת בתנאים פוטנציאלים עדיפים לישות; וכן חוזה אשר יסולק או עשוי להיות מסולק במכשיריה
ההוניים של הישות.
סינדיקציה
עסקה שבה מספר מלווים חולקים מתן הלוואה ללווה יחיד ,אך כל מלווה מעמיד הלוואה בסכום מסוים ללווה ויש לו את הזכות
להיפרע ממנו .לעיתים קרובות ,קבוצות של מלווים מממנות יחד אותן הלוואות כאשר הסכום שהועמד גדול יותר מהנכונות של
מלווה יחיד כלשהו להלוות.
סליקה
תהליך פיננסי של חיוב וזיכוי לקוחות.
סניף
כל מקום שבו תאגיד בנקאי מקבל פיקדונות כספיים או מנהל עסקים עם לקוחותיו ,לרבות סניף נייד ,אך למעט מיתקן שבאמצעותו
יכול לקוח לבצע פעולות בחשבונו אצל תאגיד בנקאי; לרבות הלוואות.
ערבויות
התקשרויות פורמליות המחייבות משפטית צד שלישי לשלם חוב אם החייב הישיר לא מצליח לעשות זאת.
פיחות
היחלשות ערכו של מטבע ביחס למטבעות אחרים.
פיקדונות לזמן קצוב
פיקדונות בהם למפקיד אין זכות וגם הוא אינו מורשה למשוך מהם במשך  6ימים מיום ההפקדה.
פיקדונות לפי דרישה
פיקדון שאינו פיקדון לזמן קצוב.
פעילות מתן אשראי
מתן הלוואות ,התחייבויות למתן הלוואות ,מימון מחדש או ארגון מחדש של הלוואות ,ארגון מכתבי אשראי ,יצירת סינדיקציה של הלוואות.
ציבור
למעט הממשלה ,ממשלות זרות ובנקים.
קונסורציום
עסקת אשראי במסגרתה מתאגדים מספר גופים פיננסיים ומעניקים יחד הלוואה ללווה.
ריבית בנק ישראל
הריבית בה בנק ישראל מלווה או לווה כספים ל/מאת התאגידים הבנקאים והיא נקבעת על-ידי הוועדה המוניטרית של הבנק.
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ריבית ליבור
מייצגת את הריבית הבין בנקאית בה הבנקים סוחרים באשראי ביניהם.
שוק המעו"ף
מכשירים עתידיים ופיננסים  -שוק של מכשירים פיננסיים נגזרים הנסחרים בבורסה לניירות-ערך בתל-אביב.
שוק פעיל
שוק בו עסקות בנכס או בהתחייבות מתקיימות בתדירות ובנפח מספיקים על מנת לספק מידע על התמחור על בסיס שוטף.
שליטה
היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד ,למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד ,וחזקה על אדם
שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.
שעבוד
ביטחונות הניתנים למלווה על-ידי לווה כערובה להבטחת תשלום שהוא חייב לו.
שעבוד צף
שעבוד על כל נכסיה ומפעלה של החברה או על מקצתם אותה שעה ,כפי מצבם מזמן לזמן ,אך בכפוף לסמכותה של החברה
ליצור שעבודים מיוחדים על נכסיה או על מקצתם.
שעבוד שוטף
שעבוד על כל נכסיה ומפעלה של החברה או על מקצתם אותה שעה ,כפי מצבם מזמן לזמן ,אך בכפוף לסמכותה של החברה
ליצור שעבודים מיוחדים על נכסיה או על מקצתם.
שער חליפין
שער המרה בין מטבעות.
שעת חירום
תקופת הפעלת מערך משק לשעת חירום בהתאם להחלטת הממשלה מס'  1716מיום כ"ט בסיון התשמ"ו ( 6ביולי  ,)1986להחלטת
ממשלה מס'  1080מיום ז' באדר א' התש"ס ( 13בפברואר  )2000וכל החלטת ממשלה אחרת בעניין ,הכרזה על מצב מיוחד בעורף
לפי סעיף 9ג לחוק התגוננות אזרחית ,תשי"א 1951-או הכרזת המפקח על שעת חירום.
תאגיד בנקאי
בנק ,בנק חוץ ,בנק למשכנתאות ,בנק למימון השקעות ,בנק לקידום עסקים ,מוסד כספי או חברת שירותים משותפת.
תאגיד עזר
תאגיד שאינו עצמו תאגיד בנקאי שעיסוקיו הם רק בתחום הפעולה המותר לתאגיד בנקאי השולט בו ,למעט עיסוקים שהתייחדו
לתאגידים בנקאיים בהתאם לחוק.
תביעה ייצוגית
תובענה המנוהלת בשם קבוצת בני אדם ,שלא ייפו את כוחו של התובע המייצג לכך ,ואשר מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או
משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה.
תביעה נגזרת
תובענה שהגיש תובע בשם חברה בשל עילת תביעה שלה .בהתקיים התנאים המתאימים רשאי כל בעל מניה ודירקטור בחברה
להגיש תביעה נגזרת.
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תמ"ג
תוצר מקומי גולמי  -סך-כל הערך המוסף של כל היצרנים המקומיים (התפוקה פחות צריכת הביניים) ,בתוספת מסים נטו (מסים
פחות התמיכות על מוצרים) שאינם כלולים בערך התפוקה .תוצר מקומי גולמי מתקבל גם מסיכום ההוצאה לצריכה סופית בתוספת
השקעה גולמית ויצוא פחות יבוא .כמו-כן ,תוצר מקומי גולמי מתקבל מסיכום ההכנסות הראשוניות שחולקו על-ידי היחידות היצרניות
המקומיות  -התמורה לשכירים בתוספת עודף תפעולי גולמי ,הכנסות מעורבות ומסים נטו על ייצור ועל יבוא.
תקופת הבשלה
 - Vestingהתקופה שבה נדרש לקיים את כל התנאים המוגדרים להבשלה של הסדר תשלום מבוסס מניות.
תרחיש יחוס
מתאר אפשרי של אירועים ביטחוניים ,תפעוליים ,כלכליים או אחרים שבגינו צפוי להיגרם שיבוש תפעולי משמעותי לתאגיד הבנקאי
ואשר מוצב כמתאר רלוונטי לתכנון מענה.
תרחיש מקרו כלכלי
מתאר אפשרי של אירועים ביטחוניים ,תפעוליים ,כלכליים או אחרים שבגינו צפוי להיגרם שיבוש תפעולי משמעותי לתאגיד הבנקאי
ואשר מוצב כמתאר רלוונטי לתכנון מענה.
תרחיש קיצון
מתאר אפשרי של אירועים ביטחוניים ,תפעוליים ,כלכליים או אחרים שבגינו צפוי להיגרם שיבוש תפעולי משמעותי לתאגיד הבנקאי
ואשר מוצב כמתאר רלוונטי לתכנון מענה.
B2B

 - Business To Businessפעילות עסקית של מכירת מוצר או מתן שירותים של ארגון אחד לארגון שני.
B2C

 - Business To Consumerפעילות עסקית אשר בה מוכרים מוצרים או מספקים שירותים לצרכן הסופי.
B.O.T
 - Build Operate Transferהסדר מימון פרויקטיים ציבוריים בו גוף פרטי מקבל זיכיון מגוף ציבורי כדי לממן ,לתכנן ,לבנות ולהפעיל
מתקן ציבורי לתקופה קצובה בסופה עוברת הבעלות על הפרויקט לממשלה.
CVA

 - Credit Valuation Adjustmentחישוב סיכון האשראי בנגזרים משקף את תוחלת ההפסד הצפוי לבנק במקרה בו הצד הנגדי
לעסקה יגיע למצב של כשל אשראי.
Dodd-Frank
 - Dodd-Frank Actתקנות פדרליות בארצות-הברית שאושרו בקונגרס ב 2010-במטרה להגביר את היציבות ,השקיפות והיעילות
במערכת הפיננסית בארצות-הברית ובפרט בשוק נגזרי ה .OTC-מכוח תקנות אלו הוקמו גופים ממשלתיים שתפקידם לפקח ,לאכוף
ולעקוב אחר הביצועים של גופים פיננסיים גדולים.
EMIR

 - European Market Infrastructure Regulationרגולציה של האיחוד האירופי אשר אומצה בשנת  2012במטרה להגביר את
היציבות ,השקיפות והיעילות בשווקי הנגזרים באיחוד האירופי ,ובפרט בשוק נגזרי ה.OTC-
FATCA

 - Foreign Accounts Tax Compliance Actחוק אמריקאי הנועד לשיפור אכיפת המס ,קובע כי גופים פיננסיים מחוץ לארצות-הברית
חייבים בדיווח לרשות המס האמריקאית על חשבונות המנוהלים אצלם ושייכים למי שחייב בדיווח גם אם הוא לא תושב ארצות-הברית.
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FDIC

 - Federal Deposit Insurance Corporationהתאגיד האמריקאי הפדרלי לביטוח פיקדונות.
FSB
Financial Stability Board

ועידה ליציבות פיננסית.
GRI

 - Global Reporting Initiativeתקן בינלאומי לדיווח בתחום הקיימות והאחריות התאגידית.
ICAAP

 - Internal Capital Adequacy Assessment Processתהליך פנימי להערכת הלימות ההון ולקביעת האסטרטגיה להבטחת
הלימות ההון של תאגידים בנקאיים .תהליך זה נועד להבטיח כי יוחזק על-ידי התאגידים הבנקאיים הון הולם שיתמוך בכל הסיכונים
הגלומים בעסקיהם ,וכן שיפותחו וינקטו על ידם תהליכים נאותים לניהול הסיכונים .התהליך משלב ,בין היתר ,קביעה של יעדי הון,
תהליכי תכנון הון ובחינת מצב ההון במגוון תרחישי קיצון.
LDC

 - Less Developed Countryארצות המסווגות על-ידי הבנק העולמי כבעלות הכנסה נמוכה או בינונית.
LTV

 - Loan To Value Ratioהיחס בין סכום ההלוואה (לרבות מסגרת מאושרת שטרם נוצלה) ,לבין שווי הנכס המשועבד (לפי חלקו
של התאגיד הבנקאי בשעבוד).
Middle Market

פעילות מסחרית המבוצעת עם עסקים בינוניים ,לרוב בארצות-הברית.
MTM

 - Mark to Marketשערוך של מכשיר נגזר בהתבסס על ציטוטים של מחירי שוק בשווקים רלוונטיים ,ובהעדרם בהתבסס על
שיטות הערכה חלופיות.
NPL

 - Non Preforming Loanאשראי פגום שאינו צובר ריבית.
VaR

 - Value at Riskמודל סטטיסטי מקובל לכימות סיכוני שוק .המודל מעריך ,על בסיס נתונים היסטוריים את ההפסד המירבי הצפוי
בגין פוזיציה מסוימת או תיק מסוים ,עבור אופק זמן ורמת מובהקות מוגדרים.
VOLCKER

 - Volcker Ruleחוק וולקר הוא דבר חקיקה אמריקאי החל על תאגידים בנקאיים מסוימים וכולל איסורים והגבלות הנוגעים לפעילות
מסחר נוסטרו ( )proprietary tradingולפעילות השקעה ו/או מתן חסות בקרנות מכוסות ( )covered fundsכהגדרתן בחוק וולקר.
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