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מ"בנק ערבי ישראלי בעמ"בנק ערבי ישראלי בעהישות המשפטית של המנפיק1

איןאיןמאפיין ייחודי.2

ישראלישראל.המסגרות החוקיות החלות על המכשיר/ המסגרת .3

טיפול פיקוחי

2הון רובד 1הון עצמי רובד . ומבוטל בהדרגהIII הרובד שהמכשיר משתייך אליו בתקופת המעבר של באזל .4

אינו כשיר1הון עצמי רובד  מבלי להתחשב בהוראות המעברIII הרובד שהמכשיר משתייך אליו בהתאם להוראות באזל .5

על בסיס סולועל בסיס סולו.הקבוצה הבנקאית או על בסיס סולו והקבוצה הבנקאית, האם המכשיר כשיר כרכיב בהון הפיקוחי על בסיס סולו.6

כתב התחייבותהון מניות רגילותסוג מכשיר.7
26.616(most recent reporting date))למועד הדיווח האחרון , במיליוני שקלים חדשים)הסכום שהוכר בהון הפיקוחי .8

₪100נמוך ממיליון .(ח"במיליוני ש)ערך נקוב של המכשיר .9

כתבי ההתחייבות נדחיםהון עצמי סיווג חשבונאי.10

 מועד הנפקה מקורי.11

 0.01ר בנות "  מ7,445 - 1960 בינואר 6ביום 
  1963 בנובמבר 25ביום .   א "ח ערך נקוב כ"ש
.   א  "ח ערך נקוב כ" ש0.01ר בנות " מ10,286- 

 0.01ר בנות " מ17,269  - 1966בחודש מאי 
  1978 בדצמבר 14ביום .    א "ח ערך נקוב כ"ש
.   א"ח ערך נקוב כ" ש0.01ר בנות " מ35,000- 

ר בנות " מ945,000  - 1983 בנובמבר 7ביום 
31/12/2008.א  "ח ערך נקוב כ" ש0.01

לא צמיתצמית(Dated)צמית או שאינו צמית .12

03/01/2019אין מועד פידיון תאריך פדיון מקורי.13

כןלא ניתן לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק באישור מוקדם של המפקח.14

15.
תאריך מימוש אופציה לפדיון מוקדם המותנה בקרות ,התאריך המוקדם ביותר למימוש אופציה לפדיון מוקדם לפי דרישת המנפיק

01/07/2015לא רלוונטיוסכום הפדיון, אירוע מסוים

ובתוספת ריבית תקופתית₪   מליון 100סכום  הפדיון הוא 

איןלא רלוונטי.[אם קיימים]קיום ותדירות של תאריכי פדיון מוקדם מאוחרים יותר .16

דיבידנדים/ תלושי ריבית 

תשלום ריבית אחת לשנה, ריבית משתנה משתנהדיבידנד קבוע או משתנה/ תלוש ריבית .17

1.2%+ריבית משתנה לא צמודה פריים לא רלוונטי (index) שיעור תלוש הריבית והצמדתו למדד מסויים .18

19.
גורר איסור על תשלום של דיבידנדים לבעלי מניות  (dividend stopper) קיום תנאי האוסר חלוקת דיבידנד לבעלי מניות רגילות 

לאלא.רגילות
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ללא שיקול דעתשיקול דעת מלאנתון לשיקול דעת חלקי או אינו נתון לשיקול דעת, נתון לשיקול דעת מלא.20

לא(step-up)קיום תנאי הגדלת ריבית או תמריץ אחר לפדיון .21

,  יחול שינוי בשיעור הריבית של המכשיר3/1/2015ביום 
המבוסס על הריבית במכשירי הון , בהתאם למנגנון התאמה

.דומים במועד השינוי

צובראינו צוברדיבידנד/ המכשיר צובר או שאינו צובר ריבית .22

אינו ניתן להמרהאינו ניתן להמרההמכשיר ניתן להמרה או שאינו ניתן להמרה.23

לא רלוונטילא רלוונטיות ההפעלה/מהן נקודת, אם ניתן להמרה.24

לא רלוונטילא רלוונטיהאם באופן מלא או באופן חלקי, אם ניתן להמרה.25

לא רלוונטילא רלוונטימהו יחס ההמרה, אם ניתן להמרה.26

לא רלוונטילא רלוונטיהאם קיימת האופציה להמיר או ישנה החובה להמיר,  אם ניתן להמרה27

לא רלוונטילא רלוונטי.מהו רובד המכשיר שיתקבל לאחר ההמרה, אם ניתן להמרה28

לא רלוונטילא רלוונטיציון מנפיק המכשיר אליו ממירים, אם ניתן להמרה.29

לאלא.של המכשיר (Write-down)האם קיים מאפיין הדורש הפחתה .30

לא רלוונטילא רלוונטיות ההפעלה/מהן נקודת, אם קיים מאפיין הדורש הפחתה.31

לא רלוונטילא רלוונטיהאם באופן חלקי או מלא,  אם קיים מאפיין הפחתה.32

לא רלוונטילא רלוונטיהאם ההפחתה היא קבועה או זמנית, אם קיים מאפיין הפחתה.33

לא רלוונטילא רלוונטי.(Write up)יש לתאר את מנגנון ביטול ההפחתה , אם קיים מאפיין הפחתה זמני.34

(Position in subordination hierarchy in liquidation  ) מיקום בסדר נשייה בעת פירוק .35
המכשיר הקודם למכשיר זה הינו כתב .   אחרון

התחייבות נדחה

הזכויות לפי כתב התחייבות זה נדחות מפני תביעותיהם של 
פרט לזכויות של נושים על פי כתבי , כל הנושים האחרים 

המכשירים הקודמים מיידית למכשיר זה . התחייבות דומים
.הינם נושים לא מובטחים אחרים

כןלא( non-compliant transitioned features)האם קיימים רכיבים העונים להגדרת הון פיקוחי רק בשל הוראות המעבר .36

איןיש לציין מהם הרכיבים, אם כן.37
כתב התחייבות נדחה אינו כולל מנגון לספיגת הפסדים 

.5%- כאשר יחס הלימות ההון לנכסי סיכון ירד מ


