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דין וחשבון של הדירקטוריון 
 

הכללים . דוח הדירקטוריון נערך בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים
דוחות הביניים הינם עקביים לכללים ששימשו בעריכת הדוח השנתי שיושמו בעריכת 

עדכוני תקינה , ליישום לראשונה של תקני חשבונאות, פרט לכך .2010בדצמבר  31ליום 
 30בדוח הכספי ליום  (ה) 1בביאור חשבונאית והוראות הפיקוח על הבנקים כאמור 

. 2010 לשנת נתייש לעיין בדוחות אלה ביחד עם הדוח הש , 2011 בספטמבר
 

הכללית והשפעת גורמים חיצוניים הסביבה . א
 

 התפתחויות עיקריות במשק
 

, של המשק הישראלי חיובית נרשמה צמיחה 2011ם הראשונים של שנת בתשעת החודשי
 . לפי אמדנים ראשונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

ה הואט ברבעון השלישי מסקירת הפעילות הכלכלית לפי רבעונים עולה שקצב הצמיח
 4.7% -ברבעון השני של השנה ו 3.5%לעומת  , בחישוב שנתי 3.4% -של השנה והסתכם ב
. 2011ברבעון הראשון של 

 2011אוגוסט  -בתקופה יוני 1.1%בשיעור שנתי של ירדו מדדי הפדיון של ענפי המשק 
ק עלה המדד המשולב למצב המש. 2011מאי -בתקופה מרס 0.5%לעומת עלייה של 
ומצביע אף הוא על האטה ברביע השני והשלישי של השנה  2.8% -במהלך התקופה ב

 2011אוגוסט -מסקירת ההתפתחויות במשק בתקופה מאי. לעומת הרביע הראשון
שההאטה בקצב הצמיחה לוותה בעלייה באי הוודאות , שנעשתה על ידי בנק ישראל עולה

-המשך חוסר היציבות הגיאו, מיתהחשש מהאטה עול, על רקע משבר החוב באירופה
כל אלו התבטאו בירידה ביצוא הסחורות והאטה . פוליטית באזורנו והמחאה החברתית

.  בצריכה הפרטית ובקצב ההשקעה בענפי משק
 

מצביע אף הוא על  2011סקר החברות והעסקים של בנק ישראל לרבעון השלישי של 
. ואף ירידה בחלק מהענפים תוך התמתנות ניכרת, עלייה בפעילות העסקית במשק

ככל הנראה , חברות התעשייה דיווחו על גידול מתון בפעילות בהשוואה לתחילת השנה
 . ל"בשל אי שינוי בהיקף המכירות לחו

, בינוי עבודות של הביצוע היקף עלה השלישי ברביע כי עולה הבנייה חברות מדיווחי
. תשתיות של הבנייה בהיקף המתונ ועליה מבנים בניית בהיקף עלייה בעקבות בעיקר
 מבנים בניית של התחלות בהיקף יציבות מסתמנת הנוכחי רביעהקודם ב הרביעמ בשונה

. מבנים של גמר בהיקף גם שינוי אי לצד
דיווחו החברות בענף המלונאות על ירידה חדה בפעילות ברביע השלישי , בתחום התיירות

בקצב ההתרחבות של היקף התיירות וזאת בשל ירידה , המקביללעומת הרביע  2011של 
. ל על רקע המשבר הכלכלי בעולם והמצב הביטחוני בארץ"מהארץ ומחו

 1.3% -ב 2011מספר הלינות במלונות תיירות עלה בתשעת החודשים הראשונים של 
שיעור . 3.8%מזה בלינות תיירים נרשם גידול של , לעומת התקופה המקבילה  אשתקד

 -ב 2011עלה במהלך תשעת החודשים הראשונים של  תפוסת החדרים במחוז חיפה
. לעומת התקופה המקבילה אשתקד, במחוז הצפון 3.1% -וירד ב 9.0%
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שיעור הבלתי מועסקים לפי נתוני . ההאטה בפעילות טרם מורגשת בתחום התעסוקה
 -ו 2010בדצמבר  6.2%לעומת , 5.6%ירד לשפל נוסף של  2011מגמה לחודש אוגוסט 

.  2010ע בשנת בממוצ 6.6%
 

מגוון " צדק חברתי"פרץ גל מחאות חברתיות שריכזו תחת הכותרת  2011בחודש יולי 
דרישות החל בהפחתת מחירים של מגוון מוצרי יסוד וכלה בשינוי משטר המס וסדר 

.  חברתי במדינה-העדיפויות הכלכלי
אנשי  נענה ראש הממשלה לקריאות המפגינים ומינה ועדה של 2011בתחילת אוגוסט 

מקצוע מהממשלה ומחוץ לה שתבחן את טענות המגזרים השונים ותגבש המלצות 
. כלכלי-בתחום החברתי

כולל , בנושא המיסוי הועדה את המלצות 2011אישרה בחודש אוקטובר הממשלה 
רווחי הון ומס שבח וכן על האפיקים , דיבידנדים, המלצות להעלאת שיעור מס על ריבית

חקיקה במערכת הבנקאית "למידע נוסף ראה סעיף  .25% -ל 20% -הצמודים למדד מ
.  בפרק זה" ונושאים מיוחדים

 
,  ב"את דירוג האשראי של ארה S&Pהפחיתה חברת  2011בתחילת חודש אוגוסט 

אשר גברה בשל , ההפחתה הגבירה את רמת האי וודאות בשווקים+. AA -ל AAA -מ
המסחר בשוקי ההון .  י תוכנית הסיוע ליווןוהדיונים בגוש האירו לגב, משבר החוב באירופה

בחודש  .והתנהל באופן תנודתי, בעולם ובארץ נע בהתאם בין פסימיות לאופטימיות זהירה
. פלוס A -ל Aאת הדירוג של ישראל מרמה של  S&Pהעלתה חברת  2011ספטמבר 

. של דוח הדירקטוריון' בפרק ד" ניהול הסיכונים"למידע נוסף ראה 
 

החודשים  12 -ב. 0.8%בשיעור חודשי של  2011אוגוסט -יוליבחודשים ות עלו מחירי הדיר
עלו מחירי הדירות לפי סקר מחירי הדירות של הלשכה  2011שהסתיימו בחודש אוגוסט 
. 12.1% -המרכזית לסטטיסטיקה ב

הנחייה לבנקים בדבר הגבלת רכיב הריבית המשתנה  2011בנק ישראל פרסם באפריל 
ההוראה נכנסה לתוקפה בתחילת חודש . ש מסכום המשכנתא ללקוחבמשכנתאות לשלי

שיעור המשכנתאות בריבית משתנה מסך  2011ובחודש ספטמבר  2011מאי 
. 2011בחודש מאי  45%לעומת  26.8% -המשכנתאות ירד ל

  

. להתפתחויות במשק השלכה על ההתפתחות העסקית של הבנק וניהול הסיכונים השונים
, תפתחויות בענפי המשק השונים ובעיקר בענפי הבינוי והמלונאותהה נבחנות, בין היתר

שיעור המועסקים במגזר , בנוסף. מאחר ועסקים רבים במגזר הערבי קשורים לענפים אלו
. הערבי בענף הבינוי ובענפי המסחר הוא גבוה יחסית

 
בפעילות הממשלה ( ללא אשראי) גרעוןנרשם  2011של  בתשעת החודשים הראשונים

. ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליארד ש13.6ח לעומת גרעון של "מיליארד ש 9.7ך בס
. ח"מיליארד ש 25.2 -במסתכם  2011הגרעון המתוכנן לשנת 

 
. 2.2% -ב 2011של  תשעת החודשים הראשונים מדד המחירים לצרכן עלה במהלך

הפירות  הירידה במחירי, העלייה הושפעה מסעיף הדיור וכן ממחירי האנרגיה ומנגד
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והמדד  1.8% -המדד ללא אנרגיה עלה ב. והירקות מיתנה מעט את קצב עליית המחירים
. 0.9% -ללא דיור עלה ב

קרוב שיעור , 2.9% -הסתכמה ב 2011 בספטמברהחודשים שהסתיימו  12-האינפלציה ב
ללא אנרגיה  יםהמדד. (3%-1%), תחום יעד יציבות המחירים הממשלתי ף הגבוה שלרל
. בהתאמה 2.1% -ו 2.4% -באותה התקופה ב ועל ורדיללא ו

 2011 ספטמברלפי בנק ישראל ציפיות האינפלציה בשוק ההון לתקופה של שנה בחודש 
.  2010בדצמבר  3.0% -ו 2011ביוני  2.9%ירידה מהותית לעומת , 1.9%עמדו על 

 
מרמה , 1.25% -עלתה ריבית בנק ישראל ב 2011במהלך תשעת החודשים הראשונים של 

 2011בסוף חודש ספטמבר  .2011בחודש ספטמבר  3.25% -ל 2010בדצמבר  2.0%של 
וזאת  3.0%לרמה של , 2011בריבית לאוקטובר  0.25%הודיע בנק ישראל על הפחתה של 

. בעיקר בשל התפנית השלילית במשק העולמי
הריבית  מהדיווחים לציבור על הדיונים המוניטריים בבנק ישראל עולה כי לרוב החלטות

תוך , באמצעות תהליך הדרגתי"  נורמלית"הושפעו משאיפה להגיע לסביבת ריבית 
. התחשבות בפעילות הכלכלית במשק ובהתפתחות המחירים

ציין לעיתים תכופות את כאשר בנק ישראל , נושא שהושם עליו דגש הוא מחירי הדיור
כגורם משפיע  עליית מחירי הדיורו (משכנתאות) המשך הגידול בהלוואות לדיור

  .בהחלטות הריבית
 

.  תהליך העלאת הריבית משפיע על עלייה בהכנסות הריבית בבנק ועל המרווח הפיננסי
לדוח הדירקטוריון ובתוספת ' למידע נוסף ראה בסקירה על סיכוני הריבית בבנק בפרק ד

  .לסקירת ההנהלה' א
 

 6.5% -מול הדולר וב 4.6%-ב 2011השקל נחלש במהלך תשעת החודשים הראשונים של 
 8.7% -התחזק שער החליפין של הדולר ב 2011במהלך הרביע השלישי של . מול האירו

המטבע האמריקאי התחזק ברביע השלישי של השנה לאחר שני . 2.0% -והאירו ב
. בין היתר בשל מספר סימנים מעודדים לגבי המשק האמריקאי, רבעונים חלשים יחסית

על , יע האחרון התרחשה על אף משבר חוב במרחב האירוהתחזקות האירו ברב, מנגד
. וחששות מפני משברים פיננסיים במדינות נוספות, רקע הסדר חוב ביוון

מיליארד דולר  76.3 -הסתכמו ב 2011יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל בספטמבר 
בסוף  דולר מיליארד 70.9ולעומת  2011מיליארד דולר בסוף חודש יוני  77.4לעומת 

בין היתר בשל רכישות שביצע בנק ישראל ח "הגידול ביתרות המט. 2010דש דצמבר חו
. בניסיון למנוע את ייסוף השקל במחצית הראשונה של השנה

.  ב"הן בדולר ארה (87.9% -כ) ומרביתן, ח"לבנק אחזקות נמוכות במט
 על 10%ח הוטלה חובת נזילות של "כחלק מנסיונו של בנק ישראל לצנן את שוק המט
הוחלה חובת דיווח על , בנוסף. עסקאות עתידיות ועסקאות החלף של תושבי חוץ

מיליון דולר וכן על  10עסקאות אלו של תושבי חוץ ותושבי ישראל בסכומים מעל 
. ח"מיליון ש 10עסקאות של תושבי חוץ במכשירי חוב בסכומים מעל 

 
משפיעים על ניהול , ריםהשינויים במדדי המחירים לצרכן ובשערי החליפין של מטבעות ז

ניהול "למידע נוסף ראה סעיף . סיכוני השוק בבנק ותוצאות פעילות המגזרים השונים
. של דוח הדירקטוריון' בפרק ד" הסיכונים
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ירדו מדדי המחירים המובילים בשוק המניות  2011בתשעת החודשים הראשונים של שנת 

ברביע  .20.8% -בירד  100א "ומדד ת 18.7% -ירד ב 25א "מדד ת .בשיעורים חדים
הראשון של השנה נרשמו ירידות מתונות ברוב המדדים שהתחזקו ברביע השני והשלישי 

 5% -השתנתה המגמה והמדדים עלו בשיעורים של כ 2011בחודש אוקטובר . של השנה
וזאת בשל האופטימיות של השווקים בנוגע להצלחת תוכנית החילוץ באירופה וכן נתונים 

. על המשק האמריקאימעודדים 
 

המדד . ח הממשלתי נרשמו עליות מחירים"בשוק האג, בעוד מחירי המניות ירדו באופן חד
 -ב 2011של  בתשעת החודשים הראשוניםממשלתיות עלה ההכללי של אגרות החוב 

האגרות , 3.2% -מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד עלה ב .3.4%
 1.2% -באפיק בריבית קבועה וכ 4.0% -מזה כ 3.5% -הממשלתיות הלא צמודות עלו ב

העליות התחזקו בעיקר ברבעון  .2.1% -מ עלה ב"מדד המק. באפיק בריבית משתנה
. בעקבות העלייה ברמת אי הוודאות וירידות המחירים בשוקי המניות, השלישי של השנה

על רווחים הודיע שר האוצר על כוונתו לביטול פטור ממס למשקיעי חוץ  2011בינואר 
הליכי החקיקה הנוגעים . מ ובאגרות חוב ממשלתיות קצרות"הנובעים מהשקעה במק

נכנסה לתוקפה  2011בחודש יולי . לרווח הון ממכירת ניירות ערך אלו טרם הושלמו
דמי /הוראת משרד האוצר בדבר ביטול הפטור שניתן עד כה למשקיעים זרים בגין ריבית

 2011בחודש אוגוסט . ת והכנסות מקרן נאמנות חייבתרווח הון מעסקה עתידי, ניכיון
 28.3% -ו 2011ביוני  34.6%לעומת , מ"מיתרות המק  28.5% -המשקיעים הזרים החזיקו כ

. 2010בדצמבר 
 

 2011 ספטמבר-הגיוס הממשלתי באמצעות אגרות חוב סחירות הסתכם בתקופה ינואר
ח לא "ד והיתר בהנפקות של אגמזה כשליש באפיק הצמוד למד, ח"מיליארד ש 43.8 -בכ

. צמודות
 

של  בתשעת החודשים הראשונים ירדהמדד הכללי של אגרות החוב הלא ממשלתיות 
על רקע ההאטה  2011הירידות התרחשו בעיקר ברביע השלישי של  .1.6% -ב 2011

. בפעילות הכלכלית וחששות מפני יכולת החזר של חלק מהחברות
 -המהוות כ, ח בלבד"מיליון ש 2.7ת מסתכמות לסך ח לא ממשלתיו"אחזקות הבנק באג

. מאחזקות הבנק בניירות ערך 0.6%
 

מזה , ח"מיליון ש 470.8 -של הבנק מסתכם ל ניירות ערךתיק  2011בספטמבר  30ביום 
במהלך תשעת החודשים  .ח קונצרניות"והיתרה באג ,מ"מקו ח ממשלתיות"באג 99.4% -כ

 ,ח"מיליון ש 145.4 -ות של הבנק בניירות ערך בהצטמצמו האחזק 2011הראשונים של 
. בעיקר בשל מכירות של אגרות חוב

ח "אג 1.0% -ח לא צמודות וכ"אג 99.0%הוא  2011 בספטמבר 30הרכב התיק ליום 
. צמודות למדד

 
מידע "הינו " התפתחויות עיקריות במשק"חלק מהמידע המופיע במסגרת המידע על 

בדוח ' אבפרק " מידע צופה פני עתיד"ג זה ראה סעיף למשמעות מוש". צופה פני עתיד
. הדירקטוריון
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  חקיקה במערכת הבנקאית ונושאים מיוחדים

 
אשר , לפעילות הבנק םהרלוונטייות העיקריים ירגולטרההוראות הלהלן שינויי החקיקה ו

נושאי חקיקה נוספים להם השלכה . 2011בתשעת החודשים הראשונים של שנת ו רעיא
. נכללו בפרקים המתארים נושאים אלו, ת על נושאים המדווחים בדוח זהספציפי

 
חקיקה במערכת הבנקאית ונושאים "חלק מהמידע המופיע במסגרת המידע על 

מידע צופה פני "למשמעות מושג זה ראה סעיף ". מידע צופה פני עתיד"הינו " מיוחדים
 .בדוח הדירקטוריון' אבפרק " עתיד

 
 פנסיוניה ייעוץם החקיקה ורגולציה בתחו

 
 הייעוץ הפנסיוני בבנק –רקע  .א

 
 מגבלות נכללו בו פנסיוני לייעוץ רישיון בנק ערבי ישראלי קיבל , 2008בספטמבר 

רשאי הבנק לתת ייעוץ פנסיוני לכלל האוכלוסייה בכל  2009מאפריל  החל .מסוימות
 .המוצרים הפנסיונים

  
 כרוך ,האוכלוסייה לכלל הפנסיונים המוצרים במכלול הכולל הפנסיוני הייעוץ מתן

 בה להשקיע וממשיך בה השקיע הבנק אשר ,מורכבת ועסקית בהיערכות תפעולית
 .רבים משאבים

 
 את מסרבל, (מסלקה)המוסדיים  לגופים הבנק בין ממוכנים ממשקים העדר ,ככלל

 וץלייע הנוגע בכל תוקף משנה מקבלת זו סוגיה .עליו ומקשה הייעוץ ביצוע המעקב אחר
 .ביטוח במוצרי לשכירים ולייעוץ

 
 של העדרם וכן ,המוסדיים לגופים הבנק בין ממשקים העדר - לשכירים ייעוץ לעניין

 סליקת לעניין והן מידע לעניין הן ,שלהם השכר ולשכות למעסיקים הבנק ממשקים בין
 הייעוץ תהליך במימוש מהותי באופן פוגעים ,ייעוץ מתן לאחר עבור שכירים הכספים
 .לשכירים

 
ביטוח  מוצרי למפיצי מוסדיים גופים בין ממוכנים ממשקים העדר - בביטוח לייעוץ אשר

 למוצרי ערכיים חד ערכים )נט– ביטוח ) האוצר באתר הסדיר לא שהאוצר והעובדה
 ועקב החלטה תומך מודל בניית על מקשה ,המוצרים וזיהוי בחינת המאפשרים ,הביטוח

 עם ממשקים ובהעדר כאמור ערכיים חד ערכים בהעדר כן כמו .בביטוח מתן ייעוץ על כך
 הגופים מול הייעוץ המלצות מימוש אחר מעקב לבצע ניתן לא ,הגופים המוסדיים

 ייעוץ בגין ההפצה עמלות תשלומי את המסדירות תקנות הותקנו כן טרם כמו .המוסדיים
 שהוצגה כפי ,באוצר כוןוהחיס הביטוח ,ההון שוק אגף של בתכנית העבודה .ביטוח במוצרי

 עבור הבנקים זכאים יהיו להן ההפצה לעמלות קיימת התייחסות , 2010 בנובמבר -30 ב
מההפקדות  הן הפצה עמלות למבנה יעברו הבנקים ,התכנית לפי .ביטוח במוצרי ייעוץ

בנק ערבי  .ביטוח מוצרי כולל ,הפנסיונים בכל המוצרים (0.2%עד) מהצבירה והן (2%עד )
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 המוסדיים הגופים עם ממוכנים ממשקים ליצירת נערך י כחלק מקבוצת לאומיישראל
 עסקאות וביצוע מידע העברת תהליכי לפשט במטרה ,פנסיונים מוצרים המנהלים
 ייעוץ במסגרת השתלמות בקרנות ובהמשך לייעוץ פנסיוני לייעוץ בהמשך הנערכות
 ,הפנסיוני כוןהחיס מסלקה בתחום של הקמתה האוצר מקדם ,במקביל השקעות

 החיסכון בשוק השונים הפועלים הגופים כל בין מידע העברת יהיו העיקריים שתפקידיה
 ) ומעסיקים גופים מוסדיים ,פנסיונים סוכנים ,פנסיונים יועצים זה בכלל) הפנסיוני
פיננסיים  על שירותים הפיקוח חוק בתאור להלן כמפורט ,הפנסיוני החיסכון כספי וסליקת

 -2011. א"התשע ( 3'מס תיקון) (פנסיוני ובשיווק פנסיוני עוץביי עיסוק)
 

 טיוטת האוצר במשרד והחיסכון הביטוח ,ההון שוק על הממונה פרסם 2010 יולי בחודש
 המודל)החוסך  העמית למאפייני הפנסיוני החיסכון מסלול התאמת בנושא חוזר שנייה

 ,השונים הפנסיוני החיסכון ילמוצר עמיתים הצטרפות אופן את קובעת הטיוטה. )מ"החכ
 על לנהוג צריכים מוסדיים גופים בו האופן ואת ,להם הייחודיים על המאפיינים בהתבסס

 תקופת במהלך ,והחדשים הקיימים העמיתים לצרכי החיסכון את מאפייני להתאים מנת
 .החיסכון

 
: להלן חקיקה ורגולציה בתחום הייעוץ הפנסיוני .ב
 

 2010 -א"התשע, (תיקוני חקיקה)ון חוק הגברת האכיפה בשוק הה
 

אושרה במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק , 2011באוגוסט  3ביום 
שבין הוראותיה נכללה גם הצעה לתיקון חוק , הממשלתית להגברת האכיפה בשוק ההון

חוק הייעוץ )", (שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים, ייעוץ)הפיקוח על שירותים פיננסיים 
, אשר עיקריה הרחבת סמכויות הפיקוח והבירור של הממונה על שוק ההון"( הפנסיוני

והרחבת הסנקציות הכספיות שהממונה רשאי "( הממונה)"ביטוח וחיסכון במשרד האוצר 
 .חוזרת הלהטיל בגין הפרה של חוק הייעוץ הפנסיוני במקרים של הפרה נמשכת והפר

 
 מסלקה פנסיונית

 
ביטוח וחיסכון במשרד האוצר , הודיע הממונה על שוק ההון, 2011ביולי  12ביום 

על החלטתו לפרסם מכרז להענקת רישיון להפעלת מערכת סליקה "( הממונה)"
, להפעלה הדרגתית של השירותים השונים המנויים בחוק, "(המערכת)"פנסיונית מרכזית 

מונה מכוח בהתאם לסמכותו של המ, זאת. כספיםסליקת ולרבות מתן מידע לחוסכים 
שיווק ומערכת סליקה , ייעוץ)לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ( ד)ב31סעיף 

 "(.חוק הייעוץ)" 2005 -ה"התשס, (פנסיוניים
 

הבהיר הממונה כי בכוונתו לחייב את הגופים המוסדיים להתחבר , במסגרת הודעה זו
להתחבר למערכת  ,ערכת וכן כי בכוונתו לחייב בעלי רישיון כהגדרתם בחוק הייעוץמל

ככל שיהא בכך צורך לשם הבטחת פעילותו התקינה של שוק החיסכון , באופן הדרגתי
 .הפנסיוני בישראל
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. הפנסיוני ןהחיסכותקנות וחוזרים במוצרי  ,תזכיר חוק

 
, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, פרסם הממונה על אגף שוק ההון, 2011במרס  27ביום 

וזאת כחלק מהתוכנית להגברת התחרות , של תקנות וחוזריםטיוטת תזכיר חוק וטיוטות 
  .2010במוצרי החיסכון הפנסיוני שפורסמה בחודש נובמבר 

 
( שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים, ייעוץ)תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

   2011  –א "התשע( תיקון)
 

וא תאגיד בנקאי אינו רשאי מוצע לשנות את ההסדר הקבוע בחוק לפיו יועץ פנסיוני שה
להתקשר עם מעביד או עם ארגון מעבידים לעניין מתן ייעוץ פנסיוני לעובד של אותו 

וזאת על ידי מתן סמכות לממונה , מעביד או לעובד של מי שהוא חבר בארגון המעבידים
ביטוח וחסכון לקבוע הוראות לעניין התקשרות יועץ פנסיוני עם מעביד , על שוק ההון

ולמנוע , עוד מוצע לחזק את ההגנה על עובדים בנוגע לייעוץ פנסיוני. ון מעבידיםוארג
ולאפשר ללקוח לבחור את , מצב שבו המעביד כופה על עובדו את זהות היועץ הפנסיוני

שימליץ לו על חיסכון פנסיוני ולאסור התניית שירות בשירות בידי בעל  ןהרישיובעל 
ל רישיון את החובות החלות על מבטח לעניין הגשת מוצע להחיל על בע, בנוסף. רישיון

.  ביטוח וחסכון, דוחות והודעות לממונה על שוק ההון
 

 2011א "התשע( דמי ניהול( )קופות גמל)טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 
 

עניינן החלת מודל אחיד לתקרת דמי ניהול במוצרי חיסכון פנסיוני מסוג קופות גמל 
אשר יעודכן באופן הדרגתי וקביעת שיעורי דמי הניהול המרביים במוצרי , הליםוביטוחי מנ

 .חיסכון פנסיוני מסוג קרנות פנסיה
 

 א"התשע( עמלת הפצה( )קופות גמל)טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 
2011 

 
למעט קרנות )עניינן החלת מודל עמלת הפצה אחיד בכל מוצרי החיסכון הפנסיוני 

מוצע לקבוע כי גם מבטח . ההפקדות השוטפות והן על הצבירה על שיחול הן (ותהשתלמ
ר לגביהם ניתן ללקוח ייעוץ אשו וישלם עמלת הפצה בגין מוצרים פנסיוניים שבניהול

 .פנסיוני
 

 טיוטת חוזר בנושא דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני
 

 ןהנגבה במסגרת החיסכומטרתו להגביר את השקיפות בנוגע לשיעורי דמי הניהול 
 .הפנסיוני וקביעת איסור העלאת דמי ניהול שסוכמו עם הלקוח למשך שנתיים לפחות
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 חוזר התקשרות גוף מוסדי עם בעל רישיון

 
ביטוח וחיסכון במשרד האוצר חוזר , פרסם הממונה על שוק ההון, 2011ביולי  13ביום 

הטיפול בהפקדות המשולמות  שמטרתו הסדרת" התקשרות גוף מוסדי עם בעל רישיון"
 .לגוף מוסדי באמצעות בעל רישיון

 
מטרת החוזר היא לבצע התאמה בין נהלי העבודה שנקבעו לטיפול בדמי ביטוח 

. לכל התקשרות בין בעל רישיון וגוף מוסדי, המשולמים למבטח באמצעות סוכן ביטוח
הפקדות מסוגים  יים לעניין קבלה והעברה שללמפרט החוזר עקרונות כל, בהתאם לכך

ובכלל זה הוראות לניהול חשבון , עמיתים ובעלי רישיון לגופים מוסדיים, שונים ממבוטחים
 .נאמנות על ידי בעל הרישיון

 
כולל החוזר הסדר מיוחד , "(התאגיד הבנקאי)"ביחס ליועץ פנסיוני שהינו תאגיד בנקאי 

ן בנק נפרד טרם המאפשר לתאגיד הבנקאי להעביר הפקדות ביטוח פנסיוני לחשבו
 .בתנאים שנקבעו בחוזר, "(חשבון המעבר)"העברתן לגוף המוסדי 

 
חל איסור על התאגיד הבנקאי לעשות כל שימוש בהפקדות , במסגרת הוראות החוזר

למעט העברתן לגוף המוסדי ועבור המבוטח שבשלו הועברו לבעל , שהועברו לידיו
ת הפקדות ממבוטחים בהסדרי תשלום וכן חל איסור על התאגיד הבנקאי לגבו, הרישיון

 .השונים מאלה שסוכמו עם הגוף המוסדי
 

 .2012בינואר  1החוזר חל על ההתקשרויות שיהיו בתוקף החל מיום 
 

 טיוטת חוזר ייפוי כוח לבעל רישיון
 

טיוטת חוזר , ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, פרסם אגף שוק ההון, 2011ביולי  13ביום 
, לצורך קביעת מבנה אחיד לטופס ייפוי כוח"(טיוטת החוזר" )שיוןייפוי כוח לבעל רי"

באמצעותו מייפה לקוח את בעל הרישיון לקבל מידע מגופים מוסדיים ומעסיקים או 
 .במסגרת ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני, להעביר בקשות

 
וח והצורך את נוסח ייפוי הכ, בטיוטת החוזר נקבעו הוראות המגבילות את תוקף ייפוי הכוח

 .לבצע אימות של ייפוי הכוח במקרים מסוימים
 

 2011 -א"התשע( לותידמי עמ( )ביטוח)טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 
 

דמי ( )ביטוח)פורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים , 2011ביוני  28ביום 
להסדיר את אופן תשלום דמי , בין היתר, אשר במסגרתן מוצע, 2011 -א"התשע, (לותיעמ

עמילות למספר בעלי רישיון במקביל ולקבוע כי ככלל לא ישולמו דמי עמילות בשל 
למעט , ליותר מבעל רישיון אחד באותה עת( מוצר פנסיוני, ובכלל זה)מוצר ביטוחי מסוים 

 .במקרים המנויים בטיוטת התקנות
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 2011 -ע"התש, (חקיקהתיקוני )חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך 
 

(. תיקוני חקיקה)התקבל בכנסת חוק ייעול האכיפה בניירות ערך  2011בינואר  17ביום 
מטרת החוק כפי שפורטה בדברי ההסבר היא לייעל את האכיפה של הוראות החוקים 

חוק ניירות )" 1968 -ח"תשכ, המסדירים את דיני ניירות הערך על ידי תיקון חוק ניירות ערך
, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, "(ערך
 .1994, ד"תשנ, וחוק השקעות משותפות בנאמנות"( חוק הייעוץ)" 1995 -ה"תשנ

על פי החוק תמונה ועדת אכיפה מנהלית שתפקידה יהיה לדון ולהחליט בהפרות 
 .ל"מסוימות של החוקים הנ

 
אשר בגין הפרתן ניתן לפתוח בהליך אכיפה מנהלי נגד ל "נקבעו הוראות בחוקים הנ

נקבע כי רשות ניירות ערך תהיה מוסמכת לקבוע מעשים , לגבי חוק הייעוץ. המפר
ומחדלים נוספים אשר ביצועם יהווה הפרה שניתן לפתוח בגינה בהליך אכיפה מנהלי נגד 

הפרה יהיה מותב של ועדת האכיפה המנהלית שקבע כי בוצעה , על פי החוק. המפר
רשאי להטיל על המפר אמצעי אכיפה שונים לרבות איסור על המפר לכהן כנושא משרה 

ביטול רישיון שניתן למפר לפי חוק הייעוץ , בכירה בתאגידים מסוימים לתקופה מסוימת
הוראה למפר לבצע , תשלום לנפגעי ההפרה, קנס כספי, או התלייתו לתקופה מסוימת
 .מניעת הישנותהפעולות לשם תיקון ההפרה ו

 
עיצום , ח"שמיליון  5 -ל 2ניתן להטיל עיצום כספי על תאגיד בסכום מרבי שבין , כמו כן

 ח"ש 25,000כספי על יחיד עובד התאגיד שאינו נושא משרה בכירה בסכום מרבי שבין 
מיליון  1 -ל ח"ש 400,000ועיצום כספי על יחיד אחר בסכום מרבי שבין , ח"שמיליון  1 -ל
ל בגין כל "נקבעה בחוק אחריות אישית למנכ" המפר"בנוף לאחריות המוטלת על . ח"ש

אלא אם התאגיד קבע ( למעט מספר חריגים)הפרה שבוצעה על ידי התאגיד או עובדיו 
מינה אחראי מטעמו לפיקוח על קיומם של הנהלים ונקט , נהלים מספקים למניעת הפרה

 .אמצעים סבירים לתיקון הפרה ומניעת הישנותה
 

בהסדר להימנעות ( או חשוד)רשאי להתקשר עם מפר  יהאיושב ראש רשות ניירות ערך 
המותנים בתנאים שבמסגרתו המפר יסכים כי , מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים

יוטלו עליו אמצעי אכיפה מהסוג שוועדת אכיפה רשאית להטיל במסגרת הליך אכיפה 
לותו העסקית ובוחן את ההערכות הנדרשת הבנק בוחן את השלכות החוק על פעי. מנהלי

 .למניעת הפרות על ידי עובדיו ומנהליו, לרבות הנהלים ואמצעי הבקרה הקיימים
 
 

, (מידע בעניין עסקות בנגזרות במטבע חוץ ובמכשירי חוב לטווח קצר)צו בנק ישראל 
 2011 -א"התשע

 
תוטל חובת , 2011לי ביו 1פרסם בנק ישראל צו לפיו החל מיום , 2011באפריל  14ביום 

 :דיווח בין היתר לגבי העסקאות המפורטות להלן
 
 מיליון  10ח בסכומים של "ח ועסקאות עתידיות במט"מט-בגין עסקות החלף שקל

תוטל חובת דיווח על , שבי חוץ ביצעו ביום אחדודולרים ומעלה שתושבי ישראל ות
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בי חוץ בנכסים שעל החזקותיהם של תושבי ישראל ותופרטי העסקאות האמורות ו
 .אלה ובאופציות שקל דולר

 ומעלה  ח"שמיליון  10ח ממשלתיות קצרות בסכומים של "ם ובאג"בגין עסקאות במק
תוטל חובת דיווח על פרטי העסקאות האמורות ועל , בי חוץ ביום אחדשביצעו תוש

 .החזקות תושבי החוץ בנכסים אלה
ל והן על מתווכים "קאות הנחלות הן על מבצעי העס, חובות הדיווח כאמור לעיל

 .בין עבור עצמם או עבור לקוח שלהם, פיננסיים שביצעו עסקה כאמור
 

 2011 -א"התשע( 18' תיקון מס( )רישוי)חוק הבנקאות 
 

לגבי סליקת עסקאות ( רישוי)לחוק הבנקאות  18' התקבל תיקון מס 2011אוגוסט  3ביום 
 :שעיקריו כדלקמן, בכרטיסי חיוב

 
או , אחוזים או יותר ממספר העסקאות בכרטיסי חיוב שנסלקו בישראל 20סולק שסלק 

סולק בעל "ייחשב ל, מסכום התמורה הכולל ששולם לספקים בישראל בשנה קודמת
והמפקח על הבנקים יהיה רשאי להורות לסולק כאמור לסלוק " היקף פעילות רחב

 .עסקאות בכרטיסי חיוב שהונפקו על ידי מנפיק אחר
 

או מנפיק אשר , אחוזים או יותר ממספר כרטיסי החיוב בישראל 10ק מנפיק שהנפי
אחוזים לפחות מסכום  10בוצעו בשנה קודמת , באמצעות כרטיסי החיוב שהנפיק

מנפיק בעל "ייחשב ל, העסקאות בישראל באמצעות כרטיסי חיוב שהונפקו בישראל
סולק לשם  להתקשר עם, אשר לא יסרב מטעמים בלתי סבירים, "היקף פעילות רחב

סעיף זה ייכנס לתוקף לאחר . ביצוע סליקה צולבת של עסקאות בכרטיסי החיוב שהנפיק
 .חודשים מיום כניסת החוק לתוקף 9
 

חיוב גופים שעוסקים בסליקה בקבלת רישיון מנגיד , כגון, החוק הסדיר גם נושאים נוספים
 .יבנק ישראל והסמכת המפקח על הבנקים לפקח על תחום כרטיסי האשרא

 
כי סולק לא יוכל למנוע מבית , כמו כן נקבע לגבי אפשרות בית עסק לקבל שירותי נכיון

 .  עסק להתקשר עם חברת נכיון
 

 2011 -א"התשע, (תיקון התוספת הראשונה לחוק)צו ניירות ערך 
 

, (תיקון התוספת הראשונה לחוק)פורסם ברשומות צו ניירות ערך  2011ביוני  30ביום 
במסגרתו תוקנה התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך והורחבה הגדרת , 2011 -א"התשע

". המשקיע המסווג"
במסגרת התיקון נוספו לתוספת הראשונה לחוק . 2011באוגוסט  1הצו נכנס לתוקף ביום 

, כהגדרתו בחוק הייעוץ" לקוח כשיר"משקיע יחיד שהוא  –ע כמשקיעים מסווגים "ני
. הרוכש בעבור עצמו

לפני הצו הדרישה הייתה להון עצמי של )ח "מיליון ש 50העצמי שלו הוא  תאגיד שההון
(. ח"מיליון ש 250
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, עוד נקבע בצו כי יש לקבל אישור בכתב מהמשקיע המסווג לפני כל מועד ביצוע רכישה
כי מתקיימים בו התנאים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך וכי הוא מודע 

 .הכלול בתוספת ומסכים לכך למשמעות היותו בגדר משקיע
 

FATCA- foreign account tax compliance act of 2009 
 

חוק מס ההכנסה ) internal revenue code -ב ה"תוקן בארה 2010במרס 
 FATCA- foreign account tax -באופן שמחיל סעיפים מסוימים של ה( האמריקאי

compliance act of 2009. 
 

 foreign financialשמטרתו לחייב מוסדות פיננסיים זרים החוק מכיל משטר דיווח 
institution (FFI) להעביר מידע אודות חשבונות , לרבות בנקים שאינם אמריקאיים

ובכך מרחיב משמעותית את דרישות הגילוי , המוחזקים על ידי לקוחות אמריקאיים
לצורך כך על . ייםוהדיווח המוטלות על מוסדות פיננסיים זרים ביחס לחשבונות אמריקא

 "(. רשות המיסוי האמריקאית)" IRS -המוסדות הפיננסיים הזרים להתקשר בהסכם עם ה
 

 -אינו מתקשר בהסכם עם ה FFI -אם ה, החוק יוצר חובת ניכוי במקור חדשה, במקביל
IRS או לגבי בעלי חשבונות שיסרבו לספק את המידע והמסמכים הנדרשים בחוק. 

 
 .קות נאותות לאיתור חשבונות אמריקאייםהחוק מחייב לבצע בדי

 
י רשות המיסוי "הוצאו מספר חוזרי הבהרה ע, החוק נמצא בתהליכי חקיקת משנה

על , 2014או  2013 -תחילת החוק הינה החל מ, למועד פרסום דוחות אלה. האמריקאית
 .פי הנושא

 
, בחברת האם שהוקמהועדת היגוי ב משתתף הבנק נציג , לצורך ההיערכות ליישום החוק 

עוקבת אחר ומבקרת את התהליכים , הלומדת ועוקבת אחר ההתפתחויות בחקיקה
 .וכן בוחנת כיצד בנקים בעולם נערכים לקראת החוק, הנדרשים ליישום דרישות החקיקה

 
 מגבלות על חבות של לווה וקבוצת לווים

 
מגבלות על " ,313פרסם המפקח על הבנקים תיקון לניהול בנקאי תקין  2011בחודש מאי 

 :ל נכללו המגבלות כדלהלן"במסגרת התיקונים הנ". חבות של לווה וקבוצת לווים
 
 (.כמו בעבר)מהונו של התאגיד הבנקאי  15%למעט בנק לא תעלה על , חבות לווה 
 כמו בעברמהונו של התאגיד הבנקאי  25%לא תעלה על , חבות קבוצת לווים. 
  מהונו של התאגיד  25%הגבוה מבין  עלחבות של קבוצת לווים בנקאיים לא תעלה

 .ח"שמיליון  250הבנקאי או על 
   שחבותם נטו לתאגיד  הבנקאיים קבוצת לווים וקבוצת הלווים, סך החבות של כל הלווים

לא יעלה על שיעור של , מהונו של התאגיד הבנקאי 10%הבנקאי עולה על שיעור של 
ל קבוצות הלווים בלבד שלא יעלה על כיום המגבלה ע), מהונו של התאגיד הבנקאי 120%
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בדצמבר  31 -ההוראה תיכנס לתוקף מ(. מהונו של התאגיד הבנקאי 150%שיעור של 
2011. 

 
הנפקת פנקסי שיקים המשורטטים ( )15' תיקון מס( )שירות ללקוח)הצעת חוק הבנקאות 

 2011א "התשע, (למוטב בלבד
 

על פי . ושלישית את הצעת החוקאישרה הכנסת בקריאה שנייה  2011ביולי  25ביום 
יהיו השיקים משורטטים ויהיו , ההצעה בטפסי שיקים שתאגיד בנקאי מנפיק ללקוחותיו

אלא אם כן ביקש הלקוח שיונפקו לו , מודפסות עליהם מילים האוסרות את העברתם
.  טפסי שיקים ללא השרטוט והמילים כאמור

הבנק נערך בהתאם ליישום התיקון  ,2011באוקטובר  1מועד כניסת התיקון לתוקף הוא 
. לחוק

 
דירקטוריון  בנושא 301 'מס תקין בנקאי ניהול הוראת תיקון

 
' מס תקין בנקאי ניהול להוראת תיקון הבנקים על הפיקוח הפיץ 2010 דצמבר בחודש

 סוגי ,הרכבו ,סמכויותיו ,הדירקטוריון של יעיל תפקוד לגבי והנחיות כללים הכוללת, 301
.  2012 בינואר 1 ביום לתוקפם ייכנסו להוראה התיקונים מרבית כאשר ,תפקודןועדותיו ו

 של קיימת פרקטיקה ,באזל ועדת המלצות על מתבססים המתוקנת השינויים בהוראה
 :להוראה התיקונים בין .ל"ובחו בארץ בנושא רגולציה ועדכוני ,הפיקוח בישראל רשויות
מראש  הודעה יחייב הבנקאי בתאגיד משרה כנושא אדם מינוי בהם נוספים מקרים נקבעו

 ; (2 ) תפקיד לאותו מחדש מינוי או כהונה הארכת  : (1 ) כדלקמן ,הבנקים על למפקח
אישור  ; (4 ) הדירקטוריון ר"כיו דירקטור מינוי ; (3 ) משרה כנושא אחר מינוי לתפקיד
. דירקטור של שנות כהונה שלוש מחדש לאחר

השקעה  לרבות) קבועות השקעות ומימוש ביצוע בנושא ןהדירקטוריו דיוני עם בקשר
ל "הנ הקריטריונים כי ,נקבע ,הדירקטוריון שיקבע כפי קריטריונים לפי (נשלט בתאגיד

 .הבנקאי התאגיד של השוטף בניהול הדירקטוריון של מעורבות שיימנע באופן ייקבעו
 ,היתר בין ,הדירקטוריון יתייחס ,הבנקאי התאגיד של האשראי מדיניות על בדיון כי ,נקבע

חשיפה  ,גיאוגרפית חשיפה ;אשראי למתן יעד ושווקי עסקיים יעדים :הבאים לנושאים
בין  והמתאם אשראי תמחור מדיניות ;ביטחונות ולריכוזיות פירעון למועדי ,למטבעות

בנוגע  חוב והסדרי גביה מדיניות ;חובות וסיווג הפרשות קביעת מדיניות ;לסיכון תשואה
 .בעייתיים ותלחוב
שיצמצם  באופן הדירקטוריון ידי על ייקבע אשראי למתן הסמכויות מדרג כי ,נקבע

 .הבנקאי התאגיד של השוטף בניהול מעורבותו
התאגיד  הנהלת ללא סגורות בדלתיים דיון הדירקטוריון יקיים לשנה אחת כי נקבע

בין  היחסים כתבמער הקשורים שונים בנושאים הדירקטוריון ידון במסגרתו ,הבנקאי
 .והדירקטוריון ההנהלה

אשרור  לעבור יידרשו ,הדירקטוריון בועדות המתקבלות מההחלטות ניכר חלק כי ,נקבע
בנוסף  .מהמפקח כן לעשות שלא אישור ניתן כן אם אלא ,הדירקטוריון במליאת בדיעבד

אחד  אם ,כאמור בהחלטה נוסף דיון לקיים תידרש הדירקטוריון מליאת כי ,נקבע
 .זאת דרש דירקטוריםה
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חיצוניים  דירקטורים יהיו בנקאי בתאגיד הדירקטוריון מחברי שליש לפחות כי ,נקבע
 ,החיצוניים הדירקטורים כלל על שווים תנאים יחולו כי נקבע ,בנוסף (.כיום רבע לעומת(

חלק  כאשר , 301 הוראה פי על מונו הם אם ובין החברות חוק פי על מונו הם אם בין
הדרישות  לעומת בנקאי בתאגיד חיצוניים דירקטורים עם מחמירות תמהדרישו

חיצוניים  דירקטורים לגבי כי נקבע ,למשל כך) ציבוריות בחברות חיצוניים מדירקטורים
חמישה  מעל למחזיק זיקה מתקיימת כאשר גם מינוי המונעת זיקה יראו בנקאי בתאגיד
(. איהבנק בתאגיד השליטה אמצעי של מסוים מסוג אחוזים

במקרים  למעט) יכהן לא ,(הדירקטוריון ר"יו לרבות) בנקאי בתאגיד דירקטור כי ,נקבע
תאגיד  כן אם אלא) ההון שוק בתחום הפועלים בגופים כדירקטור גם במקביל (חריגים
לרבות ) בנקאי בתאגיד דירקטור כי נקבע ,בנוסף(. בנקאית קבוצה אותה עם נמנה כאמור

של  בת בחברה כדירקטור גם במקביל (חריגים במקרים למעט) הןיכ לא )הדירקטוריון ר"יו
 .הבנקאי התאגיד

מחברי  מחצית על יעלה לא הדירקטוריון מועדות אחת בכל החברים מספר כי ,נקבע
 .הדירקטוריון

על  לדירקטוריון ותמליץ תדון אשר ,תגמולים ועדת בנקאי תאגיד בכל תוקם כי ,נקבע
 .הבנקאי התאגיד לש תגמול ונהלי תגמול מדיניות

לדירקטוריון  ותמליץ תדון אשר ,סיכונים לניהול ועדה בנקאי תאגיד בכל תוקם כי ,נקבע
בניהול  הבכירים המנהלים פעולות על ותפקח השונים לסיכונים החשיפה מדיניות על

. ל"הדירקטוריון הסמיך ועדה לניהול סיכונים כנ .הסיכונים אותם
של  לציבור והרבעוניים השנתיים הדוחות את בחןשת היא הביקורת ועדת כי ,נקבע

נקבע  ,זאת עם יחד .מאזן ועדת ולא ,אישורם על למליאה ותמליץ תדון ,הבנקאי התאגיד
בועדה  כספיים דוחות באישור 2013 בינואר 1 ליום עד לדון רשאי יהא בנקאי תאגיד כי

 ,הביקורת בועדת גם חברים יהיו מחבריה מחצית שלפחות ובלבד ,הביקורת ועדת שאינה
כיום הבנק נוהג לאשר את הדוחות הכספיים בועדה מיוחדת . ביקורת ועדת ר"יו לרבות

בה חברים כל חברי ועדת הביקורת וכן דירקטורים נוספים בעלי מיומנות " ביקורת ומאזן"
. חשבונאית

 
 

 אירועים לאחר תאריך המאזן
 

ת פרק המיסוי של הוועדה אישרה ממשלת ישראל את המלצו 2011באוקטובר  30ביום 
לצורך כניסתם . מנואל טרכטנברג' כלכלי בראשותו של פרופ-לשינוי סדר היום החברתי

נדרשת השלמה של הליך , לתוקף של השינויים בשיעורי המס אותם אישרה הממשלה
בספטמבר  30 -שטרם אירעה נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ונכון ליום ה, החקיקה

לשינויים בשיעורי המס שאושרו בהחלטת הממשלה האמורה אין השפעה , לפיכך. 2011
 30על מדידת נכסי מיסים נדחים והתחייבויות מיסים נדחים בדוחות הכספיים ליום 

.  שכן חקיקתם טרם הושלמה למעשה לאותו יום, 2011בספטמבר 
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מידע צופה פני עתיד 
 

לעובדות היסטוריות מהווה  שאינו מתייחס, חלק מהמידע המפורט בדוח הדירקטוריון
 .1968ח "התשכ, ערך-מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות

 
עשויות להיות שונות מהותית מאלו שנכללו במסגרת המידע צופה , תוצאות הבנק בפועל

כתוצאה מאי התממשות , בין היתר, לרבות, כתוצאה ממספר רב של גורמים, פני עתיד
במצב המדיני והכלכלי ובמבנה ובהיקף , ים בסביבה הכלכליתהערכות ושינויים בלתי צפוי

. התחרות
, "הבנק צופה", "הבנק מאמין: "מידע הצופה פני עתיד מאופיין במילים או בביטויים כגון

תכניות ", "מדיניות הבנק", "הבנק מעריך", "הבנק מתכנן", "הבנק מתכוון", "הבנק מצפה"
וביטויים נוספים המעידים " עלול להשפיע", "עדיםי", "אסטרטגיה", "תחזית הבנק", "הבנק

.  על כך שמדובר בתחזית לעתיד ולא בעובדות עבר
כרוכים בסיכונים ובחוסר וודאות משום שהם מבוססים על , ביטויים צופי פני עתיד אלו

תחזיות לעתיד בנושאים : הערכות ההנהלה לגבי אירועים עתידיים אשר כוללים בין היתר
, להתפתחות הכלכלית בארץ ובעולם ובמיוחד לשוקי המטבע ושוקי ההון שונים הקשורים

להתפתחויות טכנולוגיות ולנושאי , להוראות גורמי פיקוח להתנהגות המתחרים, לחקיקה
 .כח אדם

כתוצאה מאי היכולת לחזות בוודאות שאמנם תחזיות אלה תתממשנה ומכך שבפועל 
וראי הדוח הכספי צריכים להתייחס בזהירות ק, האירועים יכולים להיות שונים מאלו שנחזו

שכן הסתמכות על מידע כאמור כרוכה בסיכונים ובאי , "צופה פני עתיד"למידע המוגדר כ
ודאות והתוצאות הכספיות והעסקיות העתידיות של הבנק עשויות להיות שונות באופן 

 .מהותי
 -האם האו בחברבין היתר על הערכות גורמים בתוך הבנק , המידע המוצג להלן נסמך

. לאומי וחוות דעת מקצועיות של גופים ואנשים שעובדים עם הבנק
לרבות בגין , הבנק אינו מתחייב לפרסם עדכון למידע צופה פני עתיד הכלול בדוחות אלה

 .על מידע כאמור, השפעת נסיבות או אירועים שיקרו לאחר פרסום הדוחות
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התפתחות עסקי הבנק . ב
 

ורסמו הנחיות של הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה פ 2011במרס  27ביום 
של  השניברבעון למפרע ההנחיות יושמו . הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים

נתוני תקופות קודמות המוצגים . ומספרי ההשוואה הנדרשים הוצגו מחדש,  2011שנת 
ראה ביאור . ההנחיות כאמור כוללים את יישום, בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון להלן

. לדוחות הכספיים( ו) -ו( ה) 1
 

 

נתונים עיקריים 
 
 
לשלושה חודשים שנסתיימו         

בספטמבר  30ביום                 

יום חודשים שנסתיימו ב תשעהל

בספטמבר  30

שינוי  2010 2011שינוי  2010 2011 נתוני רווח והפסד

באחוזים ח "י שבמיליונבאחוזים ח "במיליוני ש 

רווח מפעולות מימון לפני  

 13.6 175.9 199.8 14.7 60.6 69.5הוצאות בגין הפסדי אשראי 

( 86.8) 17.4 2.3( 98.3) 5.9 0.1הוצאות בגין הפסדי אשראי  

 7.7 75.3 81.1 0.4 26.5 26.6הכנסות תפעוליות ואחרות 

 10.9 149.4 165.7 17.2 49.3 57.8הוצאות תפעוליות ואחרות 

 36.1 53.4 72.7 21.7 20.3 24.7רווח נקי 

 

 

      
     

שינוי  לעומת     

 31.12.2010 30.9.2010 31.12.2010 30.9.2010 30.9.2011 נתונים מאזניים

 באחוזים ח"במיליוני ש 

 8.7 14.1 3,292.8 3,139.3 3,580.7נטו  ,אשראי לציבור

 8.8 13.3 3,436.6 3,298.8 3,738.4פיקדונות הציבור 

 14.9 3.0 (א) 336.6 (א) 375.3 386.6  הון עצמי

      
הוצג מחדש בשל יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח ( א)

. לדוחות הכספיים( ו) -ו( ה) 1ראה ביאור . כספי בנושא זכויות עובדים
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ההוצאות וההפרשה למס , התפתחות ההכנסות
 

בתשעת החודשים הסתכם  ראיהוצאות בגין הפסדי אשהרווח מפעולות מימון לפני 
ח בתקופה "מיליון ש 175.9 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 199.8 -ב 2011של שנת הראשונים 

בנפחי הפעילות העסקית עליה מבעיקר נבע אשר  13.6%של  גידול, המקבילה אשתקד
.  במרווחי הריבית משיפורבבנק ו

מדידה "הבנקים בדבר אימץ הבנק לראשונה את הוראת המפקח על  2011בינואר  1ביום 
, בהתאם להוראות ." סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, וגילוי של חובות פגומים

מיוחסות תחילה לגביות על חשבון קרן ומקטינות בכך , גביות על חשבון חובות שהופרשו
גביות אלו יוחסו תחילה , בעוד שטרם כניסת ההוראה לתוקף, הוצאות בגין הפסדי אשראי

ראה גם הוצאות בגין הפסדי )יבית והוצגו בסעיף הכנסות מימון אחרות לחשבון הר
הכנסות בנטרול , לעיללפני הפרשה להפסדי אשראי הרווח מפעולות מימון  (. אשראי

. לעומת התקופה המקבילה אשתקד  20.4%-גדל ב, גביות אלו מ

המשך  –נתונים עיקריים 
 
 

   

 31.12.2010 30.9.2010 30.9.2011יחסים פיננסיים עיקרים 

באחוזים                           

 (ב) 21.2 (ב) 21.1 28.8( א)ההון העצמי  תשואה נטו על

 ,מסך האשראי לציבור הפסדי אשראי הוצאה בגין

 0.72 0.74 0.09( א)נטו 

מסך הוצאות   ואחרות הכנסות תפעוליות

 50.9 50.4 48.9רות ואח תפעוליות

 59.1 59.5 59.0מסך ההכנסות  הוצאות תפעוליות ואחרות
 מסך הוצאות  תפעוליות משכורות והוצאות נלוות

 54.3 54.2 56.5ואחרות 

( ב) 14.61( ב) 16.52 15.01%ההון הכולל לרכיבי סיכון  

( ב)   9.90( ב) 11.57 10.61%לרכיבי סיכון  1הון רובד 

 ס שנתיעל בסי( א) 

  הוצג מחדש בשל יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח ( ב)

. לדוחות הכספיים( ו) -ו( ה) 1ראה ביאור .  כספי בנושא זכויות עובדים
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שתקד לפי לעומת התקופה המקבילה אלהלן פרטים נוספים על השינוי ברווח המימוני 

: מגזרי הצמדה
 

 ספטמברב 30חודשים שנסתיימו ביום  תשעהל 

2011 

/ מגזר הצמדה

גורמי השינוי 

י לא "מט

צמוד 

י "מט

צמוד 

מדד 

מטבע 

כ "סהאחר חוץ 

 ח"מיליוני ש 

 24.5- -  1.0 23.5ביתרות ( קיטון/ )שינוי כתוצאה מגידול 

 8.6- -  0.2 8.4במחיר ( קיטון/ )שינוי כתוצאה מגידול 

/ השפעת עמלות מעסקי מימון והכנסות

)*(  אחרות נטו (הוצאות מימון)

 

 -

 

 - -(9.2 )
 

(9.2 )

 23.9( 9.2)-  1.2 31.9כ  "סה

סיכון אשראי , מדידה וגילוי של חובות פגומים"נובע מיישום הוראת המפקח על הבנקים בדבר )*( 

. ראה לעיל, "והפרשה להפסדי אשראי

 
 5.01% גדל לשיעור של  2011של שנת בתשעת החודשים הראשונים הריבית הכולל פער 

. בתקופה המקבילה אשתקד 4.64%לעומת 
 

של השנה הסתכם הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות  השלישיברבעון 
, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 60.6ח לעומת "מיליון ש 69.5 -המסופקים ב

. 14.7%גידול של 
 

 2.3 -ב 2011של שנת בתשעת החודשים הראשונים  והסתכמ ן הפסדי אשראיהוצאות בגי
 15.1  של קיטון, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 17.4 -ח בהשוואה ל"מיליון ש
. 86.8%המהווים , ח"מיליון ש

 -לכ הגיע,בחישוב שנתי ,2011בתשעת החודשים הראשונים של שנת יעור ההפרשה ש
 . בתקופה המקבילה אשתקד 0.74% -יות הבנק בהשוואה להאשראי באחר מסך 0.09%
מדידה "אימץ הבנק לראשונה את הוראת המפקח על הבנקים בדבר  2011בינואר  1ביום 

השפעת השינוי במעבר ". כון אשראי והפרשה להפסדי אשראיסי, וגילוי של חובות פגומים
לסעיף העודפים בהון נזקפה ,  2010בדצמבר  31לאופן חישוב ההפרשות ליום לראשונה 

נטו לאחר  ח"שמיליון  22.9ברוטו ו ח "ש מיליון 37.2ההשפעה מסתכמת בסך של . העצמי 
. מס

נבע בעיקר מכניסתה לתוקף של בין התקופות  השינוי בהוצאות בגין הפסדי אשראי 
. ראה לעיל, הוראה זו 

החודשים לתשעת  , בגין חובות שנבחנו פרטנית, להפסדי אשראי פרטניתהפרשה הה
ח "מיליון ש 17.2לעומת ח "ש מיליון 4.6של הסתכמה בסך  2011של שנת הראשונים 

עיקר הירידה . 73.3%המהווים , ח"מיליון ש 12.6ירידה בסך , תקופה המקבילה אשתקדב



18
 18  

מדידה וגילוי של חובות "בהוצאה נובעת מיישום הוראת המפקח על הבנקים בדבר 
". סדי אשראיסיכון אשראי והפרשה להפ, פגומים

המחושבת על  הפרשה קבוצתית בגין סיכוני אשראי נקבעה, לעילכחלק מיישום ההוראה 
.  בסיס ענפי

אשר , לחובות מסופקים " נוספת"וה" כללית"ההפרשה הקבוצתית הינה חלף ההפרשות ה
הבנק ממשיך לחשב את ההפרשה הנוספת ובודק . היו בתוקף עד למועד כניסת ההוראה

ה הקבוצתית בתום כל תקופת דיווח לא יפחת מסכום ההפרשה הכללית כי סכום ההפרש
.  ברוטו ממס, והנוספת שהיו מחושבות לאותו מועד

גבוהה מסך  2010בדצמבר  31וליום  2011 בספטמבר 30ההפרשה הקבוצתית ליום 
. ההפרשות הכללית והנוספת

,  ח"שון ילימ 45.9ל מסתכמת בסך ש 2011 בספטמבר 30ליום ההפרשה הקבוצתית 
נרשם בהוצאות  ח"שמיליון  2.3ך הקיטון בס. 2011בינואר  1ביום  ח"שמיליון  48.2לעומת 

. בגין הפסדי אשראי
 0.2הסתכמה להכנסה בסך של אשתקד  ההמקביל בתקופהההוצאה להפרשה נוספת 

. ח"מיליון ש
. ניהול סיכונים' ראה דיווח נוסף על ניהול סיכוני אשראי  בפרק ד

 
בתשעת החודשים הסתכם  הפסדי אשראי הוצאות בגין עולות מימון לאחר הרווח מפ

ח בתקופה "מיליון ש 158.5 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 197.5 -ב 2011של שנת הראשונים 
  .24.6%של גידול , המקבילה אשתקד

 
הרווח מפעולות מימון לאחר הוצאות בגין הפסדי  של השנה הסתכם שלישיהברבעון 
גידול , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 54.7ח לעומת "מיליון ש 69.4 -ב אשראי

. 26.9%של 
 

 -ב 2011של שנת בתשעת החודשים הראשונים הסתכמו  ההכנסות התפעוליות והאחרות
 5.8 של גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 75.3 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 81.1

  .7.7% המהוויםח "מיליון ש
ח אשר קוזז "מיליון ש 6.4 בסך שלעמלות תפעוליות סבר מעליה בהכנסות מהגידול מו

מירידה ברווחי יעודה לפיצויי כתוצאה ח "מיליון ש 0.6מקיטון בהכנסות האחרות בסך של 
. פרישה לעומת התקופה המקבילה אשתקד

 
: אשתקדפעוליות לעומת התקופה המקבילה תמעמלות להלן עיקרי השינויים בהכנסות 

 
 .ח"מיליון ש 2.1מדמי ניהול בסך  ותבהכנס ולגיד  -
 .ח"מיליון ש 1.5גידול בעמלות מכרטיסי אשראי בסך   -
 .ח"מיליון ש 2.2ידול בהכנסות מטיפול באשראי בסך ג  -

 
מהוות  2011של שנת לתשעת החודשים הראשונים ההכנסות התפעוליות והאחרות 

והכנסות  הפסדי אשראיות בגין הוצאקרי הרווח המימוני לפני )מסך כל ההכנסות  28.9%
. 2010בכל שנת  30.1% -ו  בתקופה המקבילה אשתקד 30.0%( תפעוליות ואחרות
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מכסות  2011של שנת לתשעת החודשים הראשונים ההכנסות התפעוליות והאחרות 
 -ו ,בתקופה המקבילה אשתקד 50.4%מההוצאות התפעוליות והאחרות לעומת  48.9%
. 2010בכל שנת  50.9%

 
ח "מיליון ש 26.6 -של השנה הסתכמו ההכנסות התפעוליות והאחרות ב שלישיבעון הבר

. 0.4%עליה של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 26.5לעומת 
 

  2011של שנת בתשעת החודשים הראשונים הסתכמו  ההוצאות התפעוליות והאחרות
 של גידול, ה אשתקדח בתקופה המקביל"מיליון ש 149.4ח לעומת "מיליון ש 165.7 -ב

. 10.9% ח שהם"מיליון ש 16.3
ח "מיליון ש 2.0בסך מעליה , ח"מיליון ש 12.7של  שכר בסךההוצאות ב מעליה נבע הגידול

. ח בהוצאות אחזקה ופחת בנינים וציוד"מיליון ש 1.6ומעליה בסך  אחרותבהוצאות 
 מהוות 2011של שנת בתשעת החודשים הראשונים  ההוצאות התפעוליות והאחרות

בכל שנת  59.1 % -בתקופה המקבילה אשתקד ו 59.5%מסך כל ההכנסות לעומת  59.0%
2010 .

 
ח "מיליון ש 57.8 -של השנה הסתכמו ההוצאות התפעוליות והאחרות ב השלישיברבעון 
. 17.2%עליה של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש49.3לעומת 

 
 93.7 -ב 2011של שנת חודשים הראשונים בתשעת ההסתכמו  משכורות והוצאות נלוות

 12.7עליה של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 81.0 -ח בהשוואה  ל"מיליון ש
.  15.7%ח המהווים "מיליון ש

: השינויים העיקרייםלהלן 
 .ח"מיליון ש 10.2 -בגדלו ומענקי יובל פנסיה , הוצאות לפיצויי פרישה   -
 .ח"מיליון ש 1.2 –ב גדלו ומענקים  הוצאות משכורת  -

בהוצאות השכר נובעת בעיקר מכך שבתשעת החודשים הראשונים של שנת  ההעליי
לכיסוי  ותעודיהיו הפסדים בקופה לפיצויים ובקופת התגמולים המשמשות גם כי 2011

לעומת רווחים בתקופה המקבילה , של העובדים  לפיצויי פרישה ופנסיהההתחייבויות 
. אשתקד

מסך כל  56.5% -מהוות כ 2011של שנת שעת החודשים הראשונים בתהוצאות השכר 
 בתקופה המקבילה אשתקד  54.2% -סעיפי ההוצאות התפעוליות והאחרות בהשוואה לכ

. 2010בכל שנת  54.3% -כו
 

של בתשעת החודשים הראשונים למעט שכר הסתכמו  ההוצאות התפעוליות והאחרות
ח בתקופה המקבילה "מיליון ש 68.4 -ל בהשוואה, ח"מיליון ש 72.0 -ב 2011שנת 

  .5.3%המהווים , ח"ן שמיליו 3.6 גידול של, אשתקד
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: מהסיבות הבאותבעיקר הגידול נובע 
 .ח בהוצאות אחזקת בנינים וציוד"מיליון ש 1.6עליה בסך של   -
 .משפטיותח בגין הוצאות "מיליון ש 1.5 של  עליה בסך -
 .המחשב ח בהוצאות "מיליון ש 0.7עליה בסך של  -

 
  2011של שנת בתשעת החודשים הראשונים הסתכם  הרווח מפעולות רגילות לפני מסים

של גידול  ,ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 84.4 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 112.9-ב
33.8%.  

 
מיליון  38.2 -של השנה הסתכם הרווח מפעולות רגילות לפני מסים ב השלישיברבעון 

. 19.7%גידול של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 31.9ח לעומת "ש
 

של בתשעת החודשים הראשונים הסתכמה  ההפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות
, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 31.0 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 40.2 -ב 2011שנת 
 36.7%לעומת  35.6%שיעור ההפרשה למס מהרווח לפני מס הינו  .29.7%של  גידול

הירידה הושפעה מירידה בשיעור מס על . 1.1%של ירידה  ,בתקופה המקבילה אשתקד
ושיעור המס , 2011בשנת  24%לשיעור של  2010בשנת  25%חברות משיעור של 

. 2011בשנת  34.48%לשיעור של  2010בשנת  35.34% -הסטטוטורי מ
 

ח "מיליון ש 72.7 -ב 2011של שנת בתשעת החודשים הראשונים הסתכם הרווח הנקי 
. 36.1% של גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 53.4 -בהשוואה ל

 
מיליון  20.3ח לעומת "מיליון ש 24.7 -של השנה הסתכם הרווח הנקי בשלישי ברבעון ה

. 21.7%גידול של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש
 

 21.1% -בהשוואה ל, 28.8% -בחישוב שנתי הגיעה ל התשואה נטו על ההון העצמי
. בתקופה המקבילה אשתקד

 
, ח"ש 71.63-ל 2011של שנת בתשעת החודשים הראשונים הגיע , הרווח הנקי למניה

. 36.2% של גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש 52.61  - בהשוואה ל
 

התפתחויות בסעיפי המאזן 
 

 4,891.4 -ח בהשוואה ל"מיליון ש 5,410.2 -הסתכם ב 2011 בספטמבר 30ליום המאזן 
של   גידול, 2010בדצמבר   31 -בח "מיליון ש 5,163.6 -ו 2010 ספטמבר בסוףח "מיליון ש
.  בהתאמה 4.8%של ו 10.6%

 
ח "מיליון ש 1,243.3בסך  2011 בספטמבר 30 -בהסתכמו  מזומנים ופיקדונות בבנקים

בסוף שנת ח "יליון שמ 1,144.4וסך   2010בסוף ספטמבר ח "מיליון ש 1,075.1לעומת 
בפיקדונות  מעליהבעיקר נובע  הגידול .בהתאמה 8.6%ושל  15.7%של  גידול ,2010

 . קדונות לזמן קצוב של הלקוחותילצורך כיסוי חלק מהפ, לאומיהמופקדים ב
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ח "מיליון ש 470.8בסך  2011בספטמבר  30 -בהסתכמה  ההשקעה בניירות ערך
בסוף שנת ח "מיליון ש 616.2וסך , 2010בספטמבר  30 -בח "מיליון ש 576.8 -בהשוואה ל

לפירוט נוסף ראה דיווח על מצב הנזילות  .בהתאמה 23.6%ושל  18.4%של  קיטון, 2010
. ומקורות הבנק

, בניכוי השפעת המס, בגין התאמות לשווי ההוגן שנזקפו ישירות להון העצמינטו  רווחים
ההתאמות הרווחים נטו בגין  .ח"יליון שמ 1.5בסך של  2011 בספטמבר 30הסתכמו ביום 

שיעור ירידת . ח לפני מס"מיליון ש 0.9ים בסך של דהפס לאחר קיזוז םהינלשווי ההוגן 
ומשך זמן ירידת הערך מאז תחילת  10% -נמוך מ בגינם הערך שנזקפה להון העצמי

. חודשים 12 -הינו פחות מ ירידהה
דיניות נכסים והתחייבויות והקטנת ההשקעה באגרות חוב משמשת את הבנק בניהול מ

. הפיננסייםהסיכונים 
 

ח לעומת סך "מיליון ש 3,580.7 -ב 2011בספטמבר  30 -בהסתכם  נטו אשראי לציבורה
בדצמבר   31 -בח "שמיליון  3,292.8וסך  2010בספטמבר  30 -בח "מיליון ש 3,139.3
  .בהתאמה 8.7% שלו 14.1%ל גידול ש, 2010

אימץ הבנק לראשונה את הוראת המפקח על הבנקים בדבר  2011אר לינו 1החל מיום 
בעקבות ". סיכון אשראי והפרשה  להפסדי אשראי, מדידה וגילוי של חובות פגומים"

מיליון  34.6בסך של  2011לינואר  1האימוץ לראשונה קטן האשראי לציבור נטו ליום 
.  ח"ש
 

 .שמירה על  איכות תיק האשראימדיניות הבנק כוללת ניהול סיכוני אשראי מושכל ל
 .'דראה סקירה על סיכוני אשראי בפרק , בנוסף

 
 ח בהשוואה "מיליון ש 3,738.4 -ב 2011בספטמבר  30 -בהסתכמו  ת הציבורפיקדונו

 ח "מיליון ש 3,436.6ח בתום התקופה המקבילה אשתקד וסך "מיליון ש 3,298.8 -ל
.  בהתאמה 8.8%של  לגידוו 13.3%של  גידול, 2010בדצמבר   31 -ב
 

קופות , סך תיק השקעות הלקוחות המנוהל באמצעות הבנק הכולל פיקדונות הציבור
 לסך 2011 ספטמברבסוף סתכם הוניירות ערך למשמרת  קרנות השתלמות, גמל

 2010בסוף שנת ו  ח"מיליון ש 4,493.6לסך  2010 ספטמברבסוף , ח"מיליון ש 4,982.7
אשר נובע בעיקר מעליה , בהתאמה 6.1% שלו 10.9%של  גידול, ח"מיליון ש 4,695.9לסך 

 .צד עליה בשווי ניירות ערך וקופות הגמל של לקוחותלבפיקדונות הציבור 
 

ח "מיליון ש 907.2הסתכמו לסך של  2011 בספטמבר 30ליום  פיקדונות מבנקים
בסוף שנת  ח"מיליון ש 1,026.2 -ו 2010בספטמבר  30 -בח "מיליון ש 867.8 -בהשוואה ל

 . בהתאמה 11.6%וקיטון של  4.5%גידול , 2010
סעיף ', ראה פרק דלמידע נוסף . הפיקדונות מבנקים משמשים לצרכי הנזילות של הבנק

 ".מצב הנזילות וגיוס המקורות בבנק"
 

לחברת האם , (שטרי הון)כתבי התחייבות נדחים  הבנק הנפיק כתבי התחייבות נדחים
. לאומי
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ים להארכה מדי שנה בשנה נוספת בהסכמת הצדדים בהתאם למנגנון שטרי ההון ניתנ
בנק ישראל הכיר בכתבי ההתחייבות כהון משני לצורך עמידה . ריבית שנקבע מראש

הגדרת הון תאגיד בנקאי לעניין ( )רישוי)בהגדרת הון התאגיד הבנקאי לפי כללי הבנקאות 
. 1990 -ן "התש( א לחוק23סעיף 

 
: ן אשר הונפקולהלן פרטי שטרי ההו

 ביתרת קרן של( הון שטר)נדחה התחייבות בנק כתב הנפיק ה 2008בדצמבר  30ביום  -
+ שנים בריבית משתנה פריים  6שטר ההון הינו לזמן פירעון של  ח"מיליון ש 100.0
1.2% .

 שלביתרת קרן , (הוןשטר )הנפיק הבנק כתב התחייבות נדחה , 2009בדצמבר  31ביום  -
 .3%.+ שנים בריבית משתנה פריים  6שטר ההון הינו לזמן פירעון של  .ח"מיליון ש 50.0

 
  2011 בספטמבר 30ליום היתרה המשוערכת של כתבי ההתחייבות הנדחים מסתכמת 

. 2010לשנת  לדוחות הכספיים 9למידע נוסף ראה ביאור  .ח"מיליון ש 155.9 -ל
 

מצב האמצעים ההוניים 
 

ח לעומת "מיליון ש 386.6 -ב 2011בספטמבר  30 -בשל הבנק הסתכם  ההון העצמי
, 2010בדצמבר   31 -בח "מיליון ש 336.6וסך  2010בספטמבר  30 -בח "מיליון ש 375.3
.  בהתאמה 14.9%ושל  3.0%של  גידול

 
 30 -ב 7.7% -בהשוואה ל 7.1% -הגיע ל 2011 בספטמבר 30ביום יחס הון עצמי למאזן 

 .2010בדצמבר  31ביום  6.5%-ו , 2010בספטמבר 
 

 –בהשוואה ל 15.01% -הגיע ל 2011 ספטמברב 30ביום  לרכיבי סיכון כולליחס הון 
. 2010בדצמבר  31 -ב  14.61% -ו  2010בספטמבר  30 -ב  16.52%

. שנקבע על ידי המפקח על הבנקים 9%שיעור זה גבוה מהשיעור המזערי של 
 .14.5%-14.0%כיבי סיכון בשיעור של  מדיניות הבנק לשמור על יחס הלימות הון כולל לר

 
 10.61% -ל 2011בספטמבר  30 -בלרכיבי סיכון הגיע  (ליבה) 1יחס הון רובד שיעור 

. 2010בדצמבר  31 -ב 9.90% –ו  2010בספטמבר  30 -ב 11.57% –בהשוואה ל
 

למידע נוסף בנושא הערכת הלימות ההון ראה , לדוחות כספיים 4למידע נוסף ראה ביאור 
. סיכוניםהניהול ' דרק פ
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(: 2באזל  -2טבלה )מבנה רכיבי ההון לצורך חישוב יחס ההון 

 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010 
ח"שבמיליוני    

    :1הון רובד 
 26.6 26.6 26.6 הון מניות

(א)  331.9 343.4 עודפים (א)  293.6   
 14.7 14.7 15.1 קרנות הון אחרות

ע "מות לשווי הוגן של ניהפסדים נטו בגין התא
 - - - זמינים למכירה

(א) 373.2 385.1 1סך הכל הון רובד  (א) 334.9   
 

    :2הון רובד 
לפני השפעת המס , מסכום הרווחים נטו 45%

המתייחס בגין התאמות לשווי הוגן של ניירות 
 1.2 1.5 1.1 ערך זמינים למכירה

 8.4 8.4 8.4 לחובות מסופקים הפרשה כללית

 150.0 150.0 150.0 כתבי התחייבות נדחים
 159.6 159.9 159.5 2סך הכל הון רובד 

(א) 533.1 544.6 סך הכל בסיס ההון לצורך הלימות ההון (א) 494.5   

 הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח (  א)

.לדוחות הכספיים( ו) -ו( ה) 1ראה ביאור  .עובדיםכספי בנושא זכויות       
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(: 2באזל  -3טבלה ) 2נכסי סיכון ודרישת הון לפי באזל 

 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010 
כסי סיכון ודרישות הון בגין נ

סיכון אשראי הנובע 
 :מחשיפות של

 
נכסי 
 סיכון

 
דרישות 

 (א)הון 
 

 נכסי סיכון

 
  דרישות

( א)הון 
 

 וןנכסי סיכ

 
דרישות 

 (א)הון 
 - - - - - - חובות של ריבונויות

חובות של ישויות סקטור 

 4.5 50.2 4.4 48.9 4.3 47.6 יבוריצ
 45.4 504.1 42.8 475.8 50.0 555.9 חובות של תאגידים בנקאיים

 27.6 306.8 24.7 274.3 32.9 365.2 חובות של תאגידים
 0.6 6.5 0.3 3.4 1.1 12.2 ן מסחרי"חובות בביטחון נדל

 105.8 1,175.5 101.5 1,126.9 109.6 1,217.1 חשיפות קמעונאיות ליחידים
 56.3 625.3 53.4 593.0 61.6 685.2 הלוואות לעסקים קטנים

 (ד)      9.1 (ד)    101.3 (ד)      8.6 (ד)     95.7 10.4 115.4 נכסים אחרים
 (ד) 249.3 (ד) 2,769.7 (ד) 235.7 (ד) 2,618.0 269.9 2,998.6 (ב)סך הכל בגין סיכון אשראי 

נכסי סיכון ודרישות הון בגין 

 0.1 1.3 0.1 1.3 - 0.5 (ב)סיכון שוק 
נכסי סיכון ודרישות הון בגין 

 55.2 613.5 54.6 606.8 56.7 630.0 (ג( )ב)סיכון תפעולי 
סך הכל נכסי הסיכון ודרישות 

 (ד) 304.6 (ד) 3,384.5 (ד) 290.4 (ד) 3,226.1 326.6 3,629.1 ההון
סך בסיס ההון לצורך הלימות 

   (ד)   494.5  (ד)  533.1  544.6 ההון
  (ד) 14.61%  (ד) 16.52%  15.01% יחס הון כולל

   (ד)  9.90%  (ד) 11.57%  10.61% 1יחס הון רובד 
       

   .שנדרהשיעור המזערי ה 9%לפי   (  א)

    .לפי הגישה הסטנדרטית   ( ב)

     .לפי גישת האינדיקטור הבסיסי(   ג)

     הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה (   ד)

 .לדוחות הכספיים( ו) -ו( ה) 1ראה ביאור . הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים       

 



2517
 25  

 חייבויות תלויותהת
 
לדעת הנהלת הבנק . במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד הבנק תביעות משפטיות .א

נכללו בדוחות הכספיים , המתבססת על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי התביעות
הפרשות נאותות במקום בו נדרשו הפרשות לכיסוי נזקים כתוצאה מהתביעות 

. האמורות
ה הנוספת הכוללת בשל תובענות שהוגשו נגד הבנק סכום החשיפ, לדעת הנהלת הבנק

. ח''מיליון ש 2.8 -כאמור לעיל מסתכם בסך של כ
 

: להלן פירוט של תובענות שהסכום הנטען בהן הוא מהותי .ב
 

הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים  תביעה כספית נגד  2010באפריל  11ביום  .1
לטענת התובעת נגרמו לה נזקים . ח"מיליון ש 4.9הבנק  ונגד משרד הרווחה על סך של 

עקב החלטת ועדת המכרזים של משרד הרווחה לפסול את הצעתה במכרז מאגר 
וזאת בשל פגמים , שערך המשרד להפעלת מעונות יום שיקומיים לילדים בעלי לקויות

 .שנפלו בערבות הבנקאית שהוציא הבנק עבור התובעת לצורך השתתפותה במכרז
 

על  גשה לבית המשפט המחוזי בחיפה תביעה כספית כנגד הבנקהו 2010ביוני  17ביום  .2
לטענת התובעת נגרמו לה נזקים  עקב החלטתה של ועדת . ח"מיליון ש 5.2סך של 

המכרזים של המוסד לביטוח לאומי לפסול את הצעתה במכרז מאגר שערך המוסד 
ו בערבות וזאת בשל פגמים שנפל, לביטוח לאומי למתן שירותי רווחה וסיעוד לקשישים

.  הבנקאית שהוציא הבנק עבור התובעת לצורך השתתפותה במכרז
 
 

טיוטת דוח ביקורת בנק ישראל בנושא איסור מימון טרור 
 

התקבלה במשרדי הבנק טיוטת דוח ביקורת של בנק ישראל  2011בפברואר  27ביום 
בו הבנק הבוחנת את נאותות הטמעת ההוראות והחוקים בתחום איסור מימון טרור והאופן 

. מיישמם הלכה למעשה
העביר את תגובתו ותשובותיו לאמור בה , לאחר שהבנק למד את האמור בטיוטת הדוח 

. 2011במאי  15לבנק ישראל ביום 
 
 

מניות לעובדי קבוצת לאומי  מכירת
 

בהתאם להסכמים בעניין הפרטת הבנק ובהתאם להסכמות בין החשב הכללי במשרד 
, ועדת הביקורת ודירקטוריון הבנק 2011במרס  15שרו ביום א, האוצר לבין עובדי הבנק

. מתאר בדבר הצעת מניות של בנק לאומי על ידי מדינת ישראל לעובדי הבנק
וכמתאר סופי , 2011במרס  17המתאר הוגש לרשות ניירות ערך כמתאר מקדמי ביום 

. לאחר אישור ועדת תשקיפים של דירקטוריון לאומי 2011באפריל  6ביום  
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בהתאם , הושלמה הרכישה על ידי המשתתפים 2011במאי  17ביום , בהתאם למתאר
מזה לעובדי הבנק )מניות  6,339,730של , ובכפוף להסדרים ולתנאים המפורטים במתאר

המוחזקות על ידי מדינת ישראל ( (כולל עובדים מושאלים מלאומי)מניות  207,105
. לאומי כפי שהוא במועד פרסום המתארמהונו המונפק והנפרע של בנק  0.43%והמהוות 

 
ח למניה נכון ''ש 13.20825מחיר המניה לצורך ההצעה למשתתפים על פי המתאר היה 

לפי שיטת  ןכשמחיר למניה זה היה צמוד למדד המחירים לצרכ, 2011בינואר  19ליום 
 14שפורסם ביום  2010מדד אחרון ידוע כאשר המדד הבסיסי היה מדד חודש דצמבר 

. 2011ואר בינ
. שייח 13.3002797מחיר המניה בפועל היה 

 
חלוקת המניות בין המשתתפים וקביעת מספר המניות שהוצעו לכל משתתף נערכה 

באופן יחסי למשכורת המהווה בסיס להפרשות סוציאליות עבור אותם משתתפים עבור 
. והכל בהתאם לקבוע במתאר 2011חודש ינואר 

( כהגדרתו במתאר)שנים מהמועד הקובע  4של  המניות תהיינה חסומות לתקופה
. ותופקדנה בנאמנות בידי נאמן

 
ועדת הביקורת והדירקטוריון אשרו מתן הלוואות למשתתפים לרכישת המניות , בנוסף

. המוצעות במתאר
ח נזקף ''מיליון ש 0.4 -מסתכם בכ, שווי ההטבה לעובדים אשר נערך על ידי מעריך חיצוני

בגין שווי הטבה זה נרשמו ברבעון . כהוצאת שכר כנגד קרן הונית ברבעון השני של השנה
ח כנגד הוצאות לשלם ובמהלך "מש 0.1השני הוצאות מס שכר וביטוח לאומי בסך של 

. ח"מש 0.1ברבעון השלישי נרשם קיטון בהוצאות אלה בסך של 
 

שפרעונן  ,ח''מיליון ש 1.8-הבנק העמיד הלוואות לעובדים בסך כ, למימון רכישת המניות
ח ''מיליון ש 0.6מזה הלוואות בסך . בתשלום אחד בתום תקופת החסימה של המניות

 1.2והלוואות בסך  1.55%צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות רבית בשיעור של 
.   non recourse –ואינן בתנאי  0.75%ח לא צמודות על בסיס הפריים מינוס ''מיליון ש

 .אשראי לציבור סכום ההלוואות נרשם בסעיף
 
מדיניות חשבונאית קריטית   
 

הכנת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ובהתאם להוראות המפקח 
הערכות המשפיעים על הסכומים בעל הבנקים דורשת מההנהלה שימוש באומדנים ו

 וכן על סכומי הכנסות( לרבות התחייבויות תלויות)יות התחייבווהמדווחים של נכסים 
. והוצאות

ויות התחייבויות בגין זכ, להפסדי אשראיהפרשה : הינם םהרלוונטייהנושאים העיקריים 
. תלויותהתחייבויות ו, עובדים

. או ההערכות/התוצאות בפועל של אומדנים אלו עלולות להיות שונות מהאומדנים ו
וקים הערכות לגבי השו, האומדנים וההערכות מתבססים בדרך כלל על תחזיות כלכליות

השונים וניסיון העבר תוך הפעלת שיקול דעת ואשר ההנהלה מאמינה כי הינם סבירים 
. בעת החתימה על הדוחות הכספיים



2717
 27  

מפורטים , בדוח רבעוני זה  1ובביאור  2010לדוחות הכספיים השנתיים לשנת  1בביאור 
. עיקרי המדיניות החשבונאית אותה יישם הבנק

 
: החשבונאית בנושאים קריטיים במהלך תקופת הדיווח להלן פירוט השינויים במדיניות

 
 סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, הוראות מדידה וגילוי של חובות פגומים

 
מדידה וגילוי של חובות "נכנסה לתוקפה ההוראה בנושא  2011בינואר  1החל מיום 

יווח ההוראה מתאימה את כללי הד". סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, פגומים
ב והיא "החלים על התאגידים הבנקאיים בישראל בנושא זה לאלו החלים על בנקים בארה

ב והוראות הרשות לניירות "על תקני החשבונאות המקובלים בארה, בין היתר, מבוססת
. ב המתייחסות לבנקים"ערך בארה

 
: להלן חמשת הנושאים המרכזיים שהוסדרו בהוראה 

בהוראה הוגדרו שלושה סוגים עיקריים של חובות . שינוי ההגדרה של חוב בעייתי .א
. בעייתיים היוצרים מדרג של חומרת הבעייתיות בחוב

  חוב שהבנק צופה כי לא יוכל לגבות את כל הסכומים המגיעים לו לפי  -חוב פגום   .1
. הסכם החוב      

   ביטחונות או יכולת התשלום של  יחוב שאינו מוגן באופן מספק על יד –חוב נחות  .2
 .החייב וקיימת אפשרות ברורה כי הבנק יספוג בגינו הפסד אם הליקויים לא יתוקנו     

 ת פוטנציאליות בגינן נדרשת תשומת חוב שיש לו חולשו –חוב בהשגחה מיוחדת  .3
 .לב מיוחדת של ההנהלה     
 

הבחנה בין הפרשה על בסיס פרטני לבין  הנקבע –שינוי בהפרשות להפסדי אשראי  .ב
. סיס קבוצתי וכן נקבעו כללים לצורך חישוב הפרשות אלההפרשה על ב

הפרשה הנדרשת לכיסוי הפסדי אשראי צפויים בגין חובות  –הפרשה פרטנית   .1
. שנבדקו על בסיס פרטני וזוהו כפגומים

. בגין כל האשראים שאינם מסווגים כפגומים –קבוצתית הפרשה   .2
 .מחיקה חשבונאית של חובות .ג

 .ת כל חוב שאינו בר גביהנקבע שיש למחוק חשבונאי .1
יום שההפרשה בוצעה בגינו על בסיס ההפרשה  150כל חוב בתום פיגור של  .2

 .הקבוצתית
 .הפרשה פרטנית לאחר שנתיים .3

נקבע שככלל לא ירשמו הכנסות ריבית שטרם נגבו לחובות שסווגו  –הכנסות ריבית  .ד
 .כפגומים

לגבי איכות האשראי  רההוראה מרחיבה את הגילוי שניתן בדוחות לציבו –גילוי  .ה
די אשראי וכן מרחיבה ההוראה את הגילוי לגבי השיטות וההנחות ספוההפרשות לה

 .די אשראיסששימשו למדידת הפרשות להפ
 

ן קובעת ההוראה הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי בגין כל יתר סיכוני האשראי ככמו 
גין חובות ל מבטלת את ההפרשה הנוספת והכללית ב"ההפרשה הנ. שאינם פגומים

חריגה ענפית ובגין חריגות , אי קבלת דוחות כספיים : כגון , בעיתיים ובגין מאפיינים אחרים
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יש להמשיך  2011בכל מקרה בשנת . אחרות מההוראות ניהול בנקאי תקין במידה והיו
כאשר , ולחשב גם את הפרשה הנוספת וזאת לצורך השוואה להפרשה הקבוצתית 

. וה מבין השתייםבספרים יש לרשום את הגב
 

 2010בדצמבר  31ל ליום "השפעת השינוי במעבר לראשונה לאופן חישוב ההפרשות הנ
 22.9 -ח ברוטו ו "מיליון ש 37.2ההשפעה הסתכמה בסך. נזקפה לסעיף העודפים בהון

. ח נטו לאחר מס"מיליון ש
יעה של קב) ASU2011-02 –לאור אימוץ הפיקוח על הבנקים לכללים שנקבעו ב , כמו כן 

יושמו ההנחיות והכללים האיכותיים לצורך  ( מלווה בדבר ארגון מחדש של חוב בעייתי
 (.5( )ה) 1ראה ביאור . זיהוי ההסדרים שיוגדרו כארגון מחדש של חוב בעייתי 

 
 

הנחיות והבהרות בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים 
 

הנחיות של הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה פורסמו  2011במרס  27ביום 
ההנחיות קובעות מספר הבהרות בנוגע . הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים

להערכת התחייבות בגין זכויות עובדים והנחיות בדבר בקרה פנימית על תהליך הדיווח 
וי ומיון התחייבויות זיה, הכספי בנושא זכויות עובדים תוך דרישה לשיתוף אקטואר מוסמך

קיום בקרות פנימיות לצורך הסתמכות על הערכת האקטואר ותיקופה , בגין זכויות עובדים
 . וכן דרישות גילוי מסוימות

פרסם הפיקוח על הבנקים הבהרה לפיה נדחה היישום לראשונה של  2011במאי  23ביום 
.  2011באפריל  1 -ל ל"ההנחיה הנ

צופה כי ישולמו לקבוצת עובדים הטבות התאגיד בנקאי  כי ,בין היתר, ההנחיה קובעת
לרבות עובדים )צפויים לעזוב היביא בחשבון את שיעור העובדים , מעבר לתנאים החוזיים

( הצפויים לפרוש במסגרת תוכניות פרישה מרצון או בעת קבלת תנאים מועדפים אחרים
 .בתםמעבר לתנאים החוזיים שהם צפויים לקבלת בעת עזיההטבות  ואת

ההתחייבות בגין תשלום פיצויי פיטורין לקבוצת העובדים תוצג בדוח הכספי בסכום 
המביא בחשבון את העלות , הגבוה מבין סכום ההתחייבויות שיחושב על בסיס אקטוארי

לבין סכום , הנוספת שצפוי שתיגרם לתאגיד הבנקאי בגין מתן הטבות כאמור
, של העובד במספר שנות הוותק שלוההתחייבויות שמחושב כמכפלת השכר החודשי 

. של לשכת רואי חשבון בישראל 20כנדרש בגילוי דעת 
 

במודלים האקטואריים שונה שיעור צפי העזיבות המוקדמות ל "כתוצאה מההנחיה הנ
וכן נוספו ההטבות מעבר לתנאים , עליהם מבוססים ההתחייבויות הפנסיוניות ומענקי יובל

. החוזיים
 .2011בדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת , את ההנחיה הבנק יישם לראשונה 

. הוצגו מחדש כל תקופות הדיווח ויתרות הפתיחה תוקנו בהתאם  בהתאם
 

. לדוחות הכספיים( ו) -ו( ה) 1ראה השפעת היישום לראשונה בביאור  
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תיאור עסקי הבנק לפי מגזרי הפעילות  . ג
 

אשר עיקר פעילותם עם הבנק , קר שכיריםבעי, כולל לקוחות פרטיים  -מגזר משקי בית
. משמש בעיקר לניהול שוטף של משק ביתם

. בפיזור על פני מספר רב של לווים האשראי הניתן ללקוחות אלו מאופיין, בשל עובדה זו
כולל קבוצה מצומצמת של מספר לקוחות מסחריים אשר   -מגזר מסחריים גדולים

 5יקף האשראי הניתן להם עולה על והפעילותם עם הבנק משמשת לצרכי עסקיהם 
מנהלים באמצעות הבנק או /ו, ח "מיליון ש 10מחזור פעילותם עולה על או /ח ו"מיליון ש

אלף דולר וכן לקוחות אשר אופי פעילותם  100ל סחר חוץ העולה על מחזור פעילות ש
. ומורכבותו מחייבים ניהול במסגרת זו

ת הלקוחות המסחריים של הבנק שלא נכללו כולל את יתר קבוצ  -מגזר מסחריים קטנים
. בלקוחות מסחריים לעיל

במגזר זה נכללו תוצאות ניהול סיכוני השוק של הבנק מניהול   -מגזר ניהול פיננסי
.  נכסים והתחייבויות

הפעילויות האחרות של הבנק שאינן משויכות למגזר    -סכומים שלא הוקצו והתאמות
. מוגדר

 
: יבור ופיקדונות הציבור לפי  מגזרי פעילותלהלן התפתחות אשראי לצ

 
 נטו, אשראי לציבור מגזר

 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010 

שינוי לעומת 

30.9.2010 

שינוי לעומת 

31.12.2010 

 באחוזיםח "במיליוני ש 

 9.4 13.5 1,774.9 1,711.0 1,941.6 משקי בית

 10.0 18.2 1,030.7 959.3 1,133.6מסחריים קטנים 

 3.1 7.2 473.8 455.6 488.4גדולים   מסחריים

שלא הוקצו  סכומים

 27.6 27.6 13.4 13.4 17.1והתאמות 

 8.7 14.1 3,292.8 3,139.3 3,580.7סך הכל 
 

פיקדונות הציבור  מגזר

 

30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010 

שינוי לעומת 

30.9.2010 

שינוי לעומת 

31.12.2010 

 יםבאחוזח "במיליוני ש 

 8.2 10.3 2,577.3 2,528.8 2,789.9 משקי בית

 18.1 19.9 564.4 555.9 666.6מסחריים קטנים 

( 3.0) 33.7 286.0 207.5 277.4גדולים   מסחריים
שלא הוקצו  סכומים

( 49.4)( 31.8) 8.9 6.6 4.5והתאמות 

 8.8 13.3 3,436.6 3,298.8 3,738.4סך הכל 
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 :תוצאות פעילות המגזרים
 

 זר משקי ביתמג .א
 -ב  הסתכם 2011של שנת בתשעת החודשים הראשונים הרווח הנקי של מגזר משקי בית 

, 39.1%של  גידול, ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 25.6ח לעומת "מיליון ש 35.6

בהוצאות בגין הפסדי ומירידה , ברווח המימוני ובהכנסות התפעוליותאשר נובע מעליה 

. בהוצאות התפעוליותמעליה ן בחלקאשר קוזזו  אשראי

ח "מיליון ש 119.3 -הסתכם ב הפסדי אשראיבגין הוצאות רווח מפעולות מימון לפני 

נובע  הגידול. 13.6%של  גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 105.0לעומת 

 .ומשיפור במרווחי הריביתאשראי מעליה ביתרות 
ח בתקופה "ליון שמי 49.5 ח לעומת"יליון שמ 51.1 -ת ואחרות הסתכמו בהכנסות תפעוליו

 מגידולהגידול בהכנסה נבע  .3.2%המהווים , ח"מיליון ש 1.6עליה של , המקבילה אשתקד
הביאו ו 2010ברבעון השלישי בשנת אשר בוצעו פעילות ומשינויים בתעריפי עמלות ב

. לעליה בהכנסה
 

 4.4 -ב והסתכמ 2011של שנת בתשעת החודשים הראשונים הוצאות להפסדי אשראי 
ח "מיליון ש 7.0של  ירידה, ח בתקופה מקבילה אשתקד"ש מיליון 11.4 ח לעומת"מיליון ש
אשתקד לסעיף  ואשר סווג, הירידה בהוצאה נובעת מגביות ריבית  .61.4%המהווים 

. וכיום מוצגות בניכוי מהוצאות בגין הפסדי אשראי, הכנסות מימון אחרות
 

, ח "מיליון ש 1,941.6הסתכם בסך  2011 בספטמבר 30ליום ר זה במגזנטו אשראי לציבור 
בסוף שנת ח "מיליון ש 1,774.9וסך , 2010 ספטמברב 30ביום  ח"מיליון ש 1,711.0לעומת 
. בהתאמה 9.4% ושל 13.5%עליה של , 2010

מיליון  2,789.9בסך  מההסתכ 2011 בספטמבר 30ליום יתרת פיקדונות הציבור במגזר זה 
ח "מיליון ש  2,577.3וסך , 2010 בספטמבר 30ביום ח "מיליון ש 2,528.8 לעומת, ח "ש

. בהתאמה 8.2%של ו 10.3%של  עליה, 2010בסוף שנת 
 
  



3117
 31  

 :תוצאות פעילות מגזר משקי בית להלן
 

 2011 בספטמבר 30ביום חודשים שנסתיימו  תשעהל
בנקאות  

ופיננסים 

כרטיסי 

אשראי 

שוק 

ההון 

סך הכל 

 ח"שבמיליוני  

הוצאות בגין רווח מפעולות מימון לפני 

  הפסדי אשראי

    

 84.0 - 3.0 81.0מחיצוניים   

 35.3 - (0.8) 36.1בינמגזרי   

 51.1 5.8 10.6 34.7הכנסות תפעוליות ואחרות 

 170.4 5.8 12.8 151.8סך ההכנסות 

 4.4 - - 4.4 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 35.6 0.2 4.7 30.7רווח נקי 

 
 2010 בספטמבר 30ביום חודשים שנסתיימו  לתשעה

בנקאות  

ופיננסים 

כרטיסי 

אשראי 

שוק 

ההון 

סך הכל 

 ח"במיליוני ש 

הפרשה לחובות רווח מפעולות מימון לפני 

  מסופקים

    

( א)    73.8מחיצוניים   

 

 75.9-  (א)    2.1

( א)    29.3בינמגזרי   

 

 29.1-  (א(  )0.2)

 34.4   עוליות ואחרותהכנסות תפ

 

9.5 

 

5.6 49.5 

  (א) 11.4( א)   137.5סך ההכנסות 

( א))

5.6 154.5 

 11.4- -  11.4 הפרשה לחובות מסופקים

 25.6 1.0( א)    4.9( א)   19.7רווח נקי 

 
. סווג מחדש (א)
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 2011 בספטמבר 30חודשים שנסתיימו ביום  לשלושה
בנקאות  

נסים ופינ

כרטיסי 

אשראי 

שוק 

ההון 

סך הכל 

 ח"במיליוני ש 

הוצאות בגין רווח מפעולות מימון לפני 

  הפסדי אשראי

    

 31.1 - 1.1 30.0מחיצוניים   

 10.5 - (0.3) 10.8בינמגזרי   

 17.0 1.8 3.8 11.4הכנסות תפעוליות ואחרות 

 58.6 1.8 4.6 52.2סך ההכנסות 

 0.7 - - 0.7 איהוצאות בגין הפסדי אשר

 12.6 0.1 1.7 10.8רווח נקי 

 
 2010 בספטמבר 30חודשים שנסתיימו ביום ה שלושל
בנקאות  

ופיננסים 

כרטיסי 

אשראי 

שוק 

ההון 

סך הכל 

 ח"במיליוני ש 

הפרשה לחובות רווח מפעולות מימון לפני 

  מסופקים

    

( א)  22.7מחיצוניים   

 

 23.4-  (א)    0.7

    13.3בינמגזרי   

 

-    -13.3 

 11.4   הכנסות תפעוליות ואחרות

 

3.3 

 

1.9 16.6 

 53.3 1.9( א)    4.0( א)   47.4סך ההכנסות 

 3.4- -  3.4 הפרשה לחובות מסופקים

 10.5 0.2( א)    1.5( א)    8.8רווח נקי 

 
. סווג מחדש (א)
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מסחריים קטנים מגזר  . ב
 

 2011של שנת בתשעת החודשים הראשונים ריים קטנים הרווח הנקי של מגזר מסח
 גידול ,ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 18.4ח לעומת "מיליון ש 27.9 -הסתכם ב

.  51.6%של 
ברווח מפעולות מימון מעליה  לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובעברווח  הגידול

בהוצאות  ומירידה מעליה בהכנסות התפעוליות ,הפסדי אשראי בגין לפני הוצאות 
. מעליה בהוצאות התפעוליות  ןבחלק ואשר קוזז, להפסדי אשראי

 
ח "מיליון ש 60.4 -ב םהסתכ לפני הוצאות בגין הפסדי אשראיפעולות מימון מ רווח

. 14.6%של  גידול, ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 52.7 -בהשוואה ל
 24.2 -הסתכמו ב 2011של שנת  בתשעת החודשים הראשוניםהכנסות תפעוליות ואחרות 

  4.0 גידול של, המקבילה אשתקד ח בתקופה"מיליון ש 20.2 -ח בהשוואה ל"מיליון ש
הגידול בהכנסה נבע מגידול בפעילות ומשינויים בתעריפי .  19.8%המהווים , ח"מיליון ש

. והביאו לעליה בהכנסה 2010עמלות אשר בוצעו ברבעון השלישי בשנת 
 

 הסתכמו 2011של שנת בתשעת החודשים הראשונים  הוצאות בגין הפסדי אשראי
ח בתקופה "מיליון ש 6.4לעומת הוצאה בסך של ח "מיליון ש 1.1של  סךהכנסה בל

גם משינוי ההוראה  הירידה בהוצאה נובעת .ח"מיליון ש 7.5של  קיטון, מקבילה אשתקד
אשתקד לסעיף הכנסות  ואשר סווג, יביתגביות ר ,בין השאר, בגין חובות פגומים וכוללת 

.  וכיום מוצגות בניכוי מהוצאות בגין הפסדי אשראי, מימון אחרות
 
 

מיליון  1,133.6הסתכם בסך של  2011 בספטמבר 30ליום במגזר זה  לציבור נטו אשראי 
בסוף ח "מיליון ש 1,030.7וסך , 2010 ספטמברב 30ביום  ח"מיליון ש 959.3לעומת , ח "ש

. בהתאמה 10.0%של ו 18.2%של  עליה, 2010שנת 
 666.6של בסך  מההסתכ 2011 בספטמבר 30ליום יתרת פיקדונות הציבור במגזר זה 

ח "מיליון ש  564.4וסך , 2010 ספטמברב 30ביום ח "מיליון ש 555.9לעומת  ,ח"מיליון ש
. בהתאמה 18.1%ושל  19.9%עליה של , 2010בסוף שנת 
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: מגזר מסחריים קטנים  להלן תוצאות פעילות
 

 2011 בספטמבר 30 חודשים שנסתיימו ביום  לתשעה
בנקאות  

ופיננסים 

כרטיסי 

אשראי 

שוק 

ההון 

סך 

הכל 

 ח"במיליוני ש 

הוצאות בגין הפסדי רווח מפעולות מימון לפני 

  אשראי

    

 67.3 - 0.6 66.7מחיצוניים   

( 6.9) - (0.2)( 6.7)בינמגזרי   

 24.2 1.1 1.7 21.4   יות ואחרותהכנסות תפעול

 84.6 1.1 2.1 81.4סך ההכנסות 

( 1.1) - -( 1.1) הוצאות בגין הפסדי אשראי

 27.9 0.1 0.9 26.9רווח נקי 
 

 2010 בספטמבר 30ביום חודשים שנסתיימו  לתשעה
בנקאות  

ופיננסים 

כרטיסי 

אשראי 

שוק 

ההון 

סך 

הכל 

 ח"במיליוני ש 

הפרשה לחובות לפני רווח מפעולות מימון 

  מסופקים

    

 55.7 - (א)  0.5( א)  55.2מחיצוניים   

( 3.0) - (א( )0.1)( א)  (2.9)בינמגזרי   

 20.2 1.0 1.4 17.8   הכנסות תפעוליות ואחרות

 72.9 1.0( א)  1.8( א)   70.1סך ההכנסות 

 6.4 - - 6.4 הפרשה לחובות מסופקים

 18.4 0.3( א)  0.9( א)   17.2רווח נקי 
 
. סווג מחדש (א)
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 2011 בספטמבר 30 חודשים שנסתיימו ביום ה שלושל
בנקאות  

ופיננסים 

כרטיסי 

אשראי 

שוק 

ההון 

סך 

הכל 

 ח"במיליוני ש 

הוצאות בגין הפסדי רווח מפעולות מימון לפני 

  אשראי

    

 23.6 - 0.2 23.4מחיצוניים   

( 2.3) - (0.1)( 2.2)בינמגזרי   

 7.9 0.3 0.5 7.1   ת תפעוליות ואחרותהכנסו

 29.2 0.3 0.6 28.3סך ההכנסות 

-  - --  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 9.3-  0.3 9.0רווח נקי 
 

 2010 בספטמבר 30חודשים שנסתיימו ביום לשלושה 
בנקאות  

ופיננסים 

כרטיסי 

אשראי 

שוק 

ההון 

סך 

הכל 

 ח"במיליוני ש 

פרשה לחובות הרווח מפעולות מימון לפני 

  מסופקים

    

 18.4 - (א)   0.2( א)   18.2מחיצוניים   

( 0.8) - (א( )0.1)( א)(   0.7)בינמגזרי   

 7.4 0.4 0.5 6.5   הכנסות תפעוליות ואחרות

 25.0 0.4( א)   0.6( א)   24.0סך ההכנסות 

 2.0 - - 2.0 הפרשה לחובות מסופקים

 6.5 0.1( א)   0.3( א)     6.1רווח נקי 
 
. סווג מחדש (א)
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מסחריים גדולים  מגזר  . ג
 

 2011של שנת בתשעת החודשים הראשונים הרווח הנקי של מגזר מסחריים גדולים 
גידול של  ,ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש  5.7ח לעומת "מיליון ש 6.2 -בהסתכם 

8.8% .
 

: ברווח מוסבר מהסיבות הבאות הגידול
. ח"מיליון ש 2.1מגזר בסך של מימון ל ברווח מפעולות עליה  .א
 .ח"מיליון ש 0.8הכנסות התפעוליות בסך של עליה ב  .ב

 
אשר בנוסף לעליה כ, ח"מיליון ש 2.9חלה עליה בהוצאות התפעוליות בסך של , מאידך

הוצאות המיוחסות למגזר זה ביחס להוצאות הבנק בשל גדלו ה ,הכוללת בהוצאות הבנק
. לות המגזר תוספת המשאבים לניהול פעי

 
מיליון  20.0 -הסתכמו ב 2011של שנת בתשעת החודשים הראשונים הכנסות המגזר סך 

. 17.0%של  גידול, ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 17.1 -ח בהשוואה ל"ש
 והסתכמ 2011של שנת בתשעת החודשים הראשונים  הפסדי אשראיההוצאות בגין 

ח בתקופה "מיליון ש 0.4הכנסה של לה ח בהשווא"מיליון ש 1.0 הכנסה בסך שלב
. ח"מיליון ש 0.6של בסך בהכנסה  גידול, המקבילה אשתקד

 
, ח "מיליון ש 488.4הסתכם בסך  2011 בספטמבר 30ליום במגזר זה נטו אשראי לציבור 

בסוף שנת ח "מיליון ש 473.8וסך , 2010 ספטמברב 30ביום ח "מיליון ש 455.6לעומת 
  .בהתאמה 3.1%של  ועלייה 7.2%של  עליה, 2010

מיליון  277.4סך ב מוהסתכ 2011 בספטמבר 30ליום יתרת פיקדונות הציבור במגזר זה 
בסוף ח "מיליון ש 286.0וסך , 2010 בספטמבר 30ביום ח "מיליון ש 207.5לעומת , ח "ש

. בהתאמה 3.0%של ירידה ו 33.7%של  עליה, 2010שנת 
 

ים פרימיום אשר מטפל בלקוחות הגדולים בתחילת חודש ספטמבר נפתח מרכז עסק
או מחזורם העסקי עולה / ח ו"מיליון ש 5בבנק שיתרות האשראי שניתן להם עולות על 

המרכז ישפר את רמת השירות על ידי מתן טיפול מקצועי ייעודי . ח"מיליון ש 25על 
. ללקוחות אלו



3717
 37  

 
: להלן תוצאות פעילות מגזר מסחריים גדולים 

 
 2011 בספטמבר 30ביום נסתיימו חודשים ש לתשעה

בנקאות  

ופיננסים 

כרטיסי 

אשראי 

שוק 

ההון 

סך הכל 

 ח"במיליוני ש 

הוצאות בגין רווח מפעולות מימון לפני 

  הפסדי אשראי

    

 20.4 - - 20.4מחיצוניים   

( 6.1) - -( 6.1)בינמגזרי   

 5.7 0.3 - 5.4   הכנסות תפעוליות ואחרות

 20.0 0.3 - 19.7סך ההכנסות 

( 1.0) - -( 1.0) הוצאות בגין הפסדי אשראי

 6.2 0.1 - 6.1רווח נקי 

 
 2010 בספטמבר 30ביום חודשים שנסתיימו  לתשעה

בנקאות  

ופיננסים 

כרטיסי 

אשראי 

שוק 

ההון 

סך הכל 

 ח"במיליוני ש 

הפרשה לחובות רווח מפעולות מימון לפני 

  מסופקים

    

 17.9 - - 17.9מחיצוניים   

( 5.7) - -( 5.7)בינמגזרי   

 4.9 0.3 - 4.6   הכנסות תפעוליות ואחרות

 17.1 0.3 - 16.8סך ההכנסות 

( 0.4) - -( 0.4) הפרשה לחובות מסופקים

 5.7 0.1 - 5.6רווח נקי 
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 2011 בספטמבר 30חודשים שנסתיימו ביום  השלושל
בנקאות  

ופיננסים 

כרטיסי 

אשראי 

שוק 

ההון 

סך הכל 

 ח"במיליוני ש 

הוצאות בגין רווח מפעולות מימון לפני 

  הפסדי אשראי

    

 7.3 - - 7.3מחיצוניים   

( 2.4) - -( 2.4)בינמגזרי   

 1.7 0.1 - 1.6   הכנסות תפעוליות ואחרות

 6.6 0.1 - 6.5סך ההכנסות 

( 0.6) - -( 0.6) הוצאות בגין הפסדי אשראי

 2.1-  - 2.1רווח נקי 

 
 2010 בספטמבר 30חודשים שנסתיימו ביום ושה שלל
בנקאות  

ופיננסים 

כרטיסי 

אשראי 

שוק 

ההון 

סך הכל 

 ח"במיליוני ש 

הפרשה לחובות רווח מפעולות מימון לפני 

  מסופקים

    

 6.7 - - 6.7מחיצוניים   

( 2.5) - -( 2.5)בינמגזרי   

 1.8 0.1 - 1.7   הכנסות תפעוליות ואחרות

 6.0 0.1 - 5.9ת סך ההכנסו

 0.5 - - 0.5 הפרשה לחובות מסופקים

 1.7-  - 1.7רווח נקי 
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  מגזר ניהול פיננסי . ד
 

בסך נקי  רווחמצביעות על  2011של שנת בתשעת החודשים הראשונים המגזר  תוצאות
מיליון  1.1של  קיטון, ח בתקופה מקבילה אשתקד"מיליון ש 3.7 ח לעומת"מיליון ש 2.6של 

מיליון  0.9הירידה נובעת מקיטון ברווח מפעולות מימון בסך של  .29.7%המהווים , ח"ש
ח אשר נבע מעודף "מיליון ש 0.6ח ומקיטון בהכנסות התפעוליות ואחרות בסך של "ש

. רווחי יעודה לפיצויי פרישה אשתקד
 
 

סכומים שלא הוקצו והתאמות  . ה
 

למגזר בר דיווח על פי הוראות  במגזר זה נכללו כל פעילויות הבנק שאינן משויכות
נרשם רווח נקי בסך  2011של שנת בתשעת החודשים הראשונים המפקח על הבנקים 

הנובע מהכנסות ריבית והצמדה שנתקבלו ממשרד האוצר בגין החזרי , ח"מיליון ש 0.4של 
.  מס
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ניהול הסיכונים . ד

 
 כללי

 
סיכונים תפעוליים וסיכונים הנובעים : וגים עיקרייםלפעילות הבנק נלווים סיכונים משני ס

. סיכוני שוק וסיכוני נזילות, מהפעילות הפיננסית שעיקרם סיכוני אשראי
. מדיניות הבנק חותרת להשגת היעדים העסקיים תוך ניהול הסיכונים ומזעור חלק מהם

. לניהולם דירקטוריון הבנק קבע קריטריונים לאמידת הסיכונים ומסגרות עבודה שוטפות
הדירקטוריון מקיים מעקב ופיקוח שוטפים אחר ביצוע המדיניות והתפתחות הסיכונים הן 

. ביקורת ועדתועדת סיכונים ו, במליאת הדירקטוריון והן בועדות משנה לסיכונים השונים
. למידע נוסף ראה טבלת גורמי סיכון בסוף פרק ניהול הסיכונים

ראה בדוחות הכספיים לשנת , הנזילות בבנק  למידע נרחב על ניהול הסיכונים ומצב
. 117עד  72עמודים   2010

 
מינוי מנהל סיכונים ראשי ופונקצית ניהול סיכונים   -מסמך המפקח על הבנקים 

 

הנחיות לתאגידים הבנקאיים  חוזרפרסם המפקח על הבנקים  2009לדצמבר  22בתאריך 
פונקצית ניהול סיכונים זו . ראשי בדבר מינוי מנהל סיכונים, ולחברות כרטיסי האשראי

אשר תספק לדירקטוריון ולהנהלה את כל , בעלת ראיית סיכונים רחבה, תהא עצמאית
המידע הרלוונטי לקיום פיקוח נאות על פרופיל הסיכון של התאגיד הבנקאי ולהכוונת 

, תהאחריו, הדירקטוריון וההנהלה הבכירה ימנו את הפונקציה ויקבעו את סמכויותיה. עסקיו
. משאביה והיקף תדירות הדיווח והמידע שיועבר להם

המפקח על . ל"יהיה חבר ההנהלה הבכירה וכפוף ישירות למנכ, מנהל הסיכונים הראשי
שהינם חברות , הבנקים רשאי לפטור תאגידים בנקאיים מסוימים וחברות כרטיסי אשראי

. מהדרישה כי מנהל הסיכונים הראשי יהיה חבר הנהלה בכירה, בנות
לתאם את כל , על מנהל הסיכונים הראשי להיות בעל רמת מומחיות וכישורים מתאימים

לאתגר את תהליכי קבלת , להיות בלתי תלוי, הפעילויות הקשורות לניהול הסיכונים
ההחלטות בבנק ולהיות מוזמן לישיבות הנהלה בכירה וישיבות וועדות הרלוונטיות לתחומי 

. נתון לביקורת תקופתית של הביקורת הפנימיתמנהל הסיכונים יהיה . פעילותו
, מעורבות בתכנון האסטרטגיה של התאגיד הבנקאי –תפקידי פונקצית ניהול הסיכונים 
, זיהוי וניתוח סיכונים בפעילות חדשה, תכנון ההון וניהולו, קביעת מדיניות לניהול הסיכונים

סיכון וקביעת מנגנוני בקרה קביעת מגבלות לסיבולת ה, הערכתם וניטורם, זיהוי הסיכונים
. לניהול הסיכונים ודיווח על כך

הוחלט על שינוי המבנה הארגוני לניהול , 2010באוגוסט  17בישיבת הדירקטוריון ביום 
מנהל . שעיקרו הוספת מנהל סיכונים אשר ירכז את ניהול הסיכונים בבנק, הסיכונים

הסיכונים הראשי של חברת ל ובכפיפות מקצועית למנהל "הסיכונים יהיה כפוף למנכ
. האם לאומי

וחברת ( C.R.O)דפנה לנדאו כמנהלת סיכונים ראשית ' מונתה גב, בהתאם להחלטה זו
. 2011 ביולי 1בתוקף מיום הנהלת הבנק 
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 2באזל 
 

 כחלק והן עצמאי באופן הן 2 באזל הנחיות ליישום היערכותו הבנק החל 2007שנת  מאז
 הלימות חישוב, 2ל באז נדבכי שלושת את מקיפה תההיערכו. לאומי קבוצת מהערכות

איסוף נתונים והקמת , הסיכונים ניהול תהליכי שיפור, הסטנדרטית הגישה לפי ההון
 וגילויי( ICAAP) הפנימי ההון אמידת, מאגרי מידע הדרושים לאמידת משתני הסיכון

 . השלישי הנדבך
 

סמים בהתאם להוראות הגישה ההון מדווחים ומפור תחישוב נכסי הסיכון ויחס הלימו
. 2 הסטנדרטית בבאזל

 
בגין  8%מזה , 9%הנדרש על ידי המפקח על הבנקים הינו המזערי יחס הלימות ההון 

( ללא מכשירי הון מורכבים 1הון רובד )הדרישה ליחס הון ליבה מינימלי  .הנדבך הראשון
 .2010בדצמבר  31החל מיום  7.5%הינה של 

 
 סיכוני הכולל 2 באזל בהוראות הראשון הנדבך פי על בבנק מחושבים הסיכון נכסי

 הגישה פי על מחושבים אשראי בגין הסיכון נכסי. תפעוליים וסיכונים שוק סיכוני, אשראי
 תפעולי סיכון.  הסטנדרטית המדידה שיטת פי על מחושב שוק סיכון.  הסטנדרטית

(.  BIA) הבסיסי האינדיקאטור גישת פי על מחושב
 

, בתקופה המקבילה 16.52%לעומת  15.01% הינו ההון הכולל לרכיבי סיכון ותהלימ יחס
בתקופה המקבילה  11.57%לעומת  10.61%לרכיבי סיכון הינו  1יחס הון רובד , אשתקד
 . אשתקד

 
. 14.5%-14.0%מדיניות הבנק לשמור על יחס הלימות הון כולל לרכיבי סיכון בשיעור של 

 
 

  -ICAAPןתהליך הערכת הלימות ההו
 

מקיים הבנק תהליך סדור להערכת , 2בהתאם להנחיות הנדבך השני של הוראות באזל 
 .הלימות ההון

 
 :התהליך כולל שני רכיבים מרכזיים 

 
הערכת הלימות ההון של הבנק ובחינת יכולת הנשיאה בהפסדים בהתאם לתיאבון . 1

בוחן את , יאה בסיכוןבמסגרת בחינת יכולת הנש.  הסיכון ולפרופיל הסיכון של הבנק
הבנק את יכולת עמידתו בתרחישי קיצון הרלוונטיים לפעילות העסקית ובהתאם 

התרחיש החמור בהשפעתו על הון הבנק נבחן למול תכנון . לסיכונים אליהם הוא חשוף
 . ההון הרב שנתי

 
 ההון הלימות ושל הסיכון פרופיל של עתיד פני צופה ראייה משקף בבנק ההון תכנון

 של האסטרטגית לתוכנית הנלווים הסיכונים של נגזרת ומהווה מכך כתוצאה רשתהנד
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 לשנים הון גיוס ודרישות הדיבידנד חלוקת למדיניות התייחסות ישנה כן כמו. הבנק
  .  אלה לשנים ההון צרכי של רחבה ראיה מתוך הקרובות

 בסטנדרטים יםהסיכונ ניהול עמידת בחינת, בבנק הסיכונים ניהול של שנתית סקירה. 2
 לשיפור עבודה תוכניות ובניית והחולשות החוזקות איתור, 2 באזל במסגרת שנקבעו

.  הסיכונים ניהול תהליכי ועדכון
 

 כריות" קביעת על האמון עבודה צוות באמצעות ICAAP ה תהליך להטמעת פועל הבנק
 של הסיכון וןתיאב והגדרת הקיצון תרחישי בניית, הבנק של הסיכונים מפת סמך על "ההון

 כריות . 1 בנדבך נכללו שלא סיכונים בגין "כריות הון" נאמדו זה תהליך במסגרת .הבנק
סיכון שיורי , ענפית ריכוזיות, גדול לווה ריכוזיות: כגון לסיכונים מענה נותנות אלו הון

 . שונים שוק וסיכוני
 

הון הפנימי בגין החל הבנק בהיערכות לתהליך הערכת הלימות ה, במהלך הרבעון השלישי
ובסיומו יוגש המסמך לחברת  2012התהליך צפוי להסתיים במחצית שנת . 2011שנת 
 .האם

 
עם . למפקח על הבנקים ICAAPאין הבנק נדרש בהגשת מסמך , י הנחיות הפיקוח"עפ

הפנימי של הבנק  ICAAPבסוף חודש מאי הוגש מסמך ה , בהתאם למתווה הקבוצתי, זאת
 .צרי התהליךאשר ריכז את כלל תו

 .סטנדרטים שהוגדרו ברמת קבוצת לאומיבהתאם להמסמך גובש 
 

 כתו לכלי עיקרי בניהול הסיכונים תוךוהפי ICAAP -ה תהליך  ממשיך להטמיע אתהבנק 
. תסיכונים ראשי תהתאמת המבנה הארגוני לאור מינוי מנהל

 
  3באזל 

 
 BIS (Bank For International Settlements) הפורסמו על ידי , 2010בחודש דצמבר 

בהתאם ללקחי המשבר  2מרחיבות את הוראות באזל , הוראות אלה. 3הוראות באזל 
 .הפיננסי האחרון

תוך , ת היא להביא לחיזוק עמידותה של המערכת הבנקאית בעיתות משברמטרת ההוראו
שיפור יחסי , הכנסת שיפורים בתחום ניהול הסיכונים ובדגש על שיפור איכות ההון

העצמת הפיקוח תוך קביעת , נזילות וקביעת סטנדרטים אחידים למדידת הנזילותה
הורדת התלות של , כללים להתאמת דרישת ההון לכל בנק בהתאם לפרופיל הסיכון שלו

. הגברת השקיפות של שיטות ניהול הסיכונים, דרישות ההון במצב הכלכלי
 

וכאשר תאומצנה על ידי  אם, וייערך לקראת יישום BISלומד את המלצות ה , הבנק
. הפיקוח
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: כמפורט להלן  2של באזל  3יישום דרישות הגילוי של נדבך 
 

דוח טבלה הנושא 

דירקטוריון 

דוח כספי 

-   23 'עמ 2גילוי כמותי  -מבנה ההון

  4ביאור  24 'עמ 3גילוי כמותי  -הלימות ההון
גילוי כמותי  –סיכון אשראי 

-  48' עמב  4י אשראי עיקריים חשיפות סיכון אשראי לפי סוג

חשיפות סיכון אשראי לפי צד נגדי וסוגי אשראי 

-  49' עמד  4עיקריים 

-  50' עמה  4חשיפות אשראי לפי תקופה לפירעון 

' תוספת ג- ו  4חשיפות סיכון אשראי לפי ענפי משק 

' ד 3ביאור - ח  4תנועה ביתרת הפרשה להפסדי אשראי 

-  51' עמ 5קל סיכון חשיפות אשראי לפי מש

-  54' עמ 7גילוי כמותי  –הפחתת סיכון אשראי 

  4ביאור - - גילוי כמותי  -סיכון שוק

-  58' עמ 14סיכון ריבית 
  
 

סיכונים תפעוליים וסיכונים משפטיים 
 

, הוא סיכון להפסד כתוצאה מאי נאותות או מכשל של תהליכים פנימיים סיכון תפעולי
בין השאר כתוצאה משיטות פגומות , כתוצאה מאירועים חיצוניים אנשים ומערכות או

.  טעויות אנוש והעדר תהליכי בדיקה ובקרה נאותים, לעיבוד נתונים
 

סיכון להפסד כתוצאה מהעדר אפשרות לאכוף באופן משפטי קיומו "הינו  סיכון משפטי
". של הסכם

 
נועדו למזער את הסיכונים האם לאומי קיימים נהלים ושיטות עבודה ש הבבנק כמו בחבר

. התפעוליים והמשפטיים
הבנק מקיים בקרות רבות ברמות השונות שמטרתן לגלות ולהתריע על הסיכונים 

. לסוגיהם
נהלים והסכמים , הכנת הנחיות, תהליך מזעור הסיכונים מורכב מאיתור מוקדי הסיכון

. וקיום בקרה אחר ביצוע ההנחיות
כללים ועקרונות על מנת , יהול סיכונים תפעולייםדירקטוריון הבנק קבע מדיניות נ

מידע זה . לצמצם את ההשלכות של סיכונים אלו ולהפחית את הסבירות להתרחשותם
  -כלול במסמך ניהול סיכונים תפעוליים שאושר בדירקטוריון הבנק והותאם לתהליך ה

ICAAP  2ובאזל .
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ניהול סיכוני אשראי  
 

אשראי לציבור 
 

פיזור . של הבנק מתבססת על פיזור הסיכונים וניהולם המבוקרמדיניות האשראי 
הסיכונים מתבטא בפיזור תיק האשראי בבנק בין ענפי המשק השונים ועל פני מספר רב 

. ובהתאם למגבלות שנקבעו על ידי דירקטוריון הבנק, של לווים
דירקטוריון הבנק קבע את מדיניות האשראי והביטחונות של הבנק אשר במסגרתה 

, ינוהל ויבוקר תיק האשראי של הבנק, לפיהם יועמד, קבעו עקרונות וקווים מנחיםנ
עקרונות וכללים אלה . במטרה לשפר את איכותו ולהקטין את הסיכון הגלום בניהולו

. מתייחסים הן למאפייני הלקוח הבודד והן למאפייני ענפי משק השונים
הוא דכן מסמך מדיניות האשראי ועובתחילת השנה , כחלק משיפור ניהול סיכוני האשראי

מגבלות אלה מהוות . מגבלות המתייחסות לגידולי האשראי ביחס למגזר הלקוחות כולל
. נגזרת של תיאבון הסיכון של הבנק

מתווה קריטריונים ומסמך מדיניות האשראי של הבנק מגדיר , 2באזל בהתאם להוראות 
. בהתייחס לסכומים המאושרים בהתייחס לסוג ומאפייני הלקוח והןהן להקצאת אשראי 

מנו באופן סלקטיבי ופעילויות שימ, הגדיר הבנק פעילויות אותן ירצה לממן, בנוסף
וכן נקבעו כללים , ממימונןימנע הבנק , ופעילויות אשר כחלק מהגדרת תיאבון הסיכון שלו

. למדידת ביצועים ותגמולים
שם דגש על עקרונות הו, 2010במהלך שנת , בבנק 2באזל כחלק מהטמעת תהליכי 

מדידה וניטור של סיכוני האשראי תוך מתן דגש  ,לניהול סיכוני האשראי הכוללים זיהוי
.  ליכולת הבנק למדוד סיכוני הלווה הבודד באמצעות מודלים פנימיים

 
הדירקטוריון מבצע מעקב הן במסגרת ועדותיו השונות והן במסגרת מליאת הדירקטוריון 

עמידה במגבלות שנקבעו על ידו והתפתחות החובות ה, אחר התפתחות האשראי
 .הבעייתיים

והדגשת אחריות הדירקטוריון בהקשר של ניהול  2כחלק מהיערכות הבנק לבאזל 
. הוקמה ועדה לניהול סיכונים האמונה על בקרת תהליכי ניהול הסיכונים בבנק, הסיכונים

. ועדה זו מתכנסת אחת לרבעון
. נקבעו סמכויות אשראי, חלטות ואופן ישומןבמטרה לשפר את תהליך קבלת הה

החל מהדירקטוריון וכלה בפונקציות ניהול האשראים , הסמכויות נקבעו ברמות שונות
 . כך שיינתן מענה אפקטיבי לצרכי הלקוחות, במערך הסינוף של הבנק

 , מערכת נהלים והנחיות, מדרג סמכויות, ניהול האשראי מתבצע בין השאר באמצעות
דיווחים בגין , דיווח בגין עסקאות מהותיות, יווחים על היקפי האשראי והרכבובקרות וד

מערכות הדירוגים , בחינת אשראי באמצעות יחידת בקרת אשראי, עמידה במגבלות
. הפנימיות ועוד

במהלך הרבעון עודכנו תהליכי העבודה לגבי איתור וסיווג חובות בעייתיים וכן הליך 
בעקבות כניסת הוראות חדשות של בנק ישראל  קביעת ההפרשה להפסדי אשראי

. בנושא
 

הבנק בוחן את , 2011אוגוסט  -בעקבות ההתפתחויות בשוקי ההון ובמשק בחודשים יולי
. ההשפעה של מספר תרחישים על סיכוני האשראי
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  לפי ענפי משק עיקריים )*(התפתחות סיכון האשראי הכולל 

   
 סיכון האשראי הכולל  ענף משק

 

30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010 

שינוי 

לעומת 

30.9.2010 

שינוי 

לעומת 

31.12.2010 

 באחוזיםח "במיליוני ש 

 10.8 16.4 177.1 168.5 196.2תעשייה 

 16.9 25.5 475.0 442.5 555.2ן "בינוי ונדל

 12.3 15.0 569.2 555.6 639.1מסחר 
 8.8 16.1 263.2 246.5 286.3תחבורה ואחסנה 

ציבוריים  שירותים

 (6.1) 1.0 193.1 179.6 181.4וקהילתיים 
 8.7 11.5 2,176.5 2,120.4 2,364.9לקוחות פרטיים 

 
 שיעור מסיכון האשראי הכולל  ענף משק

 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010   

 באחוזים  

   4.3 4.3 4.4תעשייה 

   11.6 11.2 12.4ן "בינוי ונדל

   13.9 14.1 14.3מסחר 

   6.4 6.2 6.4תחבורה ואחסנה 

שירותים ציבוריים 

וקהילתיים 

4.0 4.5 4.7   

   53.2 53.7 52.9לקוחות פרטיים 

 
לגבי , הבנק קבע מגבלות על תקרת סיכון האשראי הכולל בניכוי בטחונות מותרים לניכוי

, תעשיה, 20% -ן ומסחר"נדל: להלן המגבלות. בשיעור מסך סיכון האשראי, כל ענף
 5% -יתר הענפים למעט משקי בית, כל ענף 10% -שירותים ציבוריים, בורה ואחסנהתח

מסחר מוצרי , 5% -תעשיות מוצרי בנייה: נקבעו מגבלות על תתי ענפים, כמו כן. כל ענף
. 7% -בנייה

 
לסקירת ' גראה בתוספת  -פרטים נוספים על חלוקת האשראי לציבור לפי ענפי משק 

. ההנהלה
 

אשראי לציבור ברוטו לרבות סיכון אשראי חוץ מאזני  ולפני הפרשה להפסדי ,  2011 ספטמברב 30ליום )*( 

לרבות סיכון אשראי חוץ מאזני אשראי לציבור   2010בדצמבר  31וליום  2010 בספטמבר 30ליום . אשראי

 . ולאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקים
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סיכון אשראי מסחרי , רים הכנסות רביתחובות פגומים שצוב, נכסים שאינם מבצעים
. ימים או יותר 90בעייתי וחובות שאינם פגומים בפיגור של 

 
 

        

30 
בספטמבר 

2011 

 בדצמבר 31
נתוני ) 2010

 (פרופורמה
 סכומים מדווחים 
 ח"מיליוני ש 

   :נכסים שאינם מבצעים. 1
   י לציבור פגום שאינו צובר הכנסותאשרא    

   :ביתיר    

)*( 12.5 16.7 שנבדק על בסיס פרטני        

 - - שנבדק על בסיס קבוצתי      

 )*( 12.5 16.7 סך הכל נכסים שאינם מבצעים   

   

   (1) סיכון אשראי מסחרי בעייתי .2

)*( 123.2 83.8 סיכון אשראי מאזני בגין הציבור      

 13.1 4.4 (2) סיכון אשראי חוץ מאזני בגין הציבור   
סך הכל סיכון אשראי מסחרי בעייתי בגין    

)*( 136.3 88.2  הציבור  

   
ימים או  90חובות שאינם פגומים בפיגור של . 3

 4.2 14.5 :יותר

   סווג מחדש)*( 
 

סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני מוצג לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני   :הערה

; וי לצורך חבות של לווה ושל קבוצת לוויםהשפעת ביטחונות המותרים לניכ

חובות אחרים שהוכרו במאזן ונכסים בגין , איגרות חוב,אשראי)סיכון אשראי מאזני  .1

למעט , נחות או בהשגחה מיוחדת, וסיכון אשראי חוץ מאזני שהינו פגום( מכשירים נגזרים

 .סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני בגין אנשים פרטיים
למעט בגין ערבויות שנתן , מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לוויםכפי שחושב לצורך  .2

 .לפני השפעת בטחונות המותרים לניכוי, הלווה להבטחת חבות של צד שלישי
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-שיעור יתרת אשראי לציבור פגום שאינו צובר הכנסות ריבית מיתרת האשראי לציבור

 .2010בסוף שנת  0.38%לעומת  0.46%
ימים או יותר מיתרת  90בור שאינו פגום שנמצא בפיגור של שיעור יתרת אשראי לצי

 .2010בסוף שנת  0.13%לעומת  0.40% -האשראי לציבור
שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור פגום שאינו צובר הכנסות 

 .2010בסוף שנת  36.8%לעומת  22.8% –רבית מיתרת האשראי לציבור פגום 
 –להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור מיתרת האשראי לציבור שיעור יתרת ההפרשה 

. 2010סוף שנת ל 1.5%לעומת  1.3%

 1.9% -שיעור סיכון אשראי מסחרי בעייתי בגין הציבור מסיכון אשראי כולל בגין הציבור

. 2010בסוף שנת  3.3%לעומת 

 לציבורמהיתרה הממוצעת של אשראי בחישוב שנתי שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי 

. 0.09%הינו  2011 בספטמבר 30ליום 

מיתרת האשראי לציבור בחישוב שנתי שיעור המחיקות נטו בגין אשראי לציבור 

. 0.19%הינו  2011 בספטמבר 30ליום הממוצעת 

מיתרת ההפרשה להפסדי אשראי בחישוב שנתי שיעור המחיקות נטו בגין אשראי לציבור 

. 13.8%הינו  2011 בספטמבר 30ליום  בגין אשראי לציבור
 

למשמעות מושג ". מידע צופה פני עתיד"הינו  סעיף זהחלק מהמידע המופיע במסגרת 
. בדוח הדירקטוריון' בבפרק " מידע צופה פני עתיד"זה ראה סעיף 

 
 

אשראי שאינו לציבור סיכון 
 

סיכון האשראי הגלום בפעילות הבנק בפיקדונות בבנקים כולל בעיקר פיקדונות בבנק 
למידע נוסף ראה )מי שמקורם מחסכונות לקוחות הבנק המנוהלים על ידי לאומי לאו

ותיק אגרות חוב הכולל בעיקר אגרות חוב , ( 2010לדוחות הכספיים לשנת  7ביאור 
ההשקעה באגרות חוב משמשת את הבנק בניהול מדיניות נכסים . ממשלתיות

. הנזילותוהתחייבויות והקטנת הסיכונים הפיננסיים ובהתאם לצרכי 
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 (:2באזל  –' ב 4טבלה )לפי סוגי חשיפות עיקריות ( א)סיכון אשראי 
  31.12.2010  30.9.2010 30.9.2011 יתרה ליום

  ח"מיליוני ש                                                                               
  4,380.1 4,154.6 4,799.1 אשראי

  616.2 576.8 470.8 אגרות חוב
 (ב)     175.7 (ב)    168.4 187.6 אחרים

  788.1 797.3 841.6 ערבויות והתחייבויות אחרות
 (ב)  5,960.1 (ב) 5,697.1 6,299.1 כ"סה
    
    

 (:2באזל  –' ב 4טבלה )לפי סוגי חשיפות עיקריות ( א)סיכון אשראי 
  31.12.2010 30.9.2010 30.9.2011 (ג)יתרות ממוצעות 

   ח"מיליוני ש                                                                                 
  4,098.8 3,992.3 4,615.0 אשראי

  607.4 653.5 512.9 אגרות חוב
 (ב)    166.4 (ב)   161.1 182.9אחרים 

  785.3 779.5 812.4 ערבויות והתחייבויות אחרות

 (ב) 5,657.9 (ב) 5,585.1 6,123.2  כ"סה
 

, חשיפות סיכון אשראי ברוטו לפני ניכוי הפרשות להפסדי אשראי  -30.9.2011ליום ( א)  
.חשיפות סיכון אשראי לאחר הפרשה לחובות מסופקים – 31.12.2010וליום   30.9.2010ליום   

 בדבר חיזוק הבקרה הפנימיתהוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים ( ב)
.לדוחות הכספיים( ו) -ו( ה) 1ראה ביאור  .דיווח כספי בנושא זכויות עובדים על        

,הרבעונים האחרונים  ארבעתלהממוצע מחושב ,  30.9.2011ליום ( ג)  
.הממוצע חושב על בסיס חמשת הרבעונים האחרונים 31.12.2010וליום  30.9.2010ליום   
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: (2באזל –' ד 4טבלה )ולפי סוגי חשיפות אשראי עיקריות  לפי צד נגדי ( א) סיכון אשראי
30.9.2011 

אגרות אשראי  

חוב 

ערבויות אחרים 

והתחייבויות 

אחרות 

סך 

הכול 

ח "במיליוני ש

 518.4- -  468.1 50.3חובות של ריבונויות 

חובות של ישויות סקטור 

 99.6 13.2- -  86.4ציבורי 

 1,122.3- -  1.5 1,120.8דים בנקאיים חובות של תאגי

 486.6 114.0-  1.2 371.4חובות של תאגידים 

 12.7- - -  12.7ן מסחרי "חובות בביטחון נדל

 2,419.3 450.3- -  1,969.0חשיפות קמעונאיות ליחידים 

 1,452.6 264.1- -  1,188.5הלוואות לעסקים קטנים 

 187.6-  187.6- -  נכסים אחרים

 6,299.1 841.6 187.6 470.8 4,799.1כ בגין סיכון אשראי "סה

. הפסדי אשראיל הפרשותחשיפות סיכון אשראי ברוטו לפני ניכוי (  א)

 
(: 2באזל –' ד 4טבלה )לפי צד נגדי ולפי סוגי חשיפות אשראי עיקריות ( א)סיכון אשראי 

31.12.2010 

אגרות אשראי   

חוב  

ערבויות אחרים  

והתחייבויות 

חרות  א

סך הכול 

ח "במיליוני ש

 656.6- -  613.5 43.1חובות של ריבונויות 

חובות של ישויות סקטור 

 109.7 18.9- -  90.8ציבורי 

חובות של תאגידים 

 1,037.1- -  1.5 1,035.6בנקאיים 

 373.7 72.6-  1.2 299.9חובות של תאגידים 

ן "חובות בביטחון נדל

 6.0- - -  6.0מסחרי 

ות קמעונאיות חשיפ

 2,335.8 467.7- -  1,868.1ליחידים 

 1,265.5 228.9- -  1,036.6הלוואות לעסקים קטנים 

 (ב)175.7-  (ב) 175.7- -  נכסים אחרים

 (ב)5,960.1 788.1 (ב)175.7 616.2 4,380.1כ בגין סיכון אשראי "סה

. חשיפות סיכון אשראי ברוטו לאחר הפרשה לחובות מסופקים(  א)

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח ( ב)

. לדוחות הכספיים( ו) -ו( ה) 1ראה ביאור  .כספי בנושא זכויות עובדים
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(: 2באזל  –' ה 4טבלה )על פי תקופה חוזית לפירעון  ( א)סיכון אשראי 
30.9.2011 

חשיפה לפי תקופות 

לפירעון 

אגרות אשראי  

חוב 

ערבויות אחרים 

והתחייבויות 

אחרות 

כ סיכון "סה

אשראי כולל 

ח "במיליוני ש                                                                         

 4,204.9 816.7 76.5 246.8 3,064.9עד שנה 

 1,764.2 21.0-  124.2 1,619.0שנים  5מעל שנה ועד 

 218.9 3.9-  99.8 115.2ש שנים מעל חמ

 111.1-  111.1- - ללא תקופת פירעון 

 6,299.1 841.6 187.6 470.8 4,799.1כ "סה

  .הפסדי אשראיל הפרשותחשיפות סיכון אשראי ברוטו לפני ניכוי (  א)

 
(: 2באזל  –' ה 4טבלה )על פי תקופה חוזית לפירעון ( א)סיכון אשראי 

31.12.2010 

תקופות  חשיפה לפי

לפירעון 

אגרות אשראי  

חוב 

ערבויות אחרים 

והתחייבויות 

אחרות 

כ סיכון "סה

אשראי כולל 

ח "במיליוני ש                                                                         

 4,003.8 727.7 78.3 298.3 2,899.5עד שנה 

 1,653.9 56.6-  225.4 1,371.9שנים  5מעל שנה ועד 

 205.0 3.8-  92.5 108.7מעל חמש שנים 

( ב)      97.4- ( ב)   97.4- - ללא תקופת פירעון 

( ב) 5,960.1 788.1( ב) 175.7 616.2 4,380.1כ "סה

.  חשיפות סיכון אשראי לאחר הפרשות לחובות מסופקים(  א)

יזוק הבקרה הפנימית על דיווח הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר ח (ב)

. לדוחות הכספיים( ו) -ו( ה) 1ראה ביאור  .כספי בנושא זכויות עובדים
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 (א) לפני הפחתת סיכון אשראיו פני ניכוי הפרשות להפסדי אשראי סכום החשיפה ל 
(: 2 באזל -5טבלה )       

30.9.2011 

 0% 20% 50% 75% 100% 150% 

חשיפת 
אשראי 

ברוטו 
 (ב)

 ח"יוני שבמיל

ריבונויות חובות של  518.4  - - - - -518.4 
חובות של ישויות 

 99.6 3.0- -  96.6- -  סקטור ציבורי
חובות של תאגידים 

 1,122.3- - -  1,104.5 17.8-  בנקאיים

 486.6 0.4 486.2- - - -  חובות של תאגידים

חובות בביטחון 
ן מסחרי"נדל   - - - -12.4 0.3 12.7 

קמעונאיות חשיפות  
 2,419.3 12.9 3.0 2,403.4- - -  ליחידים

הלוואות לעסקים 
 1,452.6 10.8 6.9 1,434.9- - -  קטנים

 187.6-  115.4- - -  72.2 נכסים אחרים
 

 6,299.1 27.4 623.9 3,838.3 1,201.1 17.8 590.6 סך הכל
 

 (א) לפני הפחתת סיכון אשראיו י אשראי לאחר ניכוי הפרשות להפסדסכום החשיפה 
(: 2 באזל -5טבלה )

30.9.2011 

 0% 20% 50% 75% 100% 150% 

חשיפת 
אשראי 

ברוטו 
 (ב)

 ח"במיליוני ש
 

 518.4- - - - -  518.4 חובות של ריבונויות
חובות של ישויות 

 99.6 3.0- -  96.6 --  סקטור ציבורי
חובות של תאגידים 

 1,122.3- - -  1,104.5 17.8-  בנקאיים

 482.0 0.4 481.6- - - -  חובות של תאגידים
חובות בביטחון 

ן מסחרי"נדל   - - - -12.4 0.3 12.7 
חשיפות קמעונאיות 

 2,399.1 12.9 2.9 2,383.3- - -  ליחידים
הלוואות לעסקים 

 1,436.1 10.8 3.9 1,421.4- - -  קטנים

 187.6-  115.4- - -  72.2 נכסים אחרים
 

 6,257.8 27.4 616.2 3,804.7 1,201.1 17.8 590.6 סך הכל
 
. הפחתה בסיכון האשראי מבטאת סיווג של משקל הסיכון הסופי בין השיעורים השונים( א)
 
לדוגמא שקלול מסגרות לא . )2 לפני המרה לאשראי של רכיבים חוץ מאזניים כנדרש בהוראות באזל( ב)

לדוגמא על ידי שימוש )וכן הפחתת סיכון אשראי כתוצאה מביצוע פעולות מסוימות ( צלותמנו
(. בערבויות
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 (א) הפחתת סיכון אשראי אחרלו לאחר ניכוי הפרשות להפסדי אשראי סכום החשיפה 
 (:2 באזל -5טבלה )

30.9.2011 

 0% 20% 50% 75% 100% 150% 

חשיפת 
אשראי 

ברוטו 
 (ב)

 ח"במיליוני ש
 

ובות של ריבונויותח  518.4  - - - - -518.4 
חובות של ישויות 

 99.6 3.0- -  96.6- -  סקטור ציבורי
חובות של תאגידים 

 1,122.4- - -  1,104.6 17.8-  בנקאיים

 420.0 0.4 419.6- - - -  חובות של תאגידים
חובות בביטחון 

ן מסחרי"נדל   - - - -11.8 0.3 12.1 
חשיפות קמעונאיות 

 1,941.5 12.4 2.7 1,926.4- - -  ליחידים
הלוואות לעסקים 

 1,062.5 8.9 3.7 1,049.9- - -  קטנים

 187.6-  115.4 - -  72.2 נכסים אחרים
 

 5,364.1 25.0 553.2 2,976.3 1,201.2 17.8 590.6 סך הכל
 
. ן הסופי בין השיעורים השוניםהפחתה בסיכון האשראי מבטאת סיווג של משקל הסיכו( א)
 
לדוגמא שקלול מסגרות לא . )2 לפני המרה לאשראי של רכיבים חוץ מאזניים כנדרש בהוראות באזל( ב)

לדוגמא על ידי שימוש )וכן הפחתת סיכון אשראי כתוצאה מביצוע פעולות מסוימות ( מנוצלות
(. בערבויות



5317
 53  

 (:2 באזל -5טבלה ) (א) ון אשראיס לפני הפחתת סיכ"סכום החשיפה לאחר הפרשה לחומ

31.12.2010 

 0% 20% 50% 75% 100% 150% 

חשיפת 
אשראי 

(ב)ברוטו   

ח"במיליוני ש  

 656.6 - - -- -  656.6 חובות של ריבונויות
חובות של ישויות 

 109.7 2.9 - - 106.8 - - סקטור ציבורי
חובות של תאגידים 

 1,037.1 - - - 988.5 48.6-  בנקאיים

ובות של תאגידיםח   - - -- 358.8 14.9 373.7 

ן "ובות בביטחון נדלח
   6.0 0.9 5.1 -- - -  מסחרי

 חשיפות קמעונאיות
 2,335.8 34.9 0.7 2,300.2- - -  ליחידים

הלוואות לעסקים 
 1,265.5 36.6 6.2 1,222.7- - -  קטנים

(ג) 101.3 -- -  74.4 נכסים אחרים (ג) 175.7  -   
 

(ג) 472.1 3,522.9 1,095.3 48.6 731.0 סך הכל (ג) 5,960.1 90.2   
 

 (:2 באזל -5טבלה ()א)י ס ולאחר הפחתת סיכון אשרא"ה לחומסכום החשיפה לאחר הפרש

31.12.2010 

 0% 20% 50% 75% 100% 150% 

חשיפת 
אשראי 

(ב)ברוטו   

ח"במיליוני ש  
 

 656.6 - - -- -  656.6 חובות של ריבונויות
 

של ישויות חובות 
 109.7 2.9 - - 106.8- -  סקטור ציבורי

 
חובות של תאגידים 

 1,037.4 - - - 988.8 48.6-  בנקאיים
 

 336.8 11.4 325.4 -- - -  חובות של תאגידים
 

ן "חובות בביטחון נדל
 6.0 0.9 5.1 -- - -  מסחרי

 
חשיפות קמעונאיות 

 1,853.5 31.1 0.7 1,821.7- - -  ליחידים
 

ואות לעסקים הלו
 944.6 26.7 5.9 912.0- - -  קטנים

 
(ג) 101.3 -- -  74.4 נכסים אחרים (ג) 175.7 -   

 
(ג) 438.4 2,733.7 1,095.6 48.6 731.0 סך הכל  (ג)5,120.3 73.0 

 
. הפחתה בסיכון האשראי מבטאת סיווג של משקל הסיכון הסופי בין השיעורים השונים (א)

 
( לדוגמא שקלול מסגרות לא מנוצלות. )2 ם חוץ מאזניים כנדרש בהוראות באזללפני המרה לאשראי של רכיבי (ב)

(. לדוגמא על ידי שימוש בערבויות)וכן הפחתת סיכון אשראי כתוצאה מביצוע פעולות מסוימות 
 

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח  כספי (  ג)
. לדוחות הכספיים( ו) -ו( ה) 1ראה ביאור  .א זכויות עובדיםבנוש
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(: 2 באזל -7טבלה )סיכון אשראי הפחתת 
30.9.2011 

 

חשיפת 
אשראי 

ברוטו 
לפני 

הפרשה 
להפסדי 
אשראי 

חשיפת 
אשראי 

ברוטו 
בניכוי 

הפרשה 
להפסדי 
אשראי 

סך 
החשיפה 
המכוסה 

על ידי 
ערבויות 
שנגרעו 

כ "סה
סכומים 
שנוספו 

סך  
יפה החש

המכוסה 
בביטחון 
פיננסי  

כשיר 

חשיפת  
אשראי 

נטו  

ח "במיליוני ש                                                      

 518.4- - -  518.4 518.4חובות של ריבונויות 

 99.6- - -  99.6 99.6חובות של ישויות סקטור ציבורי 

 1,122.4-  0.1-  1,122.3 1,122.3חובות של תאגידים בנקאיים 

 420.0( 62.0)- -  482.0 486.6חובות של תאגידים  

 12.1( 0.6)- -  12.7 12.7ן מסחרי "חובות בביטחון נדל

 1,941.5( 457.6)- -  2,399.1 2,419.3חשיפות קמעונאיות ליחידים 

 1,062.5( 373.5)- ( 0.1) 1,436.1 1,452.6הלוואות לעסקים קטנים 

 187.6- - -  187.6 187.6נכסים אחרים 

 5,364.1( 893.7) 0.1  (0.1) 6,257.8 6,299.1כ "סה

 
 

(: 2 באזל -7טבלה )( א)סיכון אשראי הפחתת 
 31.12.2010  

 

חשיפת 
אשראי 

ברוטו 

סך 
החשיפה 
המכוסה 

על ידי 
ערבויות 
שנגרעו 

כ "סה
סכומים 
שנוספו 

סך  
החשיפה 
המכוסה 
בביטחון 
פיננסי  

כשיר 

חשיפת  
אשראי 

נטו  

ח "במיליוני ש                                                     

 656.6- - -  656.6חובות של ריבונויות 

 109.7- - -  109.7חובות של ישויות סקטור ציבורי 

 1037.4-  0.3-  1,037.1חובות של תאגידים בנקאיים 

 336.8( 36.9)- -  373.7חובות של תאגידים  

 6.0- - -  6.0ן מסחרי "ביטחון נדלחובות ב

 1,853.5( 482.2)- ( 0.1) 2,335.8חשיפות קמעונאיות ליחידים 

 944.6( 320.7)- ( 0.2) 1,265.5הלוואות לעסקים קטנים 

 (ב)    175.7- - -  (ב)    175.7נכסים אחרים 

 (ב) 5,120.3( 839.8) 0.3( 0.3) (ב) 5,960.1כ "סה

  
.  אשראי לאחר הפרשות לחובות מסופקים חשיפות סיכון(  א)

 הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח (ב)

.לדוחות הכספיים( ו) -ו( ה) 1ראה ביאור  .כספי בנושא זכויות עובדים
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 ניהול סיכוני שוק

 
  339ת בנק ישראל והתאם להוראבבנק נערך ב לרבות סיכון הנזילות ניהול סיכוני השוק

וכן הנחיות ניהול הסיכונים שהוצאו במסגרת ההיערכות   לניהול בנקאי תקין 342-ו
 . 2לבאזל 

התחייבויות של הבנק היא לצמצם את השפעת סיכוני הנכסים והמטרת מדיניות ניהול 
הבנק על הון , האינפלציה ושערי החליפין, הנובעים משינויים בשיעורי הריבית, השוק

. הניהול מתבסס על תחזיות והערכות לגבי התפתחויות בשוקי ההון והכספים .והרווח הנקי
מגבלות ותחומים , דירקטוריון הבנק קווי מדיניותקבע , במסגרת ניהול סיכוני השוק

המסגרות . כתוצאה משינויים לא צפויים, לשיעורי החשיפה המרביים לסיכוני בסיס וריבית
 .האם לאומי החברהק משתלבות במכלול ניהול הסיכונים של שנקבעו לסיכוני השו

העמידה במגבלות נעשה בהתאם לדוחות ו והנזילות החשיפות לסיכוני שוקהמעקב אחר 
 . לאומי-חברת האםב עקרונות  והנחות המקובלים ומבוססים על  פנימיים המופקים בבנק

שראל ולהערכות נקבעת בהתאם להוראות בנק ישל סיכוני השוק תדירות המדידה 
.  ההנהלה לגבי הסיכונים הטמונים בפעילויות השונות

 
הפנימיים שונים לעיתים מאלו שבסקירת ההנהלה ובדוחות הדוחות הנחות ואופן חישוב ה

הכספיים וההבדלים מתבטאים בעיקר באופן חישוב החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 
יתרות , בנוסף. 5יסי הצמדה  בבאור ובהצגת הנכסים וההתחייבויות לפי בס' בתוספת ב

 7ובביאור  ואמדני שווי הוגן של מכשירים פיננסים המובאים בפרק זה בדוח הדירקטוריון
אינם זהים לאופן חישוב השווי ההוגן בדוחות הפנימיים של ניהול , לדוחות הכספיים

. הסיכונים בבנק
הפנימיים וההבדלים בינם בדוחות מידע נוסף לגבי הנחות העבודה לניהול סיכוני השוק 

מוצגים בדוח , סקירת ההנהלה והדוחות הכספייםעל פי כללים חשבונאיים בלדוחות 
. 105-104בעמודים  2010הכספי של הבנק לשנת 

 
 

המבנה הארגוני של ניהול סיכוני השוק בבנק מבוסס על מערך דיווח ובקרה החל ברמת 
. האגפים השונים וכלה בדירקטוריון הבנק

ראה בדוח השנתי , וסף לגבי מדיניות ניהול סיכוני שוק וסמכויות ומנגנוני בקרה מידע נ
. 93-95בעמודים  2010של הבנק לשנת 

  
 

בעקבות השינויים החדים בשווקי ההון בארץ ובעולם והשלכותיהם הצפויות על חשיפות 
 אשר עשויים, הבנק בוחן מספר תרחישים אפשריים, הבנק וביניהן על סיכוני השוק

להתרחש וזאת על מנת לאמוד את הסיכונים הנובעים מהם והצעדים הנדרשים כתוצאה 
.מכך
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בבסיס   התפתחות החשיפה
 

סיכון בסיס ההצמדה הינו ההפסד שעלול להיגרם עקב שינויים באינפלציה ובשערי 
  .בכל מגזר הצמדה, כתוצאה מהפער בין הנכסים להתחייבויות, החליפין

. המגזר השיקלי הלא צמוד והמגזר הצמוד למדד, ים עיקרייםלבנק פעילות בשני מגזר
 . ח"ח והצמוד למט"בנוסף קיימת פעילות מצומצמת במגזר המט

ולכן השקעה של ההון , ההון על פי כללי החשבונאות מוגדר כמקור שקלי לא צמוד
. מוגדרת כחשיפת בסיס, במגזר שאינו המגזר השקלי הלא צמוד

מלבד המקרים בהן הנסיבות , הון במגזר הלא צמודמדיניות הבנק להשקיע את ה
 (.חשיפה) הכלכליות והעסקיות מצדיקות סטייה מוגבלת ומבוקרת למגזרים אחרים

 .החשיפה בבסיס מחושבת מתוך ההון החשוף
בהתאם לשינויים בהרכב  ,באופן שוטף הערכה של מצב החשיפות העדכני נעשית

. הנכסים והתחייבויות
 

לשנות את  2011הוחלט באפריל , ית בנק ישראל לחובות פגומיםבעקבות יישום הנחי
טרם החלת ההוראה הוחלט כי ההפרשה הכללית לחובות . אופן חישוב ההון החשוף

. מסופקים מהווה התחייבות מעין הונית ולכן לא נוכתה מההון לצורך חישוב ההון החשוף
כן היא מנוכה מההון הוחלט להכיר בהפרשה הקבוצתית ול, החל ממועד יישום ההוראה

.  החשוף
מקסימום : החליט דירקטוריון הבנק לשנות חלק מהמגבלות על החשיפה 2011באפריל 

החשיפה המירבית . 35% -ל 60% -חשיפה למגזר מדדי מסך ההון החשוף הופחתה מ
.  5% -ל 10% -ח הופחתה מ"ח והצמוד מט"והמזערית למגזר המט
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מספרי . לאחר השינויים כאמור 2011 בספטמבר 30 -להלן מידע על מצב החשיפות ל
מוצגים במתכונת של המגבלות  2010ולסוף שנת  2010 בספטמבר 30-ההשוואה ל

. וההנחות שהיו בתוקף באותה עת
 

 2011 לספטמבר 30( ב( )א)חשיפה בבסיס 
חשיפה בפועל   % -מגבלה במגזר הצמדה 

 

   נקודות קיצון במהלך התקופה

 %-ב

 ממוצע מקסימום מינימוםח "במש % -ב סימוםמקמינימום  
 83.4 90.8 80.2 274.4 84.3 125 60לא צמוד 

 16.4 19.7 8.9 50.3 15.5 35( ג( )20)צמוד מדד 

ח וצמוד "מט

ח "מט

 0.2 0.3 0.1 0.5 0.2 5( ג( )5)

 
 (ה( )ד) 2010 לדצמבר  31( ב( )א)חשיפה בבסיס 
חשיפה בפועל   % -מגבלה במגזר הצמדה 

 

נקודות קיצון במהלך השנה  

 %-ב

 ממוצע מקסימום מינימוםח "במש % -ב מקסימוםמינימום  
 90.3 91.6 88.2 259.8 91.6 110 30לא צמוד 

 9.5 11.6 7.9 22.4 7.9 60 (ג( )20)צמוד מדד 

ח וצמוד "מט

ח "מט

 0.2 0.5( ו) 1.3 0.5 10 (ג( )10)

 
 (ד) 2010 לספטמבר 30( ב( )א)חשיפה בבסיס 
  % -מגבלה במגזר הצמדה 

 
חשיפה בפועל 

 

נקודות קיצון במהלך התקופה  

  % -ב

 ממוצע מקסימום מינימוםח "במש % -ב מקסימוםמינימום  
 90.0 91.6 88.2 289.2 89.3 110 30לא צמוד 

 9.8 11.6 8.4 33.3 10.3 60( ג( )20)צמוד מדד 

ח וצמוד "מט

ח  "מט

 0.2 0.4( ו) 1.3 0.4 10( ג( )10)

 
( 2010בדוח הכספי לשנת " הנחות עבודה לניהול סיכוני שוק"ראה )ם  מחושב לפי דוחות חשיפה פנימיי  (א)

 .מחושב כאחוז מההון החשוף (ב)

 .החשיפה המותרת הנובעת מעודף התחייבויות על נכסים מוצגת בסימן שלילי  (ג)

קרה הפנימית על דיווח הוצג מחדש בשל יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הב (ד)

 .בדוחות הכספיים( ו) -ו( ה) 1למידע נוסף ראה ביאור . כספי בנושא זכויות עובדים

 31-החשיפה בפועל באחוז מההון החשוף ל, לפי דוחות הפרופורמה כולל יישום הוראת חובות פגומים  (ה)

מגזר הלא צמוד ההון החשוף ב. 0.5% -ח"במגזר המט, 8.8%במגזר הצמוד למדד : היא 2010בדצמבר 

 .מסך ההון החשוף 90.7%מהווה 

 .0.1% -נמוך מ (ו)
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, ח"להלן הרגישות להשפעת שינוי במדדים ובשערי החליפין על ההון הבנק במיליוני ש
: בהתאם לדוחות הפנימיים של הבנק

 
 30.09.2011 30.09.2010 

ירידה של עליה של  ירידה של עליה שלמגזר הצמדה 

 5%  10%  5% 10% 5% 10% 5%  10%  
( 4.1)( 2.1) 4.1 2.1( 5.0)( 2.5) 5.0 2.5צמוד מדד 

( 0.1)( 0.1) 0.1 0.1( 0.1)( ב) 0.1( ב)( א)ח "ח וצמוד מט"מט

 
, ח"ח ולצמוד מט"ך החשיפה למטמס 88%-כ 2011לספטמבר  30 -ב מהווה ב"החשיפה לדולר ארה, מזה (א)

 ( . ח"מחושב באלפי ש) 2010לספטמבר  30 -ב 94%-בהשוואה ל

. ח"אלף ש 100 -נמוך מ (ב)

 
נתונים מפורטים על הנכסים וההתחייבויות לפי מגזרי הצמדה בהתאם להוראות בנק 

. לדוחות הכספיים 5ניתנים בבאור , ישראל
 

לריבית   התפתחות החשיפה
 

שעלולים לשחוק את , בשיעורי הריביתלא צפויים סיכון הריבית נובע משינויים עתידיים 
שיפה לשינויים בריבית נובעת מרגישות שונה לשינויים בשיעורי הריבית הח .הרווח וההון

כתוצאה מפערים בין , של ערך הנכסים ולעומת ערך ההתחייבויות בכל אחד מהמגזרים
. מועדי הפרעון ומועדי שינוי הריבית

האומד את ההשפעה , הבנק מבצע ניתוח רגישות לשינוי ריבית, במסגרת ניהול הסיכונים
הכלכלי של הבנק כתוצאה מתזוזה מקבילה של כל עקום תשואות בכל מגזר על השווי 
השווי הכלכלי של ההון מוגדר כהפרש בין הערך . בכיוון הגורם נזק להון, 1% -הצמדה ב

לצורך חישוב הערך הנוכחי מנכים את התזרימים . הנוכחי של הנכסים וההתחייבויות
.   בעקום תשואה חסר סיכון

 
הבנק אומד גם את השחיקה של הרווח , טנציאלית של השווי הכלכליבנוסף לשחיקה הפו

אומדן זה מבוסס על ההשפעה על הרווח החשבונאי כתוצאה משינוי . החשבונאי השנתי
בהנחה שהנכסים וההתחייבויות שנפרעים יתחדשו עד סוף השנה , בריבית 1%של 

. הרלוונטית
 

או )בריבית  1% קבוע של יעורדירקטוריון הבנק קבע מגבלות להשפעה של שינוי בש
על השווי הכלכלי של ההון ועל הרווח החשבונאי השנתי העתידי הצפוי לפני ( בתשואות

.  מס
בשיעור ( או בתשואות)שינוי לא צפוי בריבית מ הבנק בוחן גם חשיפה לריבית כתוצאה
. בשלב זה לא נקבעו מגבלות על בחינה זו. שאינו קבוע לכל אורך העקום לפידיון

 
. אמידת החשיפה בריביתמגבלות  החליט הדירקטוריון על שינוי 2011אפריל  בחודש 

 :להלן השינויים העיקריים
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 .4.5%במקום  4.0%נקבעה מגבלת דירקטוריון כוללת של  -חשיפה כלכלית לריבית  .א
 .ח"מיליון ש 12.9 -שווה ערך ל 2011 -ב. האחוז מחושב מההון העצמי לתחילת השנה

במקום  3.0%נקבעה מגבלת דירקטוריון כוללת של  -ח החשבונאיחשיפה על הרוו  .ב
מיליון  9.6 -שווה ערך ל 2011 -ב. האחוז מחושב מההון העצמי לתחילת השנה .2.5%

 .ח"ש
  

: 2011בספטמבר  30 -ל (ג) (ב( )א)בריבית  1%של  להלן החשיפה לשינויים בלתי צפויים
 

 (ד)רווח שנתי    שווי כלכלי  
 30.9.10 31.12.10 30.9.11 30.9.10 31.12.10 30.9.11מגזר הצמדה 

ח "במיליוני ש 

 4.9 4.7 6.2 6.2 6.3 8.3לא צמוד 

 0.5 0.5 0.8 0.8 0.9 1.0צמוד מדד 

( ה)( ה)( ה)( ה)( ה)( ה)ח "ח וצמוד מט"מט

 5.4 5.2 7.0 7.0 7.2 9.3חשיפה כוללת  

 8.3 8.5 9.6 14.9 14.9 12.9מגבלה כוללת 

 
 
הנחות " ראה)ם  מחושב לפי דוחות חשיפה פנימיי ,בעקום התשואות 1%פעת שינוי מיידי מקביל של הש (א)

( 2010בדוח הכספי של הבנק לשנת " עבודה לניהול סיכוני שוק

 . מספרי ההשוואה הם במתכונת של המגבלות והחשיפות שהיו נהוגות באותה עת (ב)

 (.רווח מעלית ריבית)להפסד בעת ירידת ריבית הסכומים לעיל המוצגים בסימן חיובי מייצגים חשיפה  (ג)

 .השנים הקרובות 3באחת מתוך , ברווח השנתי המרביתהשחיקה   (ד)

. ח"אלף ש 100 -נמוך מ  (ה)

 

 

לסקירת ' שיפה לריבית לפי המודל הפנימי שונה מאופן החישוב בתוספת בחישוב הח
בדוח " וני שוקהנחות עבודה לניהול סיכ"על ההבדלים בין הדוחות ראה בסעיף . ההנהלה

.  2010הכספי לשנת 
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לפי המודל הפנימי ולפי "( מ"מח"להלן ) בשנים להלן נתונים על משך החיים הממוצע
מבוסס על תזרים שכולל התייחסות ) המחושבת לפי כללים חשבונאיים' תוספת ב

 :(לפרעונות מוקדמים
 

 2011 בספטמבר 30 
 מודל פנימי 'תוספת ב 

פער  חייבויותהת נכסים: מגזר הצמדה

 מ"המח
פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח
מ "מח

 ההון
( 1.72)( 0.26) 0.57 0.31( 0.12) 0.40 0.28לא צמוד  

( 1.34)( 2.62) 4.91 2.29( 0.27) 4.11 3.84  צמוד מדד

( א) -( א) -( א) -( א) -( 0.11) 0.91 0.80סך מגזרי הצמדה 

 
 2010לדצמבר  31 
 מודל פנימי 'תוספת ב 

פער  התחייבויות נכסים: מגזר הצמדה

 מ"המח
פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח
מ "מח

 ההון
 0.27( 0.10) 0.36 0.26לא צמוד 

 

0.49 (0.22 )(1.40 )

( 2.03)( 1.86) 4.76 2.90( 0.22) 4.18 3.96 צמוד מדד

( א) -( א) -( א) -( א) -( 0.10) 0.88 0.78סך מגזרי הצמדה 

 
 2010 בספטמבר 30 
 מודל פנימי 'תוספת ב 

פער  התחייבויות נכסים: מגזר הצמדה

 מ"המח
פער  התחייבויות נכסים

 מ"המח
מ "מח

 ההון
 0.28( 0.08) 0.37 0.29לא צמוד 

 

0.51 (0.23 )(1.30 )

( 1.43)( 1.97) 4.97 3.00( 0.23) 4.18 3.95 צמוד מדד

( א) -( א) -( א) -( א) -( 0.09) 0.93 0.84סך מגזרי הצמדה 

 

מ ועל כן אין מדידה של "בריבית בכל אחד מהמגזרים ולא במונחי מח 1%הבנק מודד שינוי בשיעור של (  א)

. מ כולל"מח
 

המבוסס על תזרים מקורי "( מ"מח"להלן ) בשנים להלן נתונים על משך החיים הממוצע
 :שאינו כולל התייחסות לפרעונות מוקדמים' תוספת בשל 

 
 מ"המחפער  התחייבויות נכסים 

 'ספט 30: מגזר הצמדה

2011 
' לדצ 31

2010 
' ספט 30

2010 
' ספט 30

2011 
' לדצ 31

2010 
' ספט 30

2010 
' ספט 30

2011 
' לדצ 31

2010 
' ספט 30

2010 
( 0.09)( 0.11)( 0.14) 0.39 0.38 0.42 0.30 0.27 0.28לא צמוד  

( 0.36)( 0.31)( 0.39) 5.06 5.02 5.01 4.70 4.71 4.62  צמוד מדד

( 0.11)( 0.08)( 0.13) 1.07 0.95 1.05 0.96 0.87 0.92סך מגזרי הצמדה 
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ראה  -לפי הוראות בנק ישראל , פרטים נוספים על החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית
 .לסקירת ההנהלה 'בבתוספת 

 
למעט פריטים לא , להלן מידע על השווי ההוגן של המכשירים הפיננסים של הבנק

 (:השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי ריביתלפני )כספיים 
 30.09.2011 

במיליוני שקלים חדשים 

 ( ב)מטבע חוץ מטבע ישראלי  

לא  

צמוד 

צמוד 

למדד 

כ "סהאחר דולר 

 5,284.6 5.2 39.0 780.1 4,460.3( א)נכסים פיננסים  

 4,954.1 5.1 38.6 681.7 4,228.7( א)התחייבויות פיננסיות  

 330.5 0.1 0.4 98.4 231.6ו של מכשירים פיננסים שווי הוגן נט

 

 31.12.2010 

במיליוני שקלים חדשים 

 ( ב)מטבע חוץ מטבע ישראלי  

לא  

צמוד 

צמוד 

למדד 

כ "סהאחר דולר 

 5,070.1 6.4 49.3 723.3 4,291.1( א)נכסים פיננסים  

 4,774.1 6.3 48.1 649.1 4,070.6( א)התחייבויות פיננסיות  

 296.0 0.1 1.2 74.2 220.5הוגן נטו של מכשירים פיננסים  שווי

 

נגזרים ושווי הוגן של  םלא כולל יתרות מאזניות של מכשירים פיננסי. כולל מכשירים פיננסים מורכבים(  א) 

. מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ ( ב)

ח "אלף ש 100 -מנמוך (   ג)

הוצג מחדש  ( ד)

 30.09.2010 

במיליוני שקלים חדשים 

 ( ב)מטבע חוץ מטבע ישראלי  

לא  

צמוד 

צמוד 

למדד 

כ "סהאחר דולר 

 4,823.3 7.7 55.2 722.3 4,038.1( א)נכסים פיננסים  

 4,492.6 7.6 54.1 656.3 3,774.6( א)התחייבויות פיננסיות  

 330.7 0.1 1.1 66.0 263.5( ד) שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסים
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ראה , לפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו לחישוב השווי ההוגן של המכשירים הפיננסים
. 2011 ביוני 30-בדוח הכספי הרבעוני ל 7באור 

 
להלן מידע על השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן נטו של 

יים למעט פריטים לא כספ, המכשירים הפיננסים של הבנק
 

30.09.2011 

( א)לאחר השפעת שינויים בשיעורי ריבית , שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים

 

שינוי בשווי הוגן 

 % -בח "במשבמיליוני שקלים חדשים 

השינוי בשיעורי 

הריבית 

כ "סה (ב)מטבע חוץ מטבע ישראלי 

צמוד לא צמוד  

למדד 

כ "סהכ "סה אחר דולר 

גידול מיידי 

 0.9 3.1 333.6 0.1 0.4 96.6 236.5 1% מקביל של

גידול מיידי 

 0.1%מקביל של 
232.1 98.2 0.4 0.1 330.8 0.3 0.1 

 קיטון מיידי

( 1.0)( 3.4) 327.1 0.1 0.4 100.2 226.4 1%מקביל של 

 

31.12.2010 

וי הוגן שינוי בשו( א)לאחר השפעת שינויים בשיעורי ריבית , שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים

 % -בח "במשבמיליוני שקלים חדשים 

השינוי בשיעורי 

הריבית 

כ "סה (ב)מטבע חוץ מטבע ישראלי 

צמוד לא צמוד  

למדד 

כ "סהכ "סה אחר דולר 

גידול מיידי 

 1%מקביל של 
223.6 72.3 1.2 0.1 297.2 1.2 0.4 

גידול מיידי 

 0.1%מקביל של 
( ג) 0.1 296.1 0.1 1.2 74.0 220.8

יטון מיידי  ק

( 0.4)( 1.3) 294.7 0.1 1.2 76.1 217.3 1%מקביל של 
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30.09.2010 

שינוי בשווי הוגן ( א)לאחר השפעת שינויים בשיעורי ריבית , שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים

 % -בח "במשבמיליוני שקלים חדשים 

( ד) השינוי בשיעורי 

הריבית 

 (ד) כ"סה (ב)מטבע חוץ מטבע ישראלי 

לא   

( ד) צמוד

צמוד 

למדד 

כ "סהכ "סה אחר דולר 

גידול מיידי 

 1%מקביל של 
266.6 64.9 1.1 0.1 332.7 2.0 0.6 

גידול מיידי 

 0.1%מקביל של 
263.8 65.9 1.1 0.1 330.9 0.2 0.1 

קיטון מיידי מקביל 

 1%של 
260.5 67.1 1.1 0.1 328.8 (1.9 )(0.6 )

ירים פיננסים שמוצג בכל מגזר הצמדה הוא השווי ההוגן נטו במגזר זה בהנחה שווי הוגן נטו של מכש( א)

סך הכל שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסים הוא . שחל השינוי שצוין בכל שיעורי הריבית במגזר ההצמדה

בהנחה שחל השינוי שצוין בכל ( למעט פריטים לא כספיים)השווי ההוגן נטו של כל המכשירים הפיננסים 

. ורי הריבית בכל מגזרי ההצמדהשיע

ח "בשיעור הריבית במגזר הצמוד למט 1%השפעת שינוי של : לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ( ב)

. אינה מהותית

ח "אלף ש 100 -מנמוך (  ג)

הוצג מחדש (  ד)

 
. השווי ההוגן של מכשיר פיננסי מוגדר כמחיר המשולם בין קונה מרצון למוכר מרצון

במכשרים להם לא קיים שוק . שוק פעיל מהווה מחיר השוק את השווי ההוגןכאשר קיים 
השווי ההוגן נאמד באמצעות , המהווים את מרבית הנכסים וההתחייבויות בבנק, פעיל

כגון ערך נוכחי של תזרימי מזומן עתידי המהוון בשיעור ריבית , מודלים מקובלים לתמחיר
. בו היתה מבוצעת עסקה דומה ביום הדיווח( כולל מרווח סיכון)המשקף את רמת הריבית 

האומדנים לשווי ההוגן מתבססים על התנאים הקיימים לתאריך הדוחות הכספיים ואינם 
. מייצגים בהכרח ערכי שווי הוגן עתידיים

 
ראה , לפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו לחישוב השווי ההוגן של המכשירים הפיננסים

. בדוח הכספי הרבעוני 7באור 
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 VAR - Value At Riskערך הנתון לסיכון 
 
הפוטנציאלי הצפוי מהחזקת הפוזיציות הקיימות בבנק  המרביהוא אומדן לנזק  VAR -ה

כתוצאה משינויים , 99%ברמת בטחון סטטיסטית של , במשך תקופה עתידית של שבועיים
פה המותרת מגבלת החשי. מניותואינפלציה , שערי חליפין, אגרות חוב בתשואותאפשריים 

. ח"מיליון ש 6היא  2011החל מאפריל  VARבבנק במונחי 
 

הן באגף הכספים של הבנק והן ביחידת בקרת הסיכונים מבוצע  VAR -מעקב אחר הה
. יומית בתדירות

בשנה  של השוק השונים גורמי הסיכוןהמודל מבוסס על התנהגות היסטורית של 
 . הקודמת לחישוב

גורמי מבנה התפלגות נורמלית של שינויי  המניחה, יתמחושב בשיטה הפרמטר VAR -ה
 . הסיכון

 
 Back)היחידה לבקרת סיכון מתקפת את המודל באמצעות בחינות יומיות , בנוסף

Testing ) על השינוי בפועל של השווי הכלכלי של הבנק בהשוואה לאומדן השינוי כפי
  .VAR -שנגזר ממודל ה

 
לפי מטבע  ,ח"מיליון ש 2.7 -הסתכם ל 2011 לספטמבר 30 -לשל הבנק  VAR -סך ה

 .2010ח בסוף דצמבר "מיליון ש 2.0לעומת  בסיס שקל לא צמוד
הגדלת החשיפה לריבית במגזר השיקלי ובמגזר המדדי  בשלבעיקר נובע  VAR-ב הגידול

. במהלך התקופה
 
 

תרחישי קיצון לסיכוני שוק 
 

המתבטאים בתנודה , לעת לזעזועים בארץ ובעולם עשויים להיות נתונים מעת שווקי ההון
וההתנהגות התפלגות מעבר לתנודות הנצפות על ידי החריפה של נתוני השוק 

אינו מהווה מידע מספק על הפסדים שעלולים להתרחש  VAR -מודל ה .ההיסטורית
בקרת הסיכונים ל היחידה, לכן. או מעבר לרמת המובהקות הנדרשת, בתנאי שוק קיצוניים

 .ומבחני רגישות על סיכוני השוק תרחישי קיצוןהשפעת אומדנים של  מבצעתשל הבנק 
לבנק סט של תרחישי קיצון שחלקם תואמים לתרחישים המקובלים בחברת האם וחלקם 

. תרחישים המותאמים למאפיינים הייחודיים של הבנק
 50הדירקטוריון קבע מגבלה על הפסד כתוצאה מתרחיש קיצון בגין סיכון שוק בגובה של 

.  ח"יליון שמ
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וגיוס המקורות בבנק , מצב הנזילות, סיכוני נזילות 
 

נזילות   ניסיכו
 

. ולהונו הנובע מאי יכולתו לספק את צרכי נזילותו הבנקסיכון נזילות הוא הסיכון לרווחי 
סיכון זה נובע מאי וודאות לגבי זמינות המקורות וגיוסם באופן בלתי צפוי בזמן קצר תוך 

וכן מסיכון לאי יכולת לממש נכסים בזמן קצוב ובמחיר , המחיריםהשפעה חריגה על 
. סביר

של בנק  342את סיכון הנזילות בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מספר אומד הבנק 
 . באמצעות מודל פנימי שפותח בבנק בשיתוף עם לאומי, ישראל

. ח"מודל במטו, המהווה את עיקר הפעילות של הבנק, לבנק מודל סיכון נזילות בשקלים
המופקדים בפיקדונות בחברת האם , ח היא ברובה של פיקדונות הציבור"הפעילות במט

. לבנק אין כמעט חשיפות במגזר זהלתקופות זהות ולכן 
 

כאשר לכל תרחיש נקבעו , המודל בשקלים בוחן את סיכוני הנזילות בתרחישים שונים
, גבי התנהגות הלקוחותהנחות לגבי התפתחות הסעיפים השונים ובעיקר הנחות ל

. וההשפעה הנגזרת על השינויים באשראי לציבור ופיקדונות הציבור
אותו , ח"ח במט"מיליון ש 20מזה עד , ח"מיליארד ש 1.4בסך , לבנק קו אשראי מלאומי

בנוסף לבנק תיק ניירות ערך אותו . ניתן לנצל במצב רגיל לצורך מימון הפעילות העסקית
. גד אשראי מבנק ישראל לצורך ניהול הנזילותניתן לממש או לשעבד כנ

 
עמוד , 2010ראה בדוח הכספי לשנת , למידע נוסף על מודל סיכון הנזילות של הבנק

בחן הבנק את מצב הנזילות בתרחישי לחץ שונים וקבע הנחות  2011באפריל . 108
.  חדשות

 
יש שהוגדר להלן מידע על פער הנזילות ויחס הנזילות במטבע ישראלי בכל סוג תרח

: 2011לפי ההנחות שנקבעו באפריל , לתקופת פרעון של חודש
 
                             30.09.2011            

 מטבע ישראלי  

( ב)ח "במש, פער הנזילות( א)יחס הנזילות  תרחיש

  961  19.9רגיל 

  895  8.7סטטיסטי 

  242  1.8לחץ 

 .כסים הנזילים להתחייבויות בכל תקופת זמןהיחס בין סך הנ -יחס הנזילות  .א

. פער בין תזרים הפירעון של הנכסים לבין זה של ההתחייבויות בכל תקופת זמן -פער הנזילות .ב

 
 

. את השלכות האירועים בארץ ובעולם על מצב הנזילותבוחן באופן שוטף הבנק 
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מצב הנזילות וגיוס המקורות בבנק 
 

מידע "הינו " מצב הנזילות וניהול הסיכונים"על  חלק מהמידע המופיע במסגרת המידע
בדוח ' אבפרק " מידע צופה פני עתיד"למשמעות מושג זה ראה סעיף ". צופה פני עתיד

. הדירקטוריון
 

ח רוב הפעילות היא "במגזר המט. גיוס המקורות בבנק ערבי הוא ברובו במטבע ישראלי
ת זו מופקדים פיקדונות בסכום אך כנגד פעילו, בפיקדונות ציבור לתקופה קצרה משנה

.  ובתנאים זהים בלאומי
 

לק ח. גיוס המקורות של הבנק במגזר השקלי הלא צמוד מתבסס על פיקדונות הציבור
ואינם מהווים חלק  בנק מנוהלים על ידי לאומיהמהחסכונות לזמן קצוב של לקוחות 

מרבית (. 2010לדוחות הכספיים של שנת  7ראה באור )ממקורות הבנק לצרכי נזילות 
. חסכונות אלו מופקדים לטווחים של מעל שנה בפיקדונות בלאומי לתקופות זהות

 
, מתוכה. ח"מיליארד ש 1.4למימון פעילותו השוטפת הועמדה לבנק מסגרת אשראי בסך 

המימון . ח"מיליון ש 20ח עד "ומימון במט, ח"מיליון ש 200 -הוגבל המימון לטווח ארוך ל
.  ד בשיעור הריבית הנקבעת על ידי בנק ישראל"תנאי חחלטווח קצר מתנהל ב

 
במקביל . 1.25% -עלתה הריבית במשק ב 2011של  תשעת החודשים הראשוניםבמהלך 

מגמות אלו , להערכת הבנק. בשוק ההון רשמו מדדי המניות המובילים ירידות מחירים
, ות לזמן קצובדוגמת פיקדונ, הביאו חלק מהמשקיעים לבחור באפיקים סולידיים יותר

מיליון  274.4מזה גידול של , ח בסך הפיקדונות בבנק"מיליון ש 301.8ותרמו לגידול של 
.  ח בפיקדונות המנוהלים בבנק והיתר בחסכונות המנוהלים בלאומי"ש

 תשעת החודשים הראשוניםשווי אחזקות לקוחות הבנק בניירות ערך הצטמצם במהלך 
הירידה בשווי התיק . ח"מיליון ש 793.6לסך של , ח"מיליון ש 83.8בסכום של  2011של 

ע השני של יברבבהמשך לירידה מתונה יותר , ברביע השלישי של השנההתרחשה בעיקר 
. ע הראשוןיברב עלייה קלהו, השנה

 
מפיקדונות הציבור המנוהלים בבנק הם במגזר הלא צמוד והיתרה במגזר  98.5% -כ

 בספטמבר 30נות במגזר הצמוד למדד נכון ליום לבנק אין פיקדו. ח"ח והצמוד למט"המט
. למעט חסכונות לזמן קצוב המנוהלים בלאומי, 2011

 30החסכונות המנוהלים בלאומי ואינם משתתפים בניהול הנזילות בבנק הסתכמו ליום 
, מזה. ח מתחילת השנה"מיליון ש 27.4גידול של , ח"מיליון ש 912.6 -ב 2011 בספטמבר

ח ואילו החסכונות הלא צמודים קטנו "מיליון ש 52.5 -למדד גדלו בהחסכונות הצמודים 
הביקוש לפיקדונות . ח"מיליון ש 0.5 -ח קטנו ב"ח ובמגזר הצמוד למט"מיליון ש 24.6-ב

.  צמודים למדד נבע ככל הנראה מקצב אינפלציה גבוה יחסית ברמה שנתית
י כנגד כל פיקדון ח מתבצע באמצעות הפקדת פיקדונות בלאומ"ניהול הנזילות במט

 -בח "במטהפיקדונות הצטמצמו  2011במהלך תשעת החודשים הראשונים של . לקוח
על אף שברבעון האחרון של השנה נרשם פיחות חד בשער השקל מול  .ח"מיליון ש 10.3

.  הדולר עדיין הלקוחות לא גילו העדפה לאפיק השקעה זה
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לעומת דצמבר  ח"מיליון ש 287.9 -גדל ב 2011 לספטמבר 30 -נטו בהאשראי לציבור 

הגידול באשראי לציבור באותה תקופה בנטרול השפעת יישום הוראת המפקח על . 2010
" סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, מדידה וגילוי של חובות פגומים"הבנקים בדבר 

.  ח"מיליון ש 322.5הינו 
 

 145.4 -ב 2011של  ניםתשעת החודשים הראשותיק ניירות הערך של הבנק קטן במהלך 
 -כ -מ"רוב התיק מושקע באגרות חוב ממשלתיות ובמק. ח בעיקר בשל מכירות"מיליון ש
כל התיק הינו תיק זמין . ושאר האחזקות הן באגרות חוב של חברות בדירוג גבוה 99.4%

ח נפרע תוך שנה מיום "ליון שמי 246.7, מזה, ח"מיליון ש 470.8 -למכירה ומסתכם ל
. הדוחות

.  הבנק יכול לשעבד את תיק ניירות הערך כנגד אשראי יומי או תוך יומי מבנק ישראל
 43.4 -המשועבד בהסתכם סך ניירות הערך שהועברו לפיקדון  2011 לספטמבר 30ביום 

 10למידע נוסף ראה ביאור . )2010בסוף שנת  ח"מיליון ש 43.7-לבהשוואה ח ''מיליון ש
(. בדוחות הכספיים

 
 119.0קיטון של , ח"מיליון ש 907.2 -הגיע ל 2011 לספטמבר 30מבנקים ליום סך המימון 

תשעת החודשים הירידה בסך המימון מבנקים במהלך . ח מתחילת השנה"מיליון ש
נבעה ממכירות ופדיונות של אגרות חוב ומגידול בפיקדונות הציבור  2011של  הראשונים

ור אשר מיתן את השפעת הירידה מנגד נרשם גידול באשראי לציב. המנוהלים בבנק
. בפיקדונות מבנקים

 
.  ח"מיליון ש 50.0 -ב 2011 ספטמבר-ההון העצמי של הבנק גדל במהלך ינואר

הגידול בהון העצמי באותה תקופה בנטרול השפעת יישום הוראת המפקח על הבנקים 
 72.9ינו  ה" סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, מדידה וגילוי של חובות פגומים"בדבר 

. ח"מיליון ש
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טבלת גורמי סיכון 
: להלן טבלה מסכמת של גורמי הסיכון לבנק ודירוגם לפי הערכת הנהלת הבנק

רמת הגדרה סיכון 

חומרה 

סיכון אשראי  

 כולל

 חוזים כיבוד לאי או לכשל המתקשרות שליליות תוצאות
 איכות הרעת עקב השתתפות או הלוואה במכשירי
 יהנגד הצד של האשראי

 
 בינונית

סיכון לווה בודד 

ובטחונות 

 ההפסד ,לכשל ההסתברות ידי על המתואר הסיכון סך
 בודדים לווים של כשל בעת והחשיפה כשל בהינתן

 

 בינונית

סיכון ריכוזיות לווה 

 קבוצת לווים/ גדול 

 בתיק לווים של היחסי מגודלם הנובע אשראי סיכון
 נמוכה  האשראי

סיכון ריכוזיות 

 ענפית 

 משק בענפי לווים של מריכוז הנובע אשראי סיכון
 נמוכה .מסוימים

 סיכון שוק כולל
 בתזרים או פיננסי במכשיר הוגן שווי משינוי הנובע סיכון
 .השוק בתנאי שינויים עקב

 

 נמוכה

 נמוכה .(הבנקאי תיקב) ריבית בשערי תנודות עקב הסיכון סיכון ריבית

 סיכון אינפלציה

 שינויים עקב הנובע הסיכון הינו ההצמדה בסיס סיכון

 להתחייבויות הנכסים בין מהפער כתוצאה באינפלציה

 נמוכה. למדד הצמוד במגזר

 סיכון שערי חליפין

 שינויים עקב הנובע הסיכון הינו ההצמדה בסיס סיכון

 להתחייבויות הנכסים בין מהפער כתוצאה החליפין בשערי

 נמוכה. ח"מט וצמודח "המט במגזר

נזילות  סיכון  

 ביחס הוודאות באי לעמוד היכולת בחוסר הסיכון

 בלתי באופן ,נכסים לממש או/ו מקורות לגייס לאפשרות

 נמוכה ..מהותי הפסד שיגרם מבלי ,קצר זמן פרק ותוך צפוי

 סיכון תפעולי

 ,תהליכים של כשלים או מליקויים הנובע להפסד סיכון

 נמוכה .יםחיצוני אירועים או ,פנימיים אומערכות אנשים

 סיכון משפטי

 ,אזרחית חקיקה תואמת שאינה מפעילות הנובע הסיכון

 כנגד המתנהלות ייצוגיות ותביעות משפטיות טעויות(

 נמוכה (.הבנק

 סיכון אסטרטגי

 או פעולה -אי כולל ,אסטרטגיות מהחלטות הנובע סיכון
 נמוכה .משתנים לתנאים התאמה חוסר

 סיכון מוניטין

 ,הלקוחות בבסיס לירידה יגרום ליליש שפרסום הסיכון
 נמוכה .גבוהות משפטיות עלויות או בהכנסות ירידה

 סיכון רגולטורי

 כגון ,רגולטוריות בדרישות עמידה מאי לנבוע שיכול הסיכון

 נמוכה .מינימלי ההון הלימות יחס

סיכונים מערכתיים  

 לגרור שעלולים חיצוניים אירועים עקב הנגרמים סיכונים
 בינונית .במקביל סיכונים מספר של תהתממשו
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נושאים שונים  . ה
 

 מעורבות בקהילה
 

בנק ערבי ישראלי מייחס חשיבות רבה במעורבות פעילה וקידום מטרות החברה בה הוא 
. ורואה בכך השקעה חברתית חיונית, על מנת לסייע להתפתחותה ולשגשוגה, פועל

וסדות ולעמותות הפעילות בחברה במסגרת זו מוענקות תרומות כספיות וחסויות למ
 .תרבות ובריאות, לה כגון חינוךבתחומי קהי, הערבית בצפון הארץ ובמשולש הצפוני

 
מיסודה של התזמורת הפילהרמונית , "מפנה"הבנק תומך בפרויקט  2009משנת 

בשיתוף בית הספר למוסיקה של אוניברסיטת תל אביב ובחסות בנק לאומי , הישראלית
הפרויקט עוסק באיתור ועידוד מוסיקאים ערביים ושילובם בתזמורת . אליובנק ערבי ישר

ויצירת , הפילהרמונית כחלק משמעותי של תהליכי הקירוב של המרכז לפריפריה
 .הזדמנות לקירוב יהודים וערבים דרך העיסוק במוסיקה

 
ום וא ת הכדורגל בני סכניןובנק ערבי ישראלי ממשיך במתן חסות לקבוצ, בתחום הספורט

, כמו כן. מתוך ראיית החשיבות של קידום אגודות הספורט הערביות במדינה, פחם-אל
 .תורם הבנק למספר קבוצות ספורט נוספות

  
הבנק יצר , כחלק ממעורבות הבנק בעשייה הקהילתית והפיננסית בחברה הערבית

הגדלת שיעור נשים במעגלי התעסוקה " שריקאת אל חאיה: "שותפויות נוספות כגון
עידוד נוער ערבי מצטיין להשתלב  –מ "פרויקט נע; "יוזמות קרן אברהם"מסגרת ב

תמיכה בפיתוח קרן הון  ,"עתידים"במסגרת  במקצועות הטכנולוגיה ולימודים בטכניון
" יזמים צעירים ישראל"פרויקט ,במסגרת שותפות עם סגן נשיא אוניברסיטת חיפה, אנושי

בהצטרפותו .  ועודזמות עסקית בקרב בני נוער שהוא חלק מתכנית בינלאומית לטיפוח י
תוך עידוד עובדיו , מיישם הבנק את מחויבותו לקהילה שבה הוא פועל, לפרויקטים כאלה

 .להשתלב בפעולות התנדבות משמעותיות
 

סינוף 
 

סניפים אשר היקף פעילותם מהווה חלק נכבד מהמערך הבנקאי  30לבנק ערבי ישראלי 
 . ץ ובמשולש הצפוניבסקטור הערבי בצפון האר

 
מבקר פנימי 

 
הסטנדרטים המקצועיים לפיהם פועלת , פרטים בדבר הביקורת הפנימית בבנק ובכלל זה

נכללו , תכנית העבודה השנתית והרב שנתית והשיקולים בקביעתה, הביקורת הפנימית
 .2010בדוח השנתי לשנת 

. בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בפרטים אלה
ונידון  2011בפברואר   3הוגש ביום  2010למחצית שניה של שנת , ר הפנימידוח המבק

. 2011בפברואר  27בוועדת ביקורת ביום 
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 22ונדון בועדת ביקורת ביום  2011באפריל  13הוגש ביום  2010דוח שנתי מסכם לשנת 
. 2011במאי 

בועדת  ונדון 2011באוגוסט  2הוגש ביום  2011דוח המבקר למחצית ראשונה של שנת 
. 2011באוגוסט  15ביקורת ביום 

 
  עבודת הדירקטוריון

 
 18-ישיבות מליאה ו 9  2011של שנת בתשעת החודשים הראשונים הדירקטוריון קיים 

. ישיבות של ועדות הדירקטוריון
 

נבחר מר שלמה גולדפרב  2011בספטמבר  20בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 
 .בבנק כדירקטור

 .כסגן ראש חטיבת החשבונאות בלאומימכהן , ח"רו ,מר גולדפרב
 

את התפטרותו מדירקטוריון הבנק עקב  2011בספטמבר  20מר קובי הבר הגיש ביום 
 .שחלו בתפקידיו בלאומי שינויים

דת הדירקטוריון מביע הערכת רבה ותודה עמוקה למר הבר על תרומתו הרבה לעבו
 .לועדותיו ומאחל לו הצלחה בתפקידיו הבכירים בלאומיו הדירקטוריון
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בדוח הכספי הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי 
 

 ההעריכו לתום התקופ, ל והחשבונאי הראשי של הבנק"בשיתוף המנכ, הנהלת הבנק
 על בסיס. ת של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנקאפקטיביובדוח זה את ה ההמכוס

הבקרות והנהלים  וז השבונאי הראשי הסיקו כי לתום תקופל הבנק והח"מנכ, הערכה זו
לסכם ולדווח על המידע , לעבד, כדי לרשום אפקטיביים םלגבי הגילוי של הבנק הינ

בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על  ירבעונהשהבנק נדרש לגלות בדוח 
. הבנקים ובמועד שנקבע בהוראות אלו

  
של הוראות המפקח על הבנקים בנושא  2011בינואר  1קבות היישום לראשונה ביום בע

 יםשינוי וחל, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי,מדידה וגילוי של חובות פגומים
להפסדי אשראי ולפיכך חל שינוי  וחישוב ההוצאה  בעייתייםהחובות ה סיווגבתהליכי 

השלים את מיפוי הבקרות הקשורות  הבנק .בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי
המערכות הממוכנות החדשות . לתהליכים אלו ויישם אותן לצורך הכנת הדוחות הכספיים

, כמו גם אפיונים חדשים למערכות קיימות, שפותחו לצורך יישום הוראת חובות פגומים
בודה יושמו תהליכי עובמקרים בהם נתגלו ליקויים  2011החלו לפעול לראשונה בשנת 

.  הבנק פועל לתיקון מסודר של הליקויים שנתגלו, חלופיים לתיקונם
כל שינוי  2011 בספטמבר 30לא אירע במהלך הרבעון שהסתיים ביום , פרט לאמור לעיל 

אשר השפיע  באופן מהותי או סביר , מהותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי של הבנק 
. נימית של הבנק על הדיווח הכספישצפוי להשפיע באופן מהותי על הבקרה  הפ

  
 

הוחלט לאשר ולפרסם את , 2011 בנובמבר 17בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 
 –מ לתקופה ינואר "הדוחות הכספיים הבלתי המבוקרים של בנק ערבי ישראלי בע

. 2011 ספטמבר
 

 

 

         _______________________________________

                                                                                                                                                                        

 גיטר.ד                                        זוסמן   . ש       

מנהל כללי                                  ר הדירקטוריון  "יו    

 

 2011 בנובמבר 17
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11/16/2011-טיוטה ל

סקירת ההנהלה

(א)שיעורי הכנסה והוצאה - ' תוספת א

סכומים מדווחים
  בספטמבר30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 

2010 2011  
שעור הכנסות יתרה שעור הכנסות יתרה

הכנסה (הוצאות) (ב)ממוצעת  הכנסה (הוצאות) (ב)ממוצעת 
(הוצאה) מימון (הוצאה) מימון
% ( ח"במיליוני ש ) % ( ח"במיליוני ש )  

: מטבע ישראלי לא צמוד

6.98 66.8        3,928.9     8.34 (ג)נכסים    4,404.2        89.1

(1.47) (13.3) 3,647.0     (2.35) (23.9) (ד)התחייבויות    4,111.3

5.51 5.99 פער הריבית

:מטבע ישראלי צמוד למדד

8.53        14.0        676.9 5.59        10.4        759.6 (ג)נכסים  

(7.45) (10.9) 601.3 (4.66) (7.5) 655.4 התחייבויות

1.08 0.93 פער הריבית

(ה): פעילות מקומית- מטבע חוץ 

( ח"לרבות מטבע ישראלי צמוד למט )

(15.28) (2.7) 67.2 34.86 3.3 44.3 נכסים

15.52 2.7 66.2 (34.19) (3.2) 43.8 התחייבויות

0.24 0.67 פער הריבית

.של סקירת ההנהלה' הערות והפניות ראה בסוף תוספת א

.יימסרו לכל מבקש, לפי סעיפי המאזן השונים, נתונים מלאים על שיעורי הכנסה והוצאה בכל מגזר :הערה
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17/11/2011-טיוטה ל

סקירת ההנהלה

(המשך) (א)שיעורי הכנסה והוצאה - ' תוספת א

סכומים מדווחים
  בספטמבר30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 

2010 2011  
שעור הכנסות יתרה שעור הכנסות יתרה

הכנסה (הוצאות) (ב)ממוצעת  הכנסה (הוצאות) (ב)ממוצעת 
(הוצאה) מימון (הוצאה) מימון
% ( ח"במיליוני ש ) % ( ח"במיליוני ש )  

סך הכל 

6.85 78.1 4,673.0 8.13 102.8 5,208.1 (ד) (ג)נכסים כספיים שהניבו הכנסות מימון 

(2.01) (21.5) 4,314.5 (2.91) (34.6) 4,810.5 (ד)התחייבויות כספיות שגרמו הוצאות מימון 

4.84 5.22 פער הריבית

0.1          0.1
4.0 1.2 (ו)עמלות מעסקי מימון והכנסות מימון אחרות 

(0.1) הוצאות מימון אחרות           -

60.6 69.5 רווח מפעולות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי

(5.9) (0.1) הוצאות בגין הפסדי אשראי

54.7 69.4 רווח מפעולות מימון לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי

4,673.0 5,208.1 (ג)נכסים כספיים שהניבו הכנסות מימון  

41.4 55.3 נכסים כספיים אחרים

(13.5) (52.5) הפרשה להפסדי אשראי

4,700.9 5,210.9 סך כל הנכסים הכספיים

4,314.5 4,810.5 (ד)התחייבויות כספיות שגרמו  הוצאות מימון 

82.0 91.9 (ד)התחייבויות כספיות אחרות 

4,396.5 4,902.4 סך כל ההתחייבויות הכספיות

304.4 308.5 סך הכל עודף נכסים כספיים על התחייבויות כספיות

56.2 62.4 נכסים לא כספיים

(1.4) (1.7) התחייבויות לא כספיות

359.2 369.2 סך כל האמצעים ההוניים

ב"נומינלי במיליוני דולר ארה- מטבע חוץ 
(ה)פעילות מקומית  

( ח"לרבות מטבע ישראלי צמוד למט )

0.62 -         17.6 0.47 -         12.8 נכסים

(0.23) -         17.3 (0.13) -         12.6 התחייבויות

0.39 0.34 פער הריבית

.של סקירת ההנהלה' הערות והפניות ראה בסוף תוספת א

.יימסרו לכל מבקש, לפי סעיפי המאזן השונים, נתונים מלאים על שיעורי הכנסה והוצאה בכל מגזר :הערה

, לא כולל אופציות)בגין מכשירים נגזרים אחרים 
( ונגזרים משובצים שהופרדוALM-ב, נגזרים בגידור

(ח)
(ח)

(ח)
(ח)

(ז)

(ז)

(ז)
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11/16/2011-טיוטה ל

סקירת ההנהלה

(המשך) (א)שיעורי הכנסה והוצאה - ' תוספת א

סכומים מדווחים
  בספטמבר30לתשעה חודשים שנסתיימו ביום 

2010 2011  
שעור הכנסות יתרה שעור הכנסות יתרה

הכנסה (הוצאות) (ב)ממוצעת  הכנסה (הוצאות) (ב)ממוצעת 
(הוצאה) מימון (הוצאה) מימון
% ( ח"במיליוני ש ) % ( ח"במיליוני ש )  

: מטבע ישראלי לא צמוד

6.61        189.1      3,842.9 7.81 248.6      4,284.4 (ד) (ג)נכסים  

(1.31) (34.9) 3,569.3 (2.08) (62.5) 4,008.8 (ד)התחייבויות 

5.30 5.73 פער הריבית

:מטבע ישראלי צמוד למדד

5.66        28.1        666.1 6.83 37.4        736.3 (ג)נכסים 

(4.56) (20.3) 597.1 (5.90) (28.4) 646.4 התחייבויות

1.10 0.93 פער הריבית

(ה): פעילות מקומית- מטבע חוץ 

( ח"לרבות מטבע ישראלי צמוד למט )

(3.66) (1.9) 69.4 7.16 2.4 47.8 נכסים

3.91 2.0 68.9 (6.86) (2.3) 47.1 התחייבויות

0.25 0.30 פער הריבית

.של סקירת ההנהלה' הערות והפניות ראה בסוף תוספת א

.יימסרו לכל מבקש, לפי סעיפי המאזן השונים, נתונים מלאים על שיעורי הכנסה והוצאה בכל מגזר :הערה
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17/11/2011-טיוטה ל

סקירת ההנהלה

(המשך) (א)שיעורי הכנסה והוצאה - ' תוספת א

סכומים מדווחים
  בספטמבר30לתשעה חודשים שנסתיימו ביום 

2010 2011  
שעור הכנסות יתרה שעור הכנסות יתרה

הכנסה (הוצאות) (ב)ממוצעת  הכנסה (הוצאות) (ב)ממוצעת 
(הוצאה) מימון (הוצאה) מימון
% ( ח"במיליוני ש ) % ( ח"במיליוני ש )  

סך הכל 

6.32        215.3 4,578.4 7.66        288.4 5,068.5 (ד) (ג)נכסים כספיים שהניבו הכנסות מימון 

(1.68) (53.2) 4,235.3 (2.65) (93.2) 4,702.3 (ד)התחייבויות כספיות שגרמו הוצאות מימון 

4.64 5.01 פער הריבית

0.2 0.3
14.0 4.4 (ו)עמלות מעסקי מימון והכנסות מימון אחרות 

(0.4) (0.1) הוצאות מימון אחרות

175.9 199.8 רווח מפעולות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי

(17.4) (2.3) הוצאות בגין הפסדי אשראי

158.5 197.5 רווח מפעולות מימון לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי

4,578.4 5,068.5 (ג)נכסים כספיים שהניבו הכנסות מימון  

44.0 59.4 נכסים כספיים אחרים

(13.5) (48.5) הפרשה להפסדי אשראי

4,608.9 5,079.4 סך כל הנכסים הכספיים

4,235.3 4,702.3 (ד)התחייבויות כספיות שגרמו  הוצאות מימון 

84.2 91.0 (ד)התחייבויות כספיות אחרות 

4,319.5 4,793.3 סך כל ההתחייבויות הכספיות

289.4 286.1 סך הכל עודף נכסים כספיים על התחייבויות כספיות

54.7 62.3 נכסים לא כספיים

(1.3) (1.6) התחייבויות לא כספיות

342.8 346.8 סך כל האמצעים ההוניים

ב"נומינלי במיליוני דולר ארה- מטבע חוץ 
(ה)פעילות מקומית  

( ח"לרבות מטבע ישראלי צמוד למט )

0.61 0.1          18.4 0.48 -           13.6 נכסים

(0.27) -           18.2 (0.11) -           13.4 התחייבויות

0.34 0.37 פער הריבית

.של סקירת ההנהלה' הערות והפניות ראה בסוף תוספת א

.יימסרו לכל מבקש, לפי סעיפי המאזן השונים, נתונים מלאים על שיעורי הכנסה והוצאה בכל מגזר :הערה

, לא כולל אופציות)בגין מכשירים נגזרים אחרים 
( ונגזרים משובצים שהופרדוALM-ב, נגזרים בגידור

(ח)
(ח)(ח)

(ז)

(ז)

(ז)
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 1  

 סקירת ההנהלה
 

 (המשך)שיעורי הכנסה והוצאה - ' תוספת א
 

הערות 

 

 (א) .(לרבות השפעות חוץ מאזניות של מכשירים נגזרים)הנתונים בלוח זה ניתנים לפני ואחרי השפעת מכשירים נגזרים 
לפני ניכוי היתרה המאזנית  (במגזר מטבע ישראלי לא צמוד על בסיס יתרות יומיות)לתחילת החודשים על בסיס יתרות 

 .הממוצעת של הפרשות להפסדי אשראי

- כולל יתרה ממוצעת של אשראי בחריגה ממסגרות שאושרו לתקופות- במגזר מטבע ישראלי לא צמוד

. ח''שמיליוני  24.9 סך 1-9/2010- ח ול''שמיליוני  26.6 סך 1-9/2011

. ח'' מיליוני ש24.4 סך 7-9/2010- ח ול'' מיליוני ש28.9 סך 7-9/2011

 (ב)

מהיתרה הממוצעת של הנכסים נוכתה היתרה הממוצעת של רווחים שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של רווחים בגין 

התאמות בגין הצגת ניירות "אגרות חוב זמינות למכירה הכלולים בהון עצמי במסגרת רווח כולל אחר מצטבר בסעיף 

 ":ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן

 (ג)

- במגזר מטבע ישראלי לא צמוד

 .ח"מש 3.5 סך 1-9/2010- ח ול"ש מ0.6 סך 1-9/2011 -ל

 .ח"מש 4.2 סך 7-9/2010- ח ול"ש מ0.8 סך 7-9/2011 -ל

- צמוד מדדבמגזר 

 .ח"מש 0.4 סך 1-9/2010- ח ול"ש מ0.2 סך 1-9/2011 -ל

 .ח"מש 0.4 סך 7-9/2010- ח ול"ש מ0.2 סך 7-9/2011 -ל

 

. למעט מכשירים נגזרים  (ד)
 (ה) .ח''השיעור חושב לפי הדוחות באלפי ש

 (ו) .לרבות רווחים והפסדים ממכירת השקעות באגרות חוב

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא 

 .('ו)('ה)1ראה באורים )זכויות עובדים 

 (ז)

 (ח) . מיליוני דולר0.1- סכום הנמוך מ
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סקירת ההנהלה

'תוספת ב
2011 בספטמבר 30החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית ליום 

סכומים מדווחים

(לא מבוקר) 2011 בספטמבר 30
מעל מעל מעל מעל מעל מעל מעל עם

עשרים עשר חמש שלוש שנה שלושה חודש דרישה
שנה עד עד  עד  עד חודשים 3עד  עד

עשרים עשר חמש שלוש עד שנה חודשים חודש
שנים שנים שנים שנים 

(במיליוני  שקלים  חדשים)       מטבע ישראלי לא צמוד

סכומים לקבל בגין מכשירים נגזרים ובגין , נכסים פיננסיים
מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים ונכסים פיננסיים מורכבים

(א)כ שווי הוגן של נכסים פיננסיים "סה 3,353.1  264.7  456.8  290.6  82.5  9.2            -           -

סכומים לשלם בגין מכשירים נגזרים ובגין , התחייבויות פיננסיות
מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים והתחייבויות פיננסיות מורכבות

(א)כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות "סה 3,065.3  159.5  458.5  392.9  95.8  56.7            -           -

נטו, מכשירים פיננסיים

-           -           (47.5) (13.3) (102.3) (1.7) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 287.8  105.2 

החשיפה המצטברת במגזר 287.8  393.0  391.3  289.0  275.7  228.2  228.2  228.2 

מטבע ישראלי צמוד למדד

סכומים לקבל בגין מכשירים נגזרים ובגין , נכסים פיננסיים
מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים ונכסים פיננסיים מורכבים

(א)כ שווי הוגן של נכסים פיננסיים "סה 12.3  42.5  154.7  226.1  81.9  190.7  71.7            -

סכומים לשלם בגין מכשירים נגזרים ובגין , התחייבויות פיננסיות
מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים והתחייבויות פיננסיות מורכבות

(א)כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות "סה 10.4  36.4  107.9  214.8  61.1  180.3  70.8            -

נטו, מכשירים פיננסיים

החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 1.9  6.1  46.8  11.3  20.8  10.4  0.9            -

החשיפה המצטברת במגזר 1.9  8.0  54.8  66.1  86.9  97.3  98.2  98.2 

(ב)מטבע חוץ 

סכומים לקבל בגין מכשירים נגזרים ובגין , נכסים פיננסיים
מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים ונכסים פיננסיים מורכבים

(א)כ שווי הוגן של נכסים פיננסיים "סה 32.7  4.3  6.3  0.9            -           -           -           -

סכומים לשלם בגין מכשירים נגזרים ובגין , התחייבויות פיננסיות
מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים והתחייבויות פיננסיות מורכבות

(א)כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות "סה 32.1  3.5  7.2  0.9            -           -           -           -

נטו, מכשירים פיננסיים

-           -           -           -           -           (0.9) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 0.6  0.8 

החשיפה המצטברת במגזר 0.6  1.4  0.5             0.5            0.5            0.5            0.5            0.5

חשיפה כוללת לשינויים בשיעורי הריבית

סכומים לקבל בגין מכשירים נגזרים ובגין , נכסים פיננסיים
מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים ונכסים פיננסיים מורכבים

(א)כ שווי הוגן של נכסים פיננסיים "סה 3,398.1  311.5  617.8  517.6  164.4  199.9  71.7            -

סכומים לשלם בגין מכשירים נגזרים ובגין , התחייבויות פיננסיות
מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים והתחייבויות פיננסיות מורכבות

(א)כ שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות "סה 3,107.8  199.4  573.6  608.6  156.9  237.0  70.8            -

נטו, מכשירים פיננסיים

-              0.9 (37.1)  7.5 (91.0) החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר 290.3  112.1  44.2 

החשיפה המצטברת במגזר 290.3  402.4  446.6  355.6  363.1  326.0  326.9  326.9 

.של סקירת ההנהלה' הערות והפניות ראה בסוף תוספת ב
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(מבוקר) 2010 בדצמבר 31 (לא מבוקר) 2010 בספטמבר 30   
משך שיעור סך הכל משך שיעור סך הכל משך שיעור סך הכל ללא
חיים תשואה שווי חיים תשואה שווי חיים תשואה שווי תקופת

ממוצע פנימי הוגן ממוצע פנימי הוגן ממוצע פנימי הוגן פרעון 
אפקטיבי אפקטיבי אפקטיבי

(בשנים) (באחוזים) ( ח"במש ) (בשנים) (באחוזים) ( ח"במש ) (בשנים) (באחוזים) (במיליוני  שקלים  חדשים)

 0.26  4.83 4,291.1 0.29  4.21 4,038.1 0.28 5.19  4,460.3  3.4 

 0.36  3.02 4,070.6 0.37  2.84 3,774.6 0.40 3.61  4,228.7 -           

 3.96  2.48 723.3 3.95  2.26 722.3 3.84 2.74  780.1  0.2 

 4.18  1.86 649.1 4.18  1.06 656.3 4.11 1.95  681.7 -           

 0.13  1.10 55.7 0.15  0.95 62.9 0.12 2.38  44.2 -           

 0.11  0.28 54.4 0.12  0.19 61.7 0.13 0.63  43.7 -           

0.78  3.13 5,070.1 0.84  2.82 4,823.3 0.80 3.46           5,284.6  3.6 

0.88  2.27 4,774.1 0.93  1.66 4,492.6 0.91 2.58           4,954.1 -           
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 סקירת ההנהלה
 

 (המשך) 2011 בספטמבר 30החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית ליום - ' תוספת ב
 

 :הערות כלליות

 
לפי , פירוט נוסף על החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית בכל מגזר של הנכסים הפיננסיים ושל ההתחייבויות הפיננסיות  (1)

 .יימסרו לכל מבקש, סעיפי המאזן השונים
       

כשהם , הנתונים לפי תקופות מייצגים את הערך הנוכחי של זרמי המזומנים העתידיים של כל מכשיר פיננסי, בלוח זה (2)

 , בדוח הכספי7מהוונים לפי שיעורי הריבית שמנכים אותם אל השווי ההוגן הכלול בגין המכשיר הפיננסי בבאור 

לפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו לחישוב השווי . חושב השווי ההוגן של המכשיר הפיננסי בעקביות להנחות שלפיהן

 . בדוח הכספי7ראה באור  ,ההוגן של המכשירים הפיננסיים
 

 לתום שיעור תשואה פנימי הינו שיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים הצפויים ממכשיר פיננסי אל השווי ההוגן (3)

.  התקופה

       
משך חיים ממוצע אפקטיבי של קבוצת מכשירים פיננסיים מהווה קירוב לשינוי באחוזים בשווי הוגן של קבוצת  (4)

בשיעור התשואה הפנימי של כל אחד מהמכשירים  (0.1%גידול של )כתוצאה משינוי קטן  המכשירים הפיננסיים שיגרם

 .הפיננסיים
       

 :הערות ספציפיות

 
שווי הוגן של מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים ושווי הוגן של , למעט יתרות מאזניות של מכשירים פיננסיים נגזרים (א)

 .מכשירים פיננסיים מורכבים
 .לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ (ב)
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סקירת ההנהלה

'תוספת ג

סיכון  האשראי  הכולל  לציבור  לפי  ענפי  משק 
סכומים מדווחים

2011 בספטמבר 30ליום 
(ד)הפסדי אשראי  סיכון אשראי לציבור

:בסיכון אשראי לציבור נכלל    
יתרת מחיקות הוצאות אשראי סיכון סיכון סיכון סיכון

ההפרשה חשבונאיות בגין הפסדי לציבור אשראי אשראי אשראי אשראי
להפסדי נטו אשראי פגום בעייתי כולל  חוץ מאזני מאזני
אשראי (1) (1) (ג) (1) (1) (ב) (1) (א)

(בלתי מבוקר)  
במיליוני שקלים חדשים  

 0.4  0.1 - -  2.9  71.6  13.3  58.3 חקלאות
 3.5  3.4  0.7  12.6  19.3  196.2  41.6  154.6 תעשיה
 8.4 -  2.0  2.5  12.7  555.2  131.2  424.0 ן"בינוי ונדל

- - (0.1) - -  0.3  0.1  0.2 חשמל ומים
 9.1 (2.2) (1.6)  4.1  23.8  639.1  107.4  531.7 מסחר
 1.2  0.1  0.1 -  7.8  39.4  6.9  32.5 שרותי הארחה ואוכל, בתי מלון
 1.2  0.2 (0.1)  1.2  1.5  286.3  30.3  256.0 תחבורה ואחסנה 
 0.2  0.1  0.1 -  0.6  9.9  1.8  8.1 תקשורת ושרותי מחשב

-  0.1 - - -  9.4  1.7  7.7 שירותים פיננסיים
 1.9  0.3  0.6 -  3.0  117.1  22.0  95.1 שירותים עסקיים ואחרים
 0.1 (0.1) -  1.3  16.6  181.4  30.1  151.3 שירותים  צבוריים וקהילתיים

- - - - -  31.7 -  31.7 הלוואות דיור- אנשים פרטיים 
 23.7  2.9  0.7 -  23.0  2,333.2  455.2  1,878.0 אחר- אנשים פרטיים 

 49.7  4.9  2.4  21.7  111.2  4,470.8  841.6  3,629.2 כ"סה

:סיכון אשראי שנכלל בענפי המשק השונים

 0.1 - -  1.3  14.8  99.6  13.2  86.4 (ה)רשויות מקומיות 

.ח'' מיליון ש1.2ח והשקעות באיגרות חוב של הציבור בסך '' מיליון ש3,628.0אשראי לציבור בסך   (א)
.סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה  (ב)
.נחות או בהשגחה מיוחדת, סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני בגין הציבור שהינו פגום  (ג)
.("התחייבויות אחרות"מוצגים במאזן בסעיף )כולל בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים   (ד)
.לרבות תאגידים בשליטתם  (ה)

,סיכון אשראי בעייתי ואשראי לציבור פגום מוצגים לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי, סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני (1)

.    ולפני השפעת בטחונות המותרים לניכוי לצורך חבות של לווה ושל קבוצת לווים
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סקירת ההנהלה

'תוספת ג

(המשך)סיכון  האשראי  הכולל  לציבור  לפי  ענפי  משק  
סכומים מדווחים

2010 בספטמבר 30ליום 
יתרת ההוצאה התקופתית סיכון סיכון סיכון
חובות בגין הפרשה אשראי אשראי אשראי

בעייתיים ספציפית כולל לציבור חוץ מאזני מאזני
(ג) לחובות מסופקים (ב) (א)

(בלתי מבוקר)  
במיליוני שקלים חדשים  

 2.4 (0.7)  72.8  15.1  57.7 חקלאות
 14.7  0.7  168.5  33.3  135.2 תעשיה
 29.4  1.4  442.5  106.7  335.8 ן"בינוי ונדל

- -  0.2  0.2 - חשמל ומים
 44.3  2.8  555.6  102.9  452.7 מסחר
 8.3  0.7  37.2  5.9  31.3 שרותי הארחה ואוכל, בתי מלון
 6.8  0.4  246.5  24.2  222.3 תחבורה ואחסנה 
 1.0 -  10.0  2.6  7.4 תקשורת ושרותי מחשב
 0.4 -  13.0  5.9  7.1 שירותים פיננסיים
 5.3  0.8  104.4  20.3  84.1 שירותים עסקיים ואחרים
 37.1 -  179.6  30.3  149.3 שירותים  צבוריים וקהילתיים

- -  24.6 -  24.6 הלוואות דיור- אנשים פרטיים 
 63.5  11.1  2,095.8  448.9  1,646.9 אחר- אנשים פרטיים 

 213.2  17.2  3,950.7  796.3  3,154.4 כ"סה

 34.3 (0.2)  102.9  14.1  88.8 רשויות מקומיות ותאגידים בשליטתם: מזה

2010 בדצמבר 31ליום 
יתרת ההוצאה התקופתית סיכון סיכון סיכון
חובות בגין הפרשה אשראי אשראי אשראי

בעייתיים ספציפית כולל לציבור חוץ מאזני מאזני
(ג) לחובות מסופקים (ב) (א)

(מבוקר)  
במיליוני שקלים חדשים  

 1.9 (0.7)  72.1  12.4  59.7 חקלאות
 14.9  3.6  177.1  30.4  146.7 תעשיה
 24.6  2.1  475.0  104.1  370.9 ן"בינוי ונדל

- -  0.2 -  0.2 חשמל ומים
 45.1  1.7  569.2  90.9  478.3 מסחר
 9.0  0.7  38.2  4.7  33.5 שרותי הארחה ואוכל, בתי מלון
 9.7  0.4  263.2  30.2  233.0 תחבורה ואחסנה 
 0.6 -  10.5  2.4  8.1 תקשורת ושרותי מחשב
 0.1 -  13.2  6.0  7.2 שירותים פיננסיים
 4.8  1.1  105.6  18.3  87.3 שירותים עסקיים ואחרים
 35.7 (0.1)  193.1  35.2  157.9 שירותים  צבוריים וקהילתיים

- -  28.7 -  28.7 הלוואות דיור- אנשים פרטיים 
 56.2  16.7  2,147.8  453.5  1,694.3 אחר- אנשים פרטיים 

 202.6  25.5  4,093.9  788.1  3,305.8 כ"סה

 32.9 (0.2)  109.7  18.9  90.8 רשויות מקומיות ותאגידים בשליטתם: מזה

 אשראי 2010בדצמבר , ח'' מיליון ש1.3ח והשקעות באיגרות חוב של הציבור בסך '' מיליון ש3,153.1 אשראי לציבור סך 2010בספטמבר  (א)
.ח'' מיליון ש1.2ח והשקעות באיגרות חוב של הציבור בסך '' מיליון ש3,304.6     לציבור סך 

.סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה  (ב)
יתרת חובות בעיתיים בניכוי אשראי המכוסה בבטחונות המותרים לניכוי לצורך מגבלות על חבות של לווה ושל  (ג)

.כולל רכיבי סיכון חוץ מאזני.        קבוצת לווים

.סיכון האשראי המאזני והחוץ מאזני ויתרות החובות הבעייתיים מוצגים לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקים
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 (Certification)הצהרה לגבי גילוי 
 

: מצהיר כי, דניאל גיטראני 

. "(הדוח: "להלן) 30.9.2011לרבעון שהסתיים ביום "( הבנק: "להלן)של בנק ערבי ישראלי  הרבעוניסקרתי את הדוח  .1

עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי  הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של, בהתבסס על ידיעתי .2

 .לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, שהמצגים שנכללו בו
מכל הבחינות , ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאותהרבעוניים הדוחות הכספיים , בהתבסס על ידיעתי .3

 וצגיםשל הבנק לימים ולתקופות המותזרימי המזומנים השינויים בהון העצמי  ,תוצאות הפעולות, את המצב הכספי, יותהמהות

 .בדוח
ולבקרה הפנימית של ( 1)לגבי הגילוי אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים  .4

 :וכן. ( 1)הבנק על דיווח כספי 
המיועדים להבטיח שמידע מהותי , או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, ות ונהלים כאלהקבענו בקר .א

 ;בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בבנק, המתייחס לבנק
המיועדת , ל דיווח כספי כזואו גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית ע, קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו .ב

לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם 

 ;לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

של  האפקטיביותאת מסקנותינו לגבי ח בדונהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו השל הבקרות ו האפקטיביותהערכנו את  .ג

 וכן; לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, הבקרות והנהלים לגבי הגילוי
או סביר שצפוי , שהשפיע באופן מהותי זהגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברבעון  .ד

 וכן; הבנק על דיווח כספיעל הבקרה הפנימית של , להשפיע באופן מהותי
, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של הבנק, אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר. 5

 :בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי
אשר סביר , ה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספיאת כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעת .א

וכן ; לסכם ולדווח על מידע כספי, לעבד ,שצפויים לפגוע ביכולתו של הבנק לרשום

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

 .יווח כספיבבקרה הפנימית של הבנק על ד
 

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

                    ________________

גיטר . ד                            

  הל כללימנ             "דוח דירקטוריון"כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר ( 1)

 2011 בנובמבר 17
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 (Certification)הצהרה לגבי גילוי 
 

 :מצהיר כי, יובל צוראני 

 ."(הדוח: "להלן) 30.9.2011לרבעון שהסתיים ביום "( הבנק: "להלן)של בנק ערבי ישראלי  הרבעוניסקרתי את הדוח  .1
סר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא ח, בהתבסס על ידיעתי .2

 .לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, שהמצגים שנכללו בו
מכל הבחינות  ,ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאותהרבעוניים הדוחות הכספיים , בהתבסס על ידיעתי .3

 וצגיםשל הבנק לימים ולתקופות המותזרימי המזומנים השינויים בהון העצמי  ,תוצאות הפעולות ,את המצב הכספי, המהותיות

 .בדוח
ולבקרה הפנימית של ( 1)לגבי הגילוי אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים  .4

 :וכן. ( 1)הבנק על דיווח כספי 
המיועדים להבטיח שמידע מהותי , גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלהאו , קבענו בקרות ונהלים כאלה .א

 ;בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בבנק, המתייחס לבנק
מיועדת ה, או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח כספי כזו, קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו .ב

לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם 

 ;לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

של  האפקטיביות את מסקנותינו לגביבדוח נהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו השל הבקרות ו האפקטיביותהערכנו את  .ג

 וכן; לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, הבקרות והנהלים לגבי הגילוי
או סביר שצפוי , שהשפיע באופן מהותי זהגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברבעון  .ד

 וכן ;על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי, להשפיע באופן מהותי
, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של הבנק, אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר .5

 :בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי
אשר , הפנימית על דיווח כספיאת כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  .א

וכן ; לסכם ולדווח על מידע כספי, לעבד ,סביר שצפויים לפגוע ביכולתו של הבנק לרשום

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

 .בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי
 

. על פי כל דין, ור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחראין באמ   

 

                                __________________

  צור. י                         

סגן מנהל כללי                            "דוח דירקטוריון"כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר ( 1)

  חשבונאי ראשי                                                2011  בנובמבר 17
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17/11/2011-טיוטה ל

דוחות כספיים

2011 בספטמבר 30תמצית מאזן ליום 
סכומים מדווחים

לעומת- % שינוי ב 31.12.2010 30.9.2010 30.9.2011
(מבוקר) (לא מבוקר) (לא מבוקר) באור

(במיליוני שקלים חדשים)
נכסים

1,144.4 1,075.1 1,243.3 מזומנים ופיקדונות בבנקים

616.2 576.8 470.8 2,10 ניירות ערך

3,465.7 3,307.6 3,628.0 אשראי לציבור 

(172.9) (168.3) (47.3) 3 הפרשה להפסדי אשראי

3,292.8 3,139.3 3,580.7 נטו, אשראי לציבור

57.2 53.9 56.5 בניינים וציוד

53.0 46.3 58.9 נכסים אחרים

5,163.6 4,891.4 5,410.2 סך כל הנכסים 

התחייבויות והון

3,436.6 3,298.8 3,738.4 פיקדונות הציבור 

1,026.2 867.8 907.2 פיקדונות מבנקים

156.0 154.3 155.9 כתבי התחייבויות נדחים

208.2 195.2 222.1 התחייבויות אחרות

4,827.0 4,516.1 5,023.6 סך כל ההתחייבויות 

336.6 375.3 386.6 4 הון עצמי

5,163.6 4,891.4 5,410.2 סך כל ההתחייבויות וההון 

סיכון אשראי, מדידה וגילוי של חובות פגומים" אימץ הבנק לראשונה את הוראת המפקח על הבנקים בדבר 1.1.2011ביום  (א)

 אינם בני השוואה30.9.2011ולכן הנתונים ליום ,  מספרי ההשוואה לשנים קודמות לא הוצגו מחדש".       והפרשה להפסדי אשראי

.להלן ('ו)-ו ('ה)1להסברים נוספים לגבי השפעת האימוץ לראשונה של ההוראה ראה באור . 2010בשנת  (א)-      לנתונים המסומנים ב

.להלן ('ו)-ו ('ה)1ראה באור , הנתונים סווגו מחדש כדי להתאים לכותרות הסעיפים ולשיטת ההצגה בתקופה השוטפת (ב)

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (ג)

.('ו)('ה)1ראה באורים  )     

צור. י גיטר. ד זוסמן. ש
סגן מנהל כללי מנהל כללי ר הדירקטוריון"יו
וחשבונאי ראשי

.2011 בנובמבר 17: תאריך אישור הדוחות הכספיים לפרסום

.הבאורים לתמצית לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה

(ג)

(ב()א)

(ב()א) (ב()א)

(ב()א)

(ג)

(ג)

(ג)(ג)

(ג)
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17/11/2011-טיוטה ל

דוחות כספיים

תמצית דוח רווח והפסד
2011 בספטמבר 30לתקופות שנסתיימו ביום 

סכומים מדווחים
לשנה שנסתיימה לתשעה חודשים שנסתיימו לשלושה חודשים שנסתיימו

 בספטמבר30ביום  בספטמבר30ביום  בדצמבר31ביום 

2010 2010 2011 2010 2011

(מבוקר) (לא מבוקר) (לא מבוקר) (לא מבוקר) (לא מבוקר) באור

רווח מפעילות מימון לפני

241.2 175.9 199.8 60.6  69.5 8 הוצאות בגין הפסדי אשראי

23.7 17.4 2.3 5.9  0.1 3 הוצאות בגין הפסדי אשראי

רווח מפעילות מימון לאחר

217.5 158.5 197.5 54.7  69.4 הוצאות בגין הפסדי אשראי

הכנסות תפעוליות ואחרות

102.4 74.6 81.0 25.8 26.5 עמלות תפעוליות 

1.4 0.7 0.1 0.7 0.1 הכנסות אחרות 

סך כל ההכנסות

103.8 75.3 81.1 26.5  26.6 התפעוליות והאחרות

הוצאות תפעוליות ואחרות

110.7 81.0 93.7 25.5 32.7 משכורות והוצאות נלוות

27.8 20.7 22.3 7.1 7.4 אחזקה ופחת בניינים וציוד

65.5 47.7 49.7 16.7 17.7 הוצאות אחרות

204.0 149.4 165.7 49.3  57.8 סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

117.3 84.4 112.9 31.9 38.2 רווח לפני מסים 

42.2 31.0 40.2 11.6 13.5 הפרשה למסים 

75.1 53.4 72.7 20.3 24.7 רווח נקי לתקופה

רווח למניה

73.99 52.61 71.63 20.00 24.33 רווח נקי לתקופה

1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000

ממוצע משוקלל של מספר המניות 
א "כ. נ.ח ע'' ש0.01הרגילות בנות 

ששימש בחישוב הרווח הבסיסי למניה

.הבאורים לתמצית לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה

(במיליוני שקלים חדשים)

(בשקלים חדשים)
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17/11/2011-טיוטה ל

דוחות כספיים

תמצית דוח על השינויים בהון העצמי
2011 בספטמבר 30לתקופות שנסתיימו ביום 

סכומים מדווחים

 בספטמבר30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 
2010 2011  

כ"סה עודפים  קרן הון  התאמות  הון המניות  כ"סה עודפים  קרן הון  התאמות  הון המניות 
מעסקאות  שנצברו בגין הצגת  הנפרע  מעסקאות  שנצברו בגין הצגת  הנפרע 

עם בעלי ע זמינים "ני וקרנות הון עם בעלי ע זמינים "ני וקרנות הון
למכירה לפי  שליטה למכירה לפי  שליטה

שווי הוגן שווי הוגן
(לא מבוקר)  

(במיליוני שקלים חדשים)  
355.7 311.6 14.7 2.8 26.6 360.3 318.7 15.1 (0.1) 26.6 יתרה לתחילת התקופה

20.3 20.3 -           -           -           24.7 24.7 רווח נקי בתקופת החשבון           -           -           -
ע זמינים"התאמות מהצגת ני

(1.0) -           -           (1.0) -           2.6 -           -           2.6 למכירה לפי שווי הוגן           -
ע זמינים למכירה"התאמות מהצגת ני

-           -           -           -           -           (0.1) -           -           (0.1) שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד           -
0.3 -           -           0.3 -           (0.9) -           -           (0.9) השפעת המס המתייחס           -

375.3 331.9 14.7 2.1 26.6 386.6 343.4 15.1 1.5 26.6 יתרה לסוף התקופה

 בספטמבר30לתשעה חודשים שנסתיימו ביום 
2010 2011  

כ"סה עודפים  קרן הון  התאמות  הון המניות  כ"סה עודפים  קרן הון  התאמות  הון המניות 
מעסקאות  שנצברו בגין הצגת  הנפרע  מעסקאות  שנצברו בגין הצגת  הנפרע 

עם בעלי ע זמינים "ני וקרנות הון עם בעלי ע זמינים "ני וקרנות הון
למכירה לפי  שליטה למכירה לפי  שליטה

שווי הוגן שווי הוגן
(לא מבוקר)  

(במיליוני שקלים חדשים)  
322.5 278.5 15.4 2.0 26.6 336.6 293.6 14.7 1.7 26.6 (מבוקר)יתרה לתחילת התקופה 

-           -           -           -           -           (22.9) (22.9) -           -           -           
53.4 53.4 -           -           -           72.7 72.7 רווח נקי בתקופת החשבון           -           -           -

ע זמינים"התאמות מהצגת ני
1.3 -           -           1.3 למכירה לפי שווי הוגן           -           -           -           -           -           -

ע זמינים למכירה"התאמות מהצגת ני
(1.2) -           -           (1.2) -           (0.2) -           -           (0.2) שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד           -

(0.7) -           (0.7) -           -           0.4 -           0.4 -           -           

375.3 331.9 14.7 2.1 26.6 386.6 343.4 15.1 1.5 26.6 יתרה לסוף התקופה

2010 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
כ"סה עודפים  קרן הון  התאמות  הון המניות 

מעסקאות  שנצברו בגין הצגת  הנפרע 
עם בעלי ע זמינים "ני וקרנות הון
למכירה לפי  שליטה

שווי הוגן
(מבוקר)  

(במיליוני שקלים חדשים)  
322.5 278.5 15.4 2.0 26.6 יתרה לתחילת התקופה

75.1 75.1 רווח נקי בתקופת החשבון           -           -           -
(60.0) (60.0) דיבידנד           -           -           -

ע זמינים"התאמות מהצגת ני
0.6 -           -           0.6 למכירה לפי שווי הוגן           -

ע זמינים למכירה"התאמות מהצגת ני
(1.2) -           -           (1.2) שסווגו מחדש לדוח רווח והפסד           -

0.3 -           -           0.3 השפעת המס המתייחס           -

(0.7) -           (0.7) -           -           

336.6 293.6 14.7 1.7 26.6 יתרה לסוף התקופה

.('ו)('ה)1ראה באורים  )הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים  (א)

.הבאורים לתמצית לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה

השפעה מצטברת נטו ממס של 
 של 1.1.2011יישום לראשונה ביום 

ההוראה בנושא מדידת חובות 
פגומים והפרשה להפסדי אשראי

הטבות לעובדים ממכירת מניות 
נטו, של חברת האם

הטבות לעובדים ממכירת מניות 
נטו, של חברת האם

(ב)

(א)

(א)

(א)

(א)

(א) (א)

(א)

(א)
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2011 בספטמבר 30תמצית דוח על תזרימי המזומנים לתקופות שנסתיימו ביום 
סכומים מדווחים

לשנהלתשעה חודשים  לתשעה חודשים  לשלושה חודשיםלשלושה חודשים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

 בדצמבר31ביום  בספטמבר30ביום  בספטמבר30ביום  בספטמבר30ביום  בספטמבר30ביום 
20112010201120102010

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

ח "מיליוני ש

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 75.1  53.4  72.7  20.3  24.7 רווח נקי

:ההתאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים מפעולות

 7.4  5.8  6.8  2.0  2.3 פחת והפחתה על בניינים וציוד
 23.7  17.4  2.3  5.9  0.1 הוצאות בגין הפסדי אשראי

(1.2)(1.2)(0.2)                     -(0.1)נטו, רווח ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה

                    0.2(0.3)                      -(0.1)                     -רבית והפרשי הצמדה על ניירות ערך לפידיון
(0.3)                    0.2                      - 0.2                      -הפסד ממימוש בניינים וציוד

(1.7)(1.7)(1.6) 0.7 (1.6)נטו, מיסים נדחים
,גידול בעודף העתודות לפיצויי פרישה

 1.7  1.4  9.0 (1.8) 4.3 חופשה ומענקי יובל על היעודה, פנסיה
                     -                     - 0.4                      -                     -י חברת האם לעובדים"הנפקת כתבי מניות ע

 2.5  0.8 (0.1) 1.5  2.2 הפרשי התאמה שנכללו בפעילות השקעה ומימון

 107.4  75.8  89.3  28.7  31.9 מזומנים נטו מפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים לפעילות בנכסים

                  11.9                  11.9                      -                     -                     -תמורה מפדיון ניירות ערך מוחזקים לפדיון
(233.3)(170.2)(151.3)(86.0)(47.7)רכישת ניירות ערך זמינים למכירה

 61.4  39.9  172.5                      - 17.5 תמורה ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה

 253.2  251.7  124.2  86.3  39.8 תמורה מפדיון ניירות ערך זמינים למכירה
(132.9)(110.9)(122.4)(37.2)(43.3)נטו, פקדונות בבנקים

(358.7)(198.9)(324.9)(85.4)(76.6)נטו, אשראי לציבור
(12.7)(6.1)(8.3)(1.9)(2.4)(א)רכישת בניינים וציוד 

(0.9) 3.4  7.8  2.5  5.1 בנכסים אחרים (גידול)קיטון 

(412.0)(179.2)(302.4)(121.7)(107.6)מזומנים נטו ששימשו לפעילות בנכסים

תזרימי מזומנים מפעילות בהתחייבויות ובהון

 275.3  137.5  301.8  50.5  105.8 נטו, פקדונות הציבור
 88.5 (69.9)(119.0)(21.4)(73.7)נטו, פקדונות מבנקים

 14.2  1.9  6.8  6.4  7.2 גידול בהתחייבויות אחרות
(60.0)                     -                      -                     -                     -דיבידנד ששולם לבעלי מניות

 318.0  69.5  189.6  35.5  39.3 מזומנים נטו מפעילות התחייבויות והון
 13.4 (33.9)(23.5)(57.5)(36.4)גידול במזומנים (קיטון)

 181.1  181.1  194.5  204.7  207.4 יתרת מזומנים לתחילת התקופה

 194.5  147.2  171.0  147.2  171.0 יתרת מזומנים לסוף התקופה

:פעילות בנכסים ובהתחייבויות שלא במזומן בתקופת הדוח (א)
.ח'' מיליון ש1.9-  יתרת הרכוש הקבוע שנרכש באשראי ספקים הסתכמה ב2011      לסוף ספטמבר 
.ח'' מיליון ש5.8-  יתרת הרכוש הקבוע שנרכש באשראי ספקים הסתכמה ב2010      לסוף ספטמבר 

.ח'' מיליון ש4.1-  יתרת הרכוש הקבוע שנרכש באשראי ספקים הסתכמה ב2010      לסוף דצמבר 

.הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה
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 2011 בספטמבר 30באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

חשבונאית המדיניות עיקרי ה - 1באור 
 

כללי .  א

 

תמצית הדוחות הכספיים הרבעוניים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות . מ הינו תאגיד בישראל"בנק ערבי ישראלי בע

לדיווח כספי לתקופות ביניים ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו בדבר  (ISRAELI GAAP)מקובלים בישראל 

יש לקרוא . ואינה כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים, עריכת דוח כספי רבעוני של תאגיד בנקאי

  . ("הדוחות השנתיים: "להלן) 2010 בדצמבר 31אותם ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום 

למעט המפורט , הינה המדיניות שיושמה בדוחות השנתיים, המדיניות החשבונאית בתמצית דוחות כספיים רבעוניים אלה

 .להלן' ו-ו' בסעיפים ה

. 2011 בנובמבר 17י דירקטוריון הבנק ביום "תמצית הדוחות הכספיים הרבעוניים אושרה לפרסום ע

 

עקרונות הדיווח הכספי . ב

 

 :תמצית דוחות כספיים אלה הוכנה באופן המפורט להלן

הטיפול החשבונאי הינו בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו ובהתאם - בנושאים שבליבת העסק הבנקאי  •

 . ב אשר אומצו במסגרת הוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים"לכללי חשבונאות מקובלים בבנקים בארה
הטיפול החשבונאי הינו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל ובהתאם  - בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי  •

( IFRIC)ופרשנויות של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי מסוימים  (IFRS)תקני דיווח כספי בינלאומיים ל

: מפורטים להלןעקרונות ההתקינה הבינלאומית מיושמת על פי ה . אליהםותהמתייחס

במקרים שבהם עולה סוגיה מהותית אשר אינה מקבלת מענה בתקנים הבינלאומיים או בהוראות היישום של  .1

 ;ב שחלים ספציפית על נושאים אלו" בסוגיה בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארההטיפול, המפקח
במקרים בהם לא קיימת התייחסות ספציפית בתקנים או בפרשנויות לנושאים מהותיים או שקיימות מספר חלופות  .2

;   לפי הנחיות יישום ספציפיות שנקבעו על ידי המפקחהטיפול, לטיפול בנושא מהותי

 הטיפול, קיימת הפניה לתקן בינלאומי אחר שאומץ בהוראות הדיווח לציבורשאומץ במקומות בהם בתקן בינלאומי  .3

 ;בהתאם להוראות התקן הבינלאומי
 הטיפול, קיימת הפניה לתקן בינלאומי שלא אומץ בהוראות הדיווח לציבורשאומץ במקומות בהם בתקן בינלאומי  .4

 ;בהתאם להוראות הדיווח ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל
תבוא , במקומות בהם בתקן בינלאומי שאומץ קיימת הפניה להגדרה של מונח שמוגדר בהוראות הדיווח לציבור .5

 .הפניה להגדרה בהוראות במקום ההפניה המקורית

 

 שינוי סיווג. ג

 

סעיפים מסוימים  (להלן' ראה סעיף ה)בעקבות היישום לראשונה של תקני חשבונאות מסוימים והוראות הפיקוח על הבנקים 

במסגרת הדוחות הכספיים ומספרי השוואה סווגו מחדש כדי להתאים לכותרות הסעיפים ולדרישות הדיווח בתקופה 

 כדי להתאים 2010 בדצמבר 31 וליום 2010 בספטמבר 30נטו ליום , סווגו מחדש נתוני אשראי לציבור, בפרט. השוטפת

. 2011 בינואר 1להצגה בסכום ברוטו החל מיום 
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 2011 בספטמבר 30באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 1באור 
 

 שימוש באומדנים. ד

 

בעריכת תמצית הדוחות הכספיים הרבעוניים בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו נדרשת הנהלת הבנק 

בהערכות אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים , להשתמש בשיקול דעת

. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה. הכנסות והוצאות, והתחייבויות

בעת יישום המדיניות החשבונאית של הבנק וההנחות העיקריות ששימשו , שיקול הדעת של ההנהלה, למעט המפורט להלן

. הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים, בהערכות הכרוכות באי וודאות

 
 עדכוני תקינה חשבונאית והוראות הפיקוח על הבנקים, יישום לראשונה של תקני חשבונאות. ה

 
 : מיישם הבנק תקנים חשבונאיים והוראות המפורטים להלן2011 בינואר 1החל מהתקופות המתחילות ביום 

 

והפרשה להפסדי אשראי ותיקון , סיכון אשראי, הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא מדידה וגילוי של חובות פגומים .1

 ; להוראות בנושא טיפול בחובות בעייתיים

 (IFRIC)הפרשנויות של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי ו מסוימים (IFRS)י דיווח כספי בינלאומיים תקנ .2

 ;שמתייחסות ליישום תקנים אלו
 ASC )159תקן חשבונאות אמריקאי , ("FAS 157: "להלן)מדידת שווי הוגן , ((ASC 820-10 157תקן חשבונאות אמריקאי  .3

 ועדכון תקינה חשבונאית ("FAS 159: "להלן)חלופת השווי ההוגן עבור נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות , (825-10

2010-06ASU  ,שיפור גילוי לגבי מדידת שווי הוגן ; 
 .הנחיות והבהרות בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים .4
 .קביעה של מלווה בדבר ארגון מחדש של חוב בעייתי, ASU 2011-02עדכון תקינה חשבונאית  .5
 

 :להלן תיאור מהות השינויים שננקטו במדיניות החשבונאית בתמצית דוחות כספיים רבעוניים אלה
 

סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי ותיקון , הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא מדידה וגילוי של חובות פגומים .1

 הוראות בנושא טיפול בחובות בעייתיים
 

סיכון אשראי והפרשה , מדידה וגילוי של חובות פגומיםבהתאם להוראה החדשה של המפקח על הבנקים בנושא 

ועמדות  (ASC 310)את תקני החשבונאות האמריקאיים בנושא , 2011 בינואר 1- החל מ,  מיישם הבנקלהפסדי אשראי

 . כפי שאומצו בהוראות הדיווח לציבור, ב"ב ושל הרשות לניירות ערך בארה"של רשויות הפיקוח על הבנקים בארה
 

 אשראי לציבור ויתרות חוב אחרות

ניירות ערך שנשאלו או שנרכשו במסגרת , אגרות חוב, פיקדונות בבנקים, כגון, ההוראה מיושמת לגבי כל יתרות החוב

אשראי לציבור ויתרות חוב אחרות לגביהם לא נקבעו בהוראות . 'אשראי לממשלה וכו, אשראי לציבור, הסכמי מכר חוזר

 ('פיקדונות בבנקים וכד, אשראי לממשלה: כגון)הדיווח לציבור כללים ספציפיים בדבר מדידת הפרשה להפסדי אשראי 

לאחר ניכוי מחיקות , יתרת החוב הרשומה מוגדרת כיתרת החוב. מדווחים בספרי הבנק לפי יתרת חוב רשומה

יתרת החוב הרשומה אינה כוללת ריבית צבורה שלא . אך לפני ניכוי הפרשה להפסדי אשראי בגין אותו חוב, חשבונאיות

 הבנק יישם  2011 בינואר 1יובהר כי לפני . או שהוכרה בעבר ולאחר מכן בוטלה, הוכרה
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 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 1באור 
 

כללים שונים לפיהם יתרת החוב בספרי הבנק כללה את מרכיב הריבית שנצברה לפני שהחוב סווג כחוב בעייתי שאינו 

יתרות אשראי שהוצגו בתקופות שלפני תקופת יישום ההוראה לראשונה אינן ברות השוואה , לאור זאת. נושא הכנסה

לגביהן קיימים כללים ספציפיים בדבר מדידה , לגבי יתרות חוב אחרות. ליתרות האשראי המדווחות לאחר תחילת יישומה

 .הבנק ממשיך ליישם את אותם כללי מדידה (אגרות חוב: כגון)והכרה של הפרשה לירידת ערך 

 

 הפרשה להפסדי אשראי

 הפסדי לכיסוי מתאימה ברמה הפרשה לקייםהבנק קבע נהלים לסיווג אשראי ולמדידת ההפרשה להפסדי אשראי כדי 

, כחשבון התחייבותי נפרד, םולקיהנדרשים  הבנק קבע נהלים, בנוסף.  בהתייחס לתיק האשראי שלוצפויים אשראי

 התקשרויות :כגון)הפרשה ברמה מתאימה כדי לכסות הפסדי אשראי צפויים הקשורים למכשירי אשראי חוץ מאזניים 

.  ( וערבויותמסגרות אשראי שלא נוצלו, למתן אשראי
 

" הפרשה פרטנית: " באחד משני מסלוליםמוערכתההפרשה לכיסוי הפסדי האשראי הצפויים בהתייחס לתיק האשראי 

 .הבנק בוחן את הנאותות הכוללת של ההפרשה להפסדי אשראי, כמו כן". הפרשה קבוצתית"ו

 
 0.5מעל הינה החוזית  יתרתם שסך חובות פרטנית בחינה לצורך לזהות בחר הבנק-  פרטנית להפסדי אשראי הפרשה

חוב מסווג כפגום כאשר בהתבסס על . הפרשה פרטנית להפסדי אשראי מוכרת לגבי כל חוב שסווג כפגום .ח"שמיליון 

. מידע ואירועים עדכניים צפוי שהבנק לא יוכל לגבות את כל הסכומים המגיעים לו לפי התנאים החוזיים של הסכם החוב

למעט אם החוב גם ,  ימים או יותר90חוב מסווג כחוב פגום כאשר קרן או ריבית בגינו מצויים בפיגור של , בכל מקרה

, כל חוב שתנאיו שונו במסגרת ארגון מחדש של חוב בעייתי יסווג כחוב פגום, כמו כן. מובטח היטב וגם נמצא בהליכי גביה

אלא אם לפני הארגון מחדש ולאחריו נערכה בגינו הפרשה מזערית להפסדי אשראי לפי שיטת עומק הפיגור בהתאם 

. למשכנתאות בבנק לדיור בהלוואות בעייתיים חובות בדבר 314לנספח להוראת  ניהול בנקאי תקין מספר 

 
מהוונים בשיעור ,  בהתבסס על תזרימי המזומנים העתידיים הצפוייםמוערכתההפרשה הפרטנית להפסדי אשראי 

, כאשר החוב הינו מותנה בביטחון או כאשר הבנק קובע שצפויה תפיסת נכס.  של החובת המקוריתהריבית האפקטיבי

.  חובעל השווי ההוגן של הביטחון ששועבד להבטחת אותו ההפרשה הפרטנית מוערכת בהתבסס 

 

 מזוהים בלתי אשראי הפסדי בגין לירידת ערך הפרשות לשקף מחושבת כדי - ת להפסדי אשראיקבוצתי הפרשה

 ונמצא פרטנית שנבחנו חובות בגין וכן ,דומים מאפייני סיכון בעלי קטנים חובות של גדולות בקבוצות פרטנית הגלומים

 לגביהם לדיור הלוואות למעט, קבוצתי בסיס על המוערכים חובות בגין אשראי להפסדי ההפרשה. פגומים אינם שהם

טיפול , FAS 5( ASC 450) - בשנקבעו לכללים בהתאם מחושבת, הפיגור עומקשיטת  לפי מזערית הפרשה חושבה

 יום וכולל עד בתוקף וזאת הבנקים על המפקח שקבע שעה בהוראת המפורטת נוסחה על בהתבסס, חשבונאי בתלויות

 בעייתי אשראי בין בחלוקה, שונים משק בענפי היסטוריים הפסד שיעורי על מבוססת הנוסחה .2012 בדצמבר 31

 1- בפועל החל מ שנרשמו נטו מחיקות חשבונאיות שיעורי על וכן 2010-  ו2009, 2008בשנים , בעייתי לאשראי לא

 בחר הבנק לא להביא בחשבון את שיעור המחיקות החשבונאיות נטו שנרשמו בפועל 30.9.2011 ביום  .2011בינואר 

וזאת על מנת לשמר שיעורי הפרשה גבוהים המבטאים את אי הוודאויות ,  בחישוב שיעורי ההפרשה2011בשנת 

. הנובעות מהסביבה הכלכלית
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אולם ממשיך , ונוספת כללית הפרשה  הבנק לא שומר2011 בינואר 1- החל מ, השעה בהתאם להנחיות שנקבעו בהוראת

 מסכום יפחת לא דיווח תקופת כל בתום הקבוצתית ההפרשה סכום מקרה בכל לחשב את ההפרשה הנוספת ובודק כי

 . ממס ברוטו, מועד לאותו מחושבות שהיו והנוספת הכללית ההפרשה

 

 FAS 5( ASC 450.) - בהתאם לכללים שנקבעו במוערכתההפרשה הנדרשת בהתייחס למכשירי האשראי החוץ מאזניים 

ההפרשה המוערכת על בסיס קבוצתי עבור מכשירי האשראי החוץ מאזניים מבוססת על שיעורי ההפרשה שנקבעו עבור 

שיעור . תוך התחשבות בשיעור המימוש לאשראי הצפוי של סיכון האשראי החוץ מאזני, (כמפורט לעיל)האשראי המאזני 

המימוש לאשראי מחושב על ידי הבנק בהתבסס על מקדמי המרה לאשראי כמפורט בהוראות ניהול בנקאי תקין מספר 

בהתאמות מסוימות במקרים בהם קיים בבנק ניסיון עבר , הגישה הסטנדרטית- סיכון אשראי- מדידה והלימות הון, 203

 .המצביע על שיעורי המימוש לאשראי

 
נחות או , השגחה מיוחדת: הבנק מסווג את כל החובות הבעייתיים שלו ואת פריטי האשראי החוץ מאזני בעייתיים בסיווגים

  .פגום

 

 הכרה בהכנסה

, במועד סיווג החוב כפגום הבנק מגדיר את החוב כחוב שאינו צובר הכנסות ריבית ומפסיק לצבור בגינו הכנסות ריבית

במועד סיווג החוב כפגום הבנק מבטל את כל הכנסות , כמו כן. למעט האמור להלן לגבי חובות מסוימים שאורגנו מחדש

כל , החוב ממשיך להיות מסווג כחוב שאינו צובר ריבית. ואשר הוכרו כהכנסה ברווח והפסד, הריבית שנצברו וטרם נגבו

חוב אשר פורמאלית עבר ארגון מחדש של חוב בעייתי ולאחר הארגון מחדש קיים  . עוד לא בוטל לגביו הסיווג כחוב פגום

לגבי חובות שנבחנים . יטופל כחוב פגום שצובר הכנסות ריבית, ביטחון סביר שהחוב יפרע ויבצע בהתאם לתנאיו החדשים

חובות אלה . הבנק אינו מפסיק צבירת הכנסות ריבית,  יום או יותר90ומופרשים על בסיס קבוצתי אשר מצויים בפיגור של 

 .כפופים לשיטות הערכה של הפרשה להפסדי אשראי שמבטיחות שהרווח של הבנק אינו מוטה כלפי מעלה

 

ובלבד שהגביה , עמלות בגין איחור על חובות אלה נכללות כהכנסה במועד שבו נוצרה לבנק הזכות לקבלן מהלקוח

 .מובטחת באופן סביר

 

 ארגון מחדש של חוב בעייתי

מסיבות כלכליות או משפטיות הקשורות , חוב אשר פורמאלית עבר ארגון מחדש של חוב בעייתי מוגדר כחוב אשר לגביו

הבנק העניק ויתור בדרך של שינוי בתנאי החוב במטרה להקל על החייב את נטל תשלומי , לקשיים פיננסיים של חייב

או בדרך של קבלת נכסים אחרים  (הפחתה או דחייה של תשלומים במזומן שנדרשים מהחייב)המזומן בטווח הקרוב 

.  (בחלקו או במלואו)כפירעון החוב 

לצורך קביעה האם הסדר חוב שבוצע על ידי הבנק מהווה ארגון מחדש של חוב בעייתי הבנק מבצע בחינה איכותית של 

- החייב מצוי בקשיים פיננסיים ו (1)וזאת במטרה לקבוע האם , מכלול התנאים של ההסדר והנסיבות במסגרתן הוא בוצע

 . במסגרת ההסדר הבנק העניק ויתור לחייב (2)

הבנק בוחן האם קיימים סממנים המצביעים על היותו של הלווה , לצורך קביעה האם החייב נמצא בקשיים פיננסיים

הבנק בוחן , בין היתר. בקשיים במועד ההסדר או על קיום אפשרות סבירה שהלווה יקלע לקשיים פיננסיים לולא ההסדר

לרבות כאשר חוב אחר כלשהו של , למועד הסדר החוב הלווה נמצא בכשל: קיום אחת או יותר מהנסיבות המפורטות להלן

  לגבי החובות שלמועד ההסדר אינם בפיגור הבנק מעריך האם בהתאם ליכולת הפירעון הנוכחית קיימת; הלווה הינו בכשל
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החייב הוכרז ; סבירות כי בעתיד הנראה לעין הלווה ייקלע למצב של כשל ולא יעמוד בתנאים החוזיים המקוריים של החוב

וכן ללא ; נמצא בתהליך של כינוס נכסים או קיימים ספקות משמעותיים להמשך קיומו של הלווה כעסק חי, כפושט רגל

 .החייב לא יהיה מסוגל לגייס חוב ממקורות אחרים בריבית שוק המקובלת לגבי חייבים שאינם בכשל, שינוי תנאי החוב
אם מתקיים , גם אם במסגרת ההסדר בוצעה העלאה בריבית החוזית, הבנק מסיק כי במסגרת ההסדר הוענק לחייב ויתור

לרבות ריבית שנצברה )הבנק לא צפוי לגבות את כל סכומי החוב , כתוצאה מארגון מחדש: אחד או יותר מהמצבים הבאים

שווי הוגן עדכני של הביטחון לגבי חובות מותנים בביטחון אינו מכסה את יתרת החוב החוזית ; (בהתאם לתנאים החוזיים

לחייב לא קיימת אפשרות לגייס מקורות בשיעור הנהוג בשוק עבור ; ומצביע על היעדר יכולת גביה של כל סכומי החוב

 . חוב בעל תנאים ומאפיינים כגון אלו של החוב שהועמד במסגרת ההסדר

 

הבנק לא מסווג חוב כחוב בעייתי שאורגן מחדש אם במסגרת ההסדר הוענקה לחייב דחיית תשלומים שאינה , בנוסף

לעניין . בתקופה החוזית לפירעון ובמשך החיים הממוצע הצפוי של החוב המקורי, מהותית בהתחשב בתדירות התשלומים

 ההשפעה המצטברת של הארגונים הבנק מביא בחשבון את, החובבוצעו מספר הסדרים הכרוכים בשינוי תנאי אם , זה

 . מהותיתאינההקודמים לצורך קביעה האם הדחייה בתשלומים 
 

יסווגו כחוב פגום ויוערכו על בסיס , לרבות כאלה שטרם הארגון מחדש נבחנו על בסיס קבוצתי, חובות שאורגנו מחדש

לאור העובדה שהחוב שלגביו בוצע ארגון מחדש של . פרטני לצורך ביצוע הפרשה להפסדי אשראי או מחיקה חשבונאית

החוב ממשיך להיות מסווג כחוב פגום גם לאחר שהחייב , חוב בעייתי לא ייפרע בהתאם לתנאים החוזיים המקוריים שלו

 .חוזר למסלול פירעון בהתאם לתנאים החדשים

 

 מחיקה חשבונאית

ך אינו בר גביה ובעל ערך נמוך ככהמוערך על בסיס פרטני שנחשב הבנק מוחק חשבונאית כל חוב או חלק ממנו 

המוגדרים ברוב המקרים כתקופה )  מאמצי גביה ארוכי טווח הבנק או חוב בגינו מנהל,שהותרתו כנכס אינה מוצדקת

 פיגור שלהםהנקבעו כללי המחיקה בהתבסס על תקופת , לגבי החובות המוערכים על בסיס קבוצתי. (העולה על שנתיים

יובהר כי מחיקות חשבונאיות אינן כרוכות  .ועל פרמטרים בעייתיים אחרים ( ימי פיגור רצופים150ברוב המקרים מעל )

תוך יצירת בסיס עלות חדש לחוב בספרי , בויתור משפטי והן מקטינות את יתרת החוב המדווחת לצרכים חשבונאיים בלבד

. הבנק

. להלן (1) ('ו)ראה השפעת היישום לראשונה בסעיף 
 

 מסוימים בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי (IFRS)תקני דיווח כספי בינלאומיים  .2

 
2.1  21 IAS ,השפעת השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 

 

 חוץ במטבע עסקאות

עסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבעות הפעילות הרלוונטיים של הבנק לפי שער החליפין שבתוקף 

מתורגמים למטבע , נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ במועד הדיווח. בתאריכי העסקאות

הפרשי שער בגין הפריטים הכספיים הינו ההפרש שבין העלות . הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף לאותו יום

, כשהוא מתואם לריבית האפקטיבית ולתשלומים במשך השנה, המופחתת במטבע הפעילות לתחילת השנה

 . לבין העלות המופחתת במטבע חוץ מתורגמת לפי שער החליפין לסוף השנה
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מתורגמים למטבע הפעילות , נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבעות חוץ והנמדדים לפי שווי הוגן

הפרשי שער הנובעים מתרגום למטבע הפעילות מוכרים . לפי שער החליפין שבתוקף ביום בו נקבע השווי ההוגן

פרט להפרשים הנובעים מתרגום למטבע הפעילות של מכשירים פיננסיים הוניים לא כספיים , ברווח והפסד

 .המסווגים כזמינים למכירה
 

2.2  16 IAS , (בניינים וציוד)רכוש קבוע 

 

 הכרה ומדידה

העלות כוללת יציאות הניתנות . פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך

עלות נכסים שהוקמו באופן עצמי כוללת את עלות החומרים ושכר העבודה . לייחוס במישרין לרכישת הנכס

וכן כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול , הישיר

 .באופן שהתכוונה ההנהלה

 

, כמו כן. מוכרת כחלק מעלות ציוד זה, המהווה חלק בלתי נפרד מתפעול הציוד הקשור, עלות תוכנה שנרכשה

בהתאם להוראות הדיווח לציבור הבנק מסווג בסעיף בניינים וציוד את העלויות בגין נכסי תוכנה שנרכשו או 

.  עלויות שהוונו כנכס בגין תוכנות שפותחו באופן פנימי לשימוש עצמי

 

מוכר לפי שווי , פריט רכוש קבוע שנרכש תמורת פריט לא כספי אחר במסגרת עסקה בעלת מהות מסחרית

 .הוגן

 

, יש אורך חיים שונה (לרבות עלויות של בדיקות תקופתיות משמעותיות)כאשר לחלקי רכוש קבוע משמעותיים 

 .של הרכוש הקבוע (רכיבים משמעותיים)הם מטופלים כפריטים נפרדים 

 

ומוכרים , רווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע נקבעים לפי השוואת התמורה מגריעת הנכס לערכו בספרים

 .בדוח רווח והפסד" לאחר מיסים, רווח מפעולות בלתי רגילות"בסעיף , נטו

 

 עלויות עוקבות
עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע מוכרת כחלק מהערך בספרים של אותו פריט אם צפוי כי ההטבות 

הערך . הכלכליות העתידיות הגלומות בחלק שהוחלף יזרמו אל הבנק ואם עלותו ניתנת למדידה באופן מהימן

עלויות תחזוקה שוטפות של פריטי רכוש קבוע נזקפות לרווח והפסד עם . בספרים של החלק שהוחלף נגרע

. התהוותן

 

 פחת
פחת הוא -סכום בר. פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים-פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר

 .בניכוי ערך השייר של הנכס, או סכום אחר המחליף את העלות, העלות של הנכס
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פחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל חלק מפריטי 

מאחר ושיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידיות הגלומות , הרכוש הקבוע

נכסים חכורים מופחתים על פני התקופה הקצרה מבין תקופת החכירה ותקופת . בנכס בצורה הטובה ביותר

 .קרקעות שבבעלות הבנק אינן מופחתות. השימוש בנכסים

 

אורך החיים השימושיים וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת כספים , האומדנים בדבר שיטת הפחת

 .ומותאמים בעת הצורך

 

2.3  36 IAS ,ירידת ערך נכסים 

 

 ירידת ערך נכסים שאינם פיננסיים
נבדק בכל מועד דיווח כדי , למעט נכסי מיסים נדחים, הערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים של הבנק

מחושב אומדן של סכום בר , באם קיימים סימנים כאמור. לקבוע האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך

מבוצעת אחת לשנה בתאריך קבוע עבור כל , בתקופות העוקבות למועד ההכרה לראשונה. ההשבה של הנכס

הסכום בר ההשבה של נכס או של יחידה מניבת מזומנים הינו הגבוה מבין שווי השימוש ומחיר המכירה נטו . נכס

 .(בניכוי הוצאות מכירה, שווי הוגן)

 

המשקף , מהוון הבנק את תזרימי המזומנים העתידיים החזויים לפי שיעור היוון לפני מסים, בקביעת שווי השימוש

למטרת בחינת ירידת . את הערכות השוק לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים המתייחסים לנכס

הנכסים אשר אינם ניתנים לבחינה פרטנית מקובצים יחד לקבוצת הנכסים הקטנה ביותר אשר מניבה , ערך

יחידה מניבת ")אשר הינם בלתי תלויים בעיקרם בנכסים ובקבוצות אחרות , תזרימי מזומנים משימוש מתמשך

 . ("מזומנים
 

חלק . נכסי מטה הבנק אינם מפיקים תזרימי מזומנים נפרדים ומשרתים יותר מיחידה מניבת מזומנים אחת

מנכסי המטה מוקצים ליחידות מניבות מזומנים על בסיס סביר ועקבי ונבחנים לירידת ערך כחלק מבחינת 

 .ירידת ערך בגין יחידות מניבות המזומנים להן הם מוקצים

 

מוקצים לקבוצת יחידות , אותם לא ניתן להקצות באופן סביר ועקבי ליחידות מניבות מזומנים, נכסי מטה אחרים

מניבות מזומנים במידה וקיימים סממנים לכך שחלה ירידת ערך בנכס השייך למטה החברה או כאשר קיימים 

נקבע סכום בר השבה של קבוצת  ,במקרה זה. סממנים לירידת ערך בקבוצת היחידות מניבות המזומנים

 .היחידות מניבות המזומנים שאותן משרת המטה

 

הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של הנכס או של יחידה מניבת מזומנים אליה הנכס משתייך 

, הפסדים מירידת ערך שהוכרו לגבי יחידות מניבות מזומנים. ונזקפים לרווח והפסד, עולה על הסכום בר ההשבה

 ולאחר מכן להפחתת הערך בספרים ,מוקצים תחילה להפחתת הערך בספרים של מוניטין שיוחס ליחידות אלה

. באופן יחסי, של הנכסים האחרים ביחידה מניבת המזומנים
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הפסדים מירידת ערך שהוכרו בתקופות קודמות נבדקים מחדש בכל מועד דיווח , מלבד מוניטיןבאשר לנכסים 

הפסד מירידת ערך מבוטל אם חל . כדי לקבוע האם קיימים סימנים לכך שההפסדים קטנו או לא קיימים עוד

אחרי ביטול , אך ורק במידה שהערך בספרים של הנכס, שינוי באומדנים ששימשו לקביעת הסכום בר ההשבה

שהיה נקבע אלמלא הוכר הפסד , אינו עולה על הערך בספרים בניכוי פחת או הפחתות, ההפסד מירידת הערך

. מירידת ערך

 

2.4  2IFRS  ,תשלום מבוסס מניות 
 

השווי ההוגן במועד ההענקה של מענקי תשלום מבוסס מניות לעובדים נזקף כהוצאת שכר במקביל לגידול 

הסכום שנזקף כהוצאה בגין מענקי תשלום . בהון על פני התקופה בה מושגת זכאות בלתי מותנית למענקים

מותאם על מנת , המותנים בתנאי הבשלה שהינם תנאי שירות או תנאי ביצוע שאינם תנאי שוק, מבוסס מניות

עבור מענקי תשלום מבוסס מניות המותנים בתנאים שאינם . לשקף את מספר המענקים אשר צפויים להבשיל

הקבוצה מביאה בחשבון תנאים אלו , תנאי הבשלה או בתנאי הבשלה שהינם תנאי ביצוע המהווים תנאי שוק

הקבוצה מכירה בהוצאה בגין מענקים אלו ללא , לכן. באמידת השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים

 .קשר להתקיימותם של תנאים אלה

 

כנגד , נזקף כהוצאה, המסולקות במזומן, השווי ההוגן של הסכום המגיע לעובדים בגין זכויות לעליית ערך מניות

ההתחייבות נמדדת מחדש . על פני התקופה בה מושגת זכאות העובדים לתשלום, גידול מקביל בהתחייבויות

 .כל שינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות נזקף כהוצאת שכר ברווח והפסד. עד מועד הסילוק, בכל מועד דיווח

 

מטפל הבנק בהענקה כעסקת , בעסקאות בהן מעניק הבנק לעובדי חברות בנות זכויות למכשיריה ההוניים

בעסקאות בהן מעניק הבנק לעובדיו זכויות במכשירים . תשלום מבוסס מניות המסולקת במכשירים הוניים

 .מטפל הבנק בהענקה כעסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במזומן, הוניים של חברת האם

 

2.5  IAS 33 ,רווח למניה 
 

הרווח הבסיסי למניה מחושב על ידי . הבנק מציג נתוני רווח למניה בסיסי ומדולל לגבי הון המניות הרגילות שלה

חלוקת הרווח או ההפסד המיוחסים לבעלי המניות הרגילות של הקבוצה במספר הממוצע המשוקלל של 

.  המניות הרגילות שהיו במחזור במשך התקופה

.  לא היתה השלכה מהותית על הדוחות הכספייםIFRSליישום לראשונה של תקני 

 

3 .157 FAS ,מדידות שווי הוגן (ASC 820-10) ,FAS 159 חלופת השווי ההוגן עבור נכסים פיננסיים והתחייבויות 

 שיפור גילוי לגבי מדידת שווי הוגן, ASU 2010-06- ו (ASC 825-10)פיננסיות
    

3.1  157 FAS ,שווי הוגן מדידות (ASC 820-10)ו  -ASU 2010-06 ,שיפור גילוי לגבי מדידת שווי הוגן 
FAS 157 (ASC 820-10) הגדרת ידי על הוגן שווי למדידת עקבית עבודה מסגרת וקובע הוגן שווי מגדיר 

  .מפורטות יישום והנחיות הוגן שווי מדרג וקביעת והתחייבויות נכסים לגבי הוגן שווי הערכת טכניקות
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מחיר אשר היה מתקבל ממכירת נכס או היה משולם לצורך סילוק התחייבות בעסקה /שווי הוגן מוגדר כסכום

לעשות שימוש , התקן מחייב לצורך הערכת שווי הוגן, בין היתר. בין מוכר מרצון לקונה מרצון במועד המדידה

 בשוק הזמין מידע מייצגים נצפים  נתונים.בנתונים נצפים ולמזער שימוש בנתונים לא נצפים מרבי ככל שניתן

 FAS 157 .הבנקאי התאגיד של ההנחות את משקפים נצפים לא נתונים ואילו תלויים בלתי ממקורות המתקבל

מפרט היררכיה של טכניקות מדידה בהתבסס על השאלה האם הנתונים ששימשו לצורך קביעת שווי הוגן הינם 

: להלן כמפורט הוגן שווי מדרג יוצרים נתונים של אלו סוגים. נצפים או לא נצפים

. זהים להתחייבויות או לנכסים פעילים בשווקים( מותאמיםלא ) מצוטטים מחירים: 1 רמה נתוני •

 מחירים מצוטטים לנכסים; מחירים מצוטטים לנכסים או להתחייבויות דומים בשווקים פעילים: 2רמה  נתוני •

מחירים הנגזרים ממודלים להערכה אשר כל הנתונים ;  בשווקים שאינם פעיליםות או התחייבויות זהזהים

 .המשמעותיים בהם הינם נצפים בשוק או נתמכים על ידי נתוני שוק נצפים
 יותר או אחד אשר להערכה ממודלים הנובעים ההתחייבות או הנכס עבור נצפים לא נתונים: 3 רמה נתוני •

. נצפים לא הינם בהם המשמעותיים מהנתונים

 

הבנק שוקל , כאשר הדבר הינו אפשרי. כאשר מידע זה קיים, היררכיה זו דורשת שימוש בנתוני שוק נצפים

 וכן גודל bid-ask- גודל מרווח ה, היקף ותדירות העסקאות. מידע שוק נצפה ורלבנטי במסגרת הערכתו

ההתאמה הנדרשת כאשר משווים עסקאות דומות הינם כולם גורמים אשר נלקחים בחשבון כאשר קובעים 

 .את הנזילות של שווקים ואת הרלבנטיות של מחירים נצפים באותם שווקים

 

( blockage factor )ההחזקה גודל בפקטור השימוש הפסקת חייבמ FAS 157-  ב יישום הכללים שנקבעו

 בחוזים החשבונאי בטיפול סוגיות, EITF 02-3( ASC 815-10)חליף את ההנחיות של מבחישוב השווי ההוגן וכן 

 ברווחים ההכרה את האוסרות, סיכונים ניהול ופעילויות באנרגיה בסחר וחוזים מסחר לצורך המוחזקים נגזרים

 נסחרים שאינם נגזרים מכשירים של ההוגן השווי את לקבוע והמחייבות( day one profits )הראשון היום של

  .העסקה מחיר לפי פעיל בשוק

 

 ניירות ערך

כאשר קיימים . השווי ההוגן של ניירות ערך זמינים למכירה נקבע על סמך מחירי שוק מצוטטים בשוק העיקרי

במקרים אלו . הערכה מבוצעת לפי מחיר שוק מצוטט בשוק המועיל ביותר, מספר שווקים בהם נסחר נייר הערך

אם מחיר . השווי ההוגן של השקעת הבנק בניירות ערך הינו מכפלה של מספר היחידות באותו מחיר שוק מצוטט

אומדן השווי ההוגן מתבסס על המידע הזמין הטוב ביותר תוך שימוש מרבי בנתונים נצפים , שוק מצוטט אינו זמין

 . (אי סחירות וכיוצא באלה, סיכון אשראי, סיכון שוק)ותוך הבאה בחשבון של הסיכונים הגלומים במכשיר הפיננסי 

 

 מכשירים פיננסיים נגזרים

, מכשירים פיננסיים נגזרים שיש להם שוק פעיל הוערכו לפי שווי שוק שנקבע בשוק העיקרי ובהיעדר שוק עיקרי

מכשירים פיננסיים נגזרים שאינם נסחרים הוערכו לפי מודלים אשר . לפי מחיר שוק מצוטט בשוק המועיל ביותר

ליתר פירוט ראה . (סיכון אשראי וכיוצא באלה, סיכון שוק)לוקחים בחשבון את הסיכונים הגלומים במכשיר הנגזר 

 . בהמשך לגבי מתודולוגיית הערכה של סיכון אשראי וסיכון לאי ביצוע
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 מכשירים פיננסיים נוספים שאינם נגזרים

פקדונות הציבור ופקדונות , אשראי לציבור ואשראי לממשלה: כגון)לרוב המכשירים הפיננסיים בקטגוריה זו 

מכיוון שלא קיים שוק פעיל , "מחיר שוק"לא ניתן לצטט  (כתבי התחייבות נדחים ומלוות שאינם סחירים, בבנקים

כגון ערך נוכחי של תזרים , השווי ההוגן נאמד באמצעות מודלים מקובלים לתמחור, לפיכך. בו הם נסחרים

, לצורך כך. מזומנים עתידי המהוון בריבית ניכיון בשיעור המשקף את רמת הסיכון הגלומה במכשיר הפיננסי

תזרימי המזומנים העתידיים עבור חובות פגומים וחובות אחרים חושבו לאחר ניכוי השפעות של מחיקות 

לצורך מדידת שווי הוגן של , במקרים מסוימים, כמו כן. חשבונאיות ושל הפרשות להפסדי אשראי בגין החובות

מדידת התחייבויות לפי שווי , ASU 2009-05- הבנק מיישם הנחיות שנקבעו ב, התחייבויות פיננסיות לא סחירות

או של התחייבויות )הבנק מעריך את שוויים ההוגן תוך שימוש במחירים מצוטטים של ההתחייבויות , בפרט. הוגן

 .אשר נסחרות כנכסים (דומות

 

הערכה של סיכון אשראי וסיכון לאי ביצוע  

 nonperformance )ביצוע לאי ואת הסיכון (credit risk) האשראי סיכון את לשקף הבנקאי מהתאגיד דורשהתקן 

risk )אי סיכון. הוגן שווי לפי ונמדד ידו על הונפק אשר, נגזריםמכשירים  לרבות, חוב של ההוגן השווי במדידת 

 הבנק מעריך את סיכון .בלבד זה לסיכון מוגבל לא אך, הבנקאי התאגיד של האשראי סיכון את ללוכ ביצוע

 :האשראי במכשירים נגזרים באופן המפורט להלן

משפטית גבוהה  כאשר בגין החשיפה קיימים ביטחונות נזילים מספקים המבטיחים ספציפית ברמת ודאות •

בגין לשווי הוגן בצע התאמות מלא הבנק מניח כי סיכון האשראי הגלום הינו אפס ו, את המכשיר הנגזר

 .הנגדי איכות האשראי של הצד
מבצע הערכת שווי הוגן תאגיד בנקאי –  מהותית  הינהכאשר החשיפה בגין הצד הנגדי על בסיס מאוחד •

ככל שהאינדיקציות , הנגדי אינדיקציות מעסקאות בשוק פעיל לאיכות האשראי של הצדבהתבסס על 

ממחירים של מכשירי חוב של הצד , בין היתר, אינדיקציותהבנק גוזר את ה. כאמור זמינות במאמצים סבירים

שהבסיס שלהם הוא איכות האשראי של הצד  הנגדי הנסחרים בשוק פעיל וממחירים של נגזרי אשראי

חשב את ההתאמות בהתבסס על דירוגים פנימיים מ הבנק, כאמור במידה ולא קיימות אינדיקציות. הנגדי

 .(שיעורי הפסדי אשראי בעת כשלואומדנים לשיעורי כשל צפויים : כגון)
 כאמורבצע את חישוב ההתאמה מ הבנק – כאשר החשיפה בגין הצד הנגדי על בסיס מאוחד אינה מהותית •

 למשל, תוך שימוש במדד לאיכות האשראי לפי קבוצות של צדדים נגדיים דומים, קבוצתי על בסיס

  .בהתבסס על דירוגים פנימיים
, במרווחים בשוק ביחס לשינוייםבהערכה הפנימית תוצאות המתקבלות לסבירות הבנק מבצע בדיקת , בנוסף

. לפי העניין, בצע את ההתאמות המתחייבותמו

 

ראה , להרחבה לגבי השיטות וההנחות העיקריות המשמשות לצורך אומדן השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים

 .בדבר יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים, להלן' א7ביאור 

 

 דרישות הגילוי

FAS 157 בנוסף.מדידות שווי הוגןבנוגע ל את דרישות הגילוי מרחיב  ,ASU 2010-06 שיפור גילוי לגבי מדידת 

 רמה לפי הוגן שווי ממדידת משמעותיים מעברים של לסכומים גילויהכללת גילויים נוספים כגון   דורששווי הוגן

 . אלו למעברים הסברים הכללת וכן ,ולהיפך 1 רמה לפי למדידה 2
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 מפעולות נובעים אשר 3 רמה לפי הוגן שווי במדידת השינויים של ברוטו סכומים לגבי גילוי נדרש, כמו כן

נכללו  כאמור הגילוי דרישות. הגילויים החדשים נדרשים על בסיס רבעוני. ופירעון הנפקה, מכירה, רכישה

 לתקופות כספיים דוחות עלל "הנ הגילוי דרישות של יישום חובת  קיימתלא, עם זאת. בדוחות כספיים אלה

בדוחות כספיים אלה לא נכללו מספרי השוואה לגילויים ,  לאור זאת.לראשונה התקן יישום לפני שהוצגו

. החדשים

 

3.2 159 FAS ,עבור נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיותהוגן  השוויה חלופת (ASC 825-10)  

FAS 159( ASC 825-10 )למדוד בשווי הוגן מכשירים , במועדי בחירה מוגדרים,  לתאגיד בנקאי לבחוראפשרמ

אשר בהתאם להוראות הדיווח לציבור לא נדרש למדוד , (הפריטים הכשירים)פיננסיים ופריטים מסוימים אחרים 

רווחים והפסדים שטרם מומשו בגין השינויים בשווי ההוגן של הפריטים לגביהם נבחרה חלופת . אותם בשווי הוגן

 לפריטים הקשורות מראשעלויות ועמלות , כמו כן.  בדוח רווח והפסד בכל מועד דיווח עוקביםדווחמ, השווי ההוגן

 ההוגן השווי חלופת יישום בחירת. התהוותן במועד והפסד ברווח תוכרומ ההוגן השווי חלופת נבחרה לגביהם

.  ואינה ניתנת לביטול (instrument-by-instrument )בנפרד מכשיר כל לגבי הינה לעיל כאמור

 

 בנקאיים תאגידים בין להשוואה לסייע המיועדות וגילוי הצגה דרישות קובע FAS 159( ASC 825-10), בנוסף

  .והתחייבויות נכסים של דומים לסוגים שונים מדידה בבסיסי הבוחרים

 

 הובהר כי תאגיד בנקאי לא יבחר בחלופת השווי בהנחיות הפיקוח על הבנקים ליישום התקן,  האמור לעיללמרות

נהלים ובקרות ברמה גבוהה שיאפשרו לו למדוד , מערכות, אלא אם התאגיד הבנקאי פיתח מראש ידע, ההוגן

 בחלופת השווי ההוגן לגבי נכס כלשהו הבנק אינו רשאי לבחור, לפיכך. את הפריט ברמה גבוהה של מהימנות

אלא אם קיבל לכך אישור , או לגבי התחייבות כלשהי, במדרג השווי ההוגן 3 או לרמה 2שמתאים לסיווג לרמה 

.  על הבנקיםהמפקחמראש מ

 

 הנחיות והבהרות בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים. 4

 

 פורסמו הנחיות של הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות 2011 במרס 27ביום 

ההנחיות קובעות מספר הבהרות בנוגע להערכת התחייבות בגין זכויות עובדים והנחיות בדבר בקרה פנימית על . עובדים

זיהוי ומיון התחייבויות בגין זכויות , תהליך הדיווח הכספי בנושא זכויות עובדים תוך דרישה לשיתוף אקטואר מוסמך

. קיום בקרות פנימיות לצורך הסתמכות על הערכת האקטואר ותיקופה וכן דרישות גילוי מסוימות, עובדים

 באפריל 1- ל ל" פרסם הפיקוח על הבנקים הבהרה לפיה נדחה היישום לראשונה של ההנחיה הנ2011 במאי 23ביום 

2011  .

יביא בחשבון , תאגיד בנקאי שצופה כי ישולמו לקבוצת עובדים הטבות מעבר לתנאים החוזיים, בין היתר, ההנחיה קובעת

לרבות עובדים שצפויים לפרוש במסגרת תוכניות פרישה מרצון או בעת קבלת )את שיעור העובדים שצפויים לעזוב 

ההתחייבות בגין תשלום פיצויי פיטורין לקבוצת . ואת ההטבות שהם צפויים לקבל בעת עזיבתם (תנאים מועדפים אחרים

המביא בחשבון את , העובדים תוצג בדוח הכספי בסכום הגבוה מבין סכום ההתחייבויות שיחושב על בסיס אקטוארי

לבין סכום ההתחייבויות שמחושב כמכפלת , העלות הנוספת שצפוי שתיגרם לתאגיד הבנקאי בגין מתן הטבות כאמור

.  של לשכת רואי חשבון בישראל20כנדרש בגילוי דעת , השכר החודשי של העובד במספר שנות הוותק שלו
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שונה שיעור צפי , ל במודלים האקטואריים עליהם מבוססים ההתחייבויות הפנסיוניות ומענקי יובל"כתוצאה מההנחיה הנ

. העזיבות המוקדמות וכן נוספו ההטבות מעבר לתנאים החוזיים

 

. להלן (3) ('ו)ראה השפעת היישום לראשונה בסעיף 

 

קביעה של מלווה בדבר ארגון מחדש של חוב בעייתי , ASU 2011-02עדכון תקינה חשבונאית . 5

 

 של מלווה בדבר קביעה בנושא ASU 2011-02 עדכון תקינה חשבונאית FASB-  פרסם ה2011במהלך חודש אפריל 

חוב שאורגן מחדש כחוב בעייתי הינו חוב , (ASC 310)בהתאם לתקינה אמריקאית בנושא . בעייתי חוב של מחדש ארגון

הבנק - במסגרתו מסיבות כלכליות או משפטיות הקשורות לקשיים פיננסיים של חייב , אשר עבר פורמאלית ארגון מחדש

 . העניק ויתור ללווה

 

העדכון מספק הנחיות נוספות המבהירות מתי ייחשב ארגון מחדש של חוב כארגון מחדש של חוב בעייתי במסגרתו 

נכללו הנחיות וכללים איכותיים לקביעה האם במסגרת ארגון מחדש של חוב , בפרט. הוענק על ידי נותן האשראי ויתור

אך עדיין נמוכה , גם אם בהתאם לתנאים החדשים הריבית החוזית גבוהה יותר מהריבית החוזית המקורית, הוענק ויתור

בהשוואה לריבית בשוק לגבי הלוואות בעלות מאפייני סיכון דומים ובהתחשב במכלול התנאים שנקבעו במסגרת הארגון 

 מספק רשימה של ASU- ה. דחייה לא משמעותית בתשלומים לא מהווה ויתור, בהתאם לתקינה הקיימת, בנוסף. מחדש

 . סממנים שעשויים להצביע על כך שהעיכוב אינו מהותי

 

להעריך האם צפוי שהלווה יקלע לאירוע הכשל בעתיד , בין היתר, לצורך קביעה האם הלווה הינו בקשיים יידרש הבנק

 . על הבנק להסיק כי הלווה נמצא בקשיים פיננסיים (probable)במידה ואירוע הכשל כאמור הינו צפוי . הנראה לעין

 

  לצורך זיהוי ההסדרים שיוגדרו כארגון מחדש של חוב בעייתי אומצו על ידי הפיקוח על הבנקיםASU- הכללים שנקבעו ב

וחלים לצורך קביעה האם  (2011 ביולי 1- כלומר החל מ) 2011 ביוני 15ונכנסו לתוקף לתקופות המתחילות לאחר 

השינויים באופן המדידה . 2011 בינואר 1-הארגון מהווה ארגון מחדש של חוב בעייתי לגבי כל הסדר חוב שבוצע החל מ

 רשםנ פרטני בסיס על לחשב שנדרש ההפרשה עדכוןכך ש, של הפרשה להפסדי אשראי יושמו באופן של מכאן ולהבא

 . לראשונה לא היתה השפעה מהותית על תוצאות הבנקASU- ליישום ה. 2011 השלישי ברבעון

 
 
עדכוני תקינה חשבונאית והוראות הפיקוח על הבנקים על הדוחות , השפעת היישום לראשונה של תקני חשבונאות. ו

. הכספיים

 

סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי ותיקון הוראות בנושא טיפול , ההוראה בנושא מדידה וגילוי של חובות פגומים. 1

 בחובות בעייתיים

סיכון אשראי והפרשה , המדידה והגילוי של חובות פגומים בהתאם להוראה החדשה של המפקח על הבנקים בנושא 

ועמדות של  (ASC 310)ליישם את תקני חשבונאות אמריקאיים , 2011 בינואר 1- החל מ,  הבנק נדרשלהפסדי אשראי

ההוראה . כפי שאומצו בהוראות הדיווח לציבור, ב"ב ושל הרשות לניירות ערך בארה"רשויות הפיקוח על הבנקים בארה

  :בין היתר, הבנקבמועד היישום לראשונה . לא תיושם למפרע בדוחות כספיים לתקופות קודמות
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  ; חשבונאית כל חוב אשר במועד זה עמד בתנאים למחיקה חשבונאיתמחק •
לעניין זה יובהר כי . כל חוב אשר עמד בתנאים לסיווג כאמור, או פגום, נחות, ווג בסיווג של השגחה מיוחדתיס •

אשר אורגן מחדש לפני , ווג כפגום חובי סהבנק לא, למרות ההגדרה לפיה חוב בעייתי שאורגן מחדש הינו חוב פגום

 .כל עוד שהחוב אינו פגום בהתבסס על התנאים שנקבעו בהסכם הארגון מחדש, 2007 בינואר 1יום 
  ;טל את כל הכנסות הריבית שנצברו ולא שולמו בגין כל חוב אשר במועד זה עמד בתנאים המתייחסיםיב •
 בינואר 1 יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור ובגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים ליום את יםתאה •

 וכן ; הוראהה לדרישות 2011
 .2011 בינואר 1ליום , התאים את יתרת המיסים השוטפים והמיסים הנדחים לקבל ולשלם •

 

.  2011 בינואר 1- נזקפה כהקטנת יתרת העודפים ל (נטו ממס)ח " מיליוני ש22.9השפעת יישום ההוראה לראשונה בסך 

 

2 .157 FAS ,מדידות שווי הוגן (ASC 820-10) ,FAS 159 חלופת השווי ההוגן עבור נכסים פיננסיים והתחייבויות 

 שיפור גילוי לגבי מדידת שווי הוגן, ASU 2010-06- ו (ASC 825-10)פיננסיות

FAS 157 (ASC 820-10) לאור .  לראשונה במתכונת מוגבלת של יישום למפרעואומץ , ואילך2011 בינואר 1 מיום לח

: להלן המפורט באופן, למעט מכשירים פיננסיים אשר נמדדו לפני יישומו לראשונה,  ולהבאמכאן יושם התקן, זאת

 ;ההחזקה גודל בפקטור שימוש תוך הוגן בשווי שנמדדו ,פעיל בשוק הנסחרים פיננסיים במכשירים פוזיציות •
 שנמדדים בשווי הוגן במועד ההכרה לראשונה על פי חלק ,מעורבים פיננסיים מכשיריםלרבות ,  פיננסייםמכשירים •

 EITF 02-3( ASC של 3תוך שימוש במחיר העסקה בהתאם להנחיות בהערת שוליים ,  להוראות הדיווח לציבור1'א

815-10.) 

FAS 159( ASC 825-10 ) ואילך2011  בינואר1 מיום חל .   

. ליישום התקנים לא היתה השלכה מהותית על הדוחות הכספיים של הבנק

 
 הנחיות והבהרות בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים .3

השפעת היישום . 2011 בינואר 1- ההנחיות הכלולות בחוזר יושמו החל מהדוחות הכספיים לתקופות שלאחר ה

נזקפה כהתאמה ליתרת הפתיחה  (נטו ממס)ח " מיליוני ש7.9השפעה של . לראשונה נכללה בדרך של יישום למפרע

 .מספרי השוואה הוצגו מחדש. של העודפים לתקופה המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות כספיים אלה

: להלן השפעת היישום למפרע על כל אחת משנות הדיווח הקודמות שנתוניהן נכללים בדוחות

 

2010 בדצמבר 31ליום   2010 בספטמבר 30ליום    
 כמדווח השפעת כפי  כמדווח השפעת כפי  
 בדוחות היישום שדווח בדוחות היישום שדווח 
 אלו למפרע בעבר אלו למפרע בעבר 
ח"במיליוני ש   

השפעה על סעיפי המאזן 

 
 נכסים אחרים

 
43.0 3.3 46.3 49.7 3.3 53.0 

 התחייבויות אחרות
 

184.0 11.2 195.2 197.0 11.2 208.2 

(7.9) 383.2 סך כל הון  375.3 344.5 (7.9)  336.6 
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 תקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקים בתקופה שלפני יישומם. ז
 

הטיפול החשבונאי , 23 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות 2006בחודש דצמבר   .1

הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל )התקן מחליף את תקנות ניירות ערך . בעסקאות בין ישות לבין בעל שליטה בה

התקן קובע . כפי שאומצו בהוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים, 1996-ו"התשנ, (שליטה בו בדוחות הכספיים

כי נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה בין הישות לבין בעל השליטה בה ימדדו במועד העסקה לפי שווי הוגן 

הפרש בחובה מהווה במהותו דיבידנד ולכן . וההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה שנזקפה בעסקה ייזקף להון העצמי

הפרש בזכות מהווה במהותו השקעת בעלים ולכן יוצג בסעיף נפרד בהון העצמי שייקרא . מקטין את יתרת העודפים

 ".קרן הון מעסקה בין ישות לבין בעל השליטה בה"
העברת נכס לישות מבעל  (1): כדלקמן, התקן דן בשלוש סוגיות הנוגעות לעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה

במלואה , נטילת התחייבות של הישות כלפי צד שלישי (2); העברת נכס מהישות לבעל השליטה, או לחילופין ,השליטה

וויתור בעל השליטה לישות על חוב , ין הוצאהגשיפוי הישות על ידי בעל השליטה בה ב, על ידי בעל השליטה, חלקהבאו 

כמו . הלוואות שניתנו לבעל השליטה או הלוואות שהתקבלו מבעל השליטה (3)-ו; במלואו או בחלקו, שמגיע לו מהישות

קובע התקן את הגילוי שיש לתת בדוחות הכספיים בנוגע לעסקאות בין הישות לבין בעל השליטה בה במהלך , כן

.  התקופה

במסגרת . מסוימים (IFRS) הופצה טיוטת חוזר בנושא אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים 2011 באוקטובר 2ביום 

לצורך טיפול חשבונאי בפעולות בין תאגיד בנקאי לבין בעל , 2012 בינואר 1כי החל מיום , בין היתר, הטיוטה נקבע

במצבים . ב"יש ליישם את כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה, שליטה בו ובין חברה בשליטת התאגיד הבנקאי

זאת בעקביות לעקרונות , 23ייושמו הכללים שנקבעו בתקן , בהם בכללים כאמור לא קיימת התייחסות לאופן הטיפול

 . אימוץ תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי

 

 .הבנק בוחן את ההשפעה הצפויה מיישום התקן לראשונה

 

 כספי דיווח תקניאימוץ , 29 מספר חשבונאות תקן את בחשבונאות לתקינה הישראלי המוסד פרסם 2006 יולי בחודש. 2

 ומחויבות לדווח על פי תקנותיו של חוק 1968-ח"התשכ, התקן קובע כי ישויות הכפופות לחוק ניירות ערך. בינלאומיים

האמור לא חל על . 2008 בינואר 1 לתקופות המתחילות החל מיום IFRSיערכו את דוחותיהן הכספיים לפי תקני , זה

.  הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיובהתאם לתאגידים בנקאיים שדוחותיהם הכספיים ערוכים 

 בישראל אשראי כרטיסי וחברות בנקאיים תאגידים של דיווח בנושא מכתב הבנקים על הפיקוח פרסם 2009 יוני בחודש

 על( IFRS )בינלאומיים כספי דיווח תקני של הצפוי האימוץ אופן את קובע אשר( IFRS )בינלאומיים כספי דיווח תקני לפי

 : הינוIFRS -ה לתקני בהתאם בנקאיים תאגידים של לדיווח היעד תאריך, לחוזר בהתאם .בנקאיים תאגידים ידי

  בנושאים המפורטים להלןIFRSתקני , יחד עם זאת. 2011 בינואר 1ביום -  שאינם בליבת העסק הבנקאי בנושאים •

טרם נכנסו לתוקף והם יאומצו בהתאם להנחיות הפיקוח על הבנקים לכשיפורסמו בנוגע לעיתוי ולאופן יישומם 

 :לראשונה
− IAS 7 ,מזומנים תזרים דוחות; 
− IAS 12 ,ההכנסה על מסים; 
− IAS 19 ,הטבות עובד; 
− IAS 23 ,עלויות אשראי; 
− IAS 24 ,גילויים בהקשר לצד קשור. 
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 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 1באור 
 

במסגרת . מסוימים (IFRS) הופצה טיוטת חוזר בנושא אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים 2011 באוקטובר 2ביום 

ייושמו על ידי תאגידים בנקאיים  החל , IAS 19למעט , כי תקני דיווח כספי בינלאומיים אלו, בין היתר, הטיוטה נקבע

בעת היישום לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים אלה הבנקים נדרשים לפעול בהתאם . 2012 בינואר 1- מ

 .לרבות תיקון למפרע של מספרי השוואה אם הדבר נדרש, להוראות המעבר שנקבעו בתקנים

 .הבנק בוחן את ההשפעה הצפויה מיישום התקנים לראשונה

 

 שנת במהלך לקבל הבנקים על הפיקוח בכוונת כאשר, 2013 בינואר 1 מיום החל - הבנקאי העסק בליבת בנושאים •

 ובהתקדמותב "בארה שיקבע הזמנים בלוח בהתחשב תקבע הסופית ההחלטה. זה בנושא סופית החלטה 2011

 .והאמריקאית הבינלאומית התקינה גופי בין ההתכנסות תהליך
 

 הבנקים על הפיקוח של סמכותו תיוותר הבינלאומיים לתקנים ההוראות התאמת הליך השלמת לאחר כי הובהר בנוסף

 שבהם במקרים נוספות הוראות לקבוע וכן, הבינלאומיים בתקנים הדרישות ישום אופן לגבי מחייבות הבהרות לקבוע

 התייחסות קיימת לא שלגביהם בנושאים או בעולם מפותחות במדינות פיקוח רשויות דרישות לנוכח מתחייב הדבר

 .ודיווח גילוי דרישות לקבוע סמכותו על ישמור הבנקים על הפיקוח, בנוסף. הבינלאומיים בתקנים

 

  מדידת שווי הוגן, ASU 2011-04עדכון תקינה חשבונאית  .3
 FASעדכון תקינה חשבונאית זה מעדכן את ההנחיות לגבי אופן מדידת שווי הוגן שנקבעו בתקן חשבונאות אמריקאי 

157( ASU 820-10) .העדכונים שנכללו ב-ASUכוללים הבהרות של ה -FASB בנוגע לכוונותיו בדבר אופן היישום של 

וכן עדכונים אשר קובעים עקרונות או דרישות ספציפיות , כללי מדידת שווי הוגן ובדבר דרישות הגילוי הקיימות כיום

 .בדבר מדידת שווי הוגן ובדבר דרישות הגילוי לגבי מדידות השווי ההוגן
במסגרת העדכונים נכללו הבהרות נוספות והנחיות ספציפיות בדבר מדידת השווי ההוגן של מכשירים , בין היתר

נקבעו כללים למדידת שווי הוגן של מכשירים המסווגים על ידי הישות , פיננסיים אשר מנוהלים במסגרת פורטפוליו

. המדווחת בהון וכן הבהרות לגבי יישום פרמיות או ניכיונות בחישוב שווי הוגן של יחידה חשבונאית של נכס או התחייבות

 :דורש התקן דרישות גילוי נוספות המפורטות להלן, בנוסף
 (:level 3 )3לגבי מדידות שווי הוגן שסווגו בהיררכית השווי ההוגן במסגרת רמה  (1

 ;תהליך הערכה שמיושם על ידי הישות המדווחת
אם , ניתוח רגישות של מדידת השווי ההוגן לשינויים בנתונים לא נצפים ויחסים הדדיים בין נתונים לא נצפים אלו

 .קיימים
כאשר הנכס נמדד לפי שווי הוגן , (highest and best use)שימוש בנכס לא פיננסי באופן השונה מהשימוש המיטבי  (2

 .במאזן או כאשר שוויו ההוגן נכלל במסגרת הגילויים בהתאם להנחת השימוש המיטבי
אך אשר נדרש גילוי , סיווג לרמות במסגרת היררכית השווי ההוגן לגבי פריטים אשר לא נמדדים לפי שווי הוגן במאזן (3

 .לגבי שווים ההוגן
 

 ASU- העדכונים שנקבעו ב. יישום מוקדם אינו אפשרי. 2012 בינואר 1התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

 .ייושמו באופן פרוספקטיבי

 

 .הבנק טרם החל בבחינת ההשלכות של אימוץ התקן על הדוחות הכספיים
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 (המשך) חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - 1באור 
 

ב "טיוטת הוראות בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה .4

 בנושא מדידת הכנסות ריבית

 

 : פורסמה טיוטת הוראות אשר נועדה להתאים את הוראות הדיווח לציבור לצורך2011 בספטמבר 21- ב

 

 ההוראה מתאימה את מתכונת דוח רווח והפסד לאופן ההצגה המקובל – קביעת אופן ההצגה של דוח רווח והפסד

המתכונת החדשה משנה את אופן ההצגה של מרכיבי הרווח המימוני בגוף דוח רווח והפסד ובביאורים . ב"בעולם ובארה

משנה סיווג של הפרשי הצמדה על הקרן ; מבטלת אבחנה בין עמלות מעסקי מימון לבין עמלות תפעוליות; הנלווים לו

רווח "ההוראה מבטלת את סעיף , בנוסף. וכן משנה סיווג ושמות של סעיפים אחרים של דוח רווח והפסד" ריבית"כחלק מ

אינם "ב לפיה פריטים מיוחדים מוגדרים כפריטים אשר "ומאמצת את הגישה הנהוגה בארה" מפעולות בלתי רגילות

וכן קובעת כי סיווג אירוע כלשהו כפריט מיוחד יתאפשר רק באישור מראש של הפיקוח על " אינם שכיחים"ו" רגילים

 .ההוראה קובעת שינויים למתכונת ביאורים נוספים בדוחות הכספיים, כמו כן. הבנקים
 

באופן של , 2012יישום ההוראות בנוגע למתכונת דוח רווח והפסד יבוצע החל מהדוח לציבור לרבעון הראשון של שנת 

 .מיישום ההוראות לראשונה לא צפויה השפעה למעט שינוי הצגתי. יישום למפרע

 

עמלות שאינן ניתנות להחזרה ועלויות "ב בנושא "אימוץ הכללים שנקבעו במסגרת תקני חשבונאות מקובלים בארה

העמלות והעלויות . ההוראה קובעת כללים לטיפול בעמלות מיצירת הלוואות ובעלויות ישירות ליצירת הלוואות- " אחרות

הכשירות בהתאם לקריטריונים שנקבעו בהוראה לא יוכרו באופן מיידי בדוח רווח והפסד אלא יובאו בחשבון בחישוב 

ההוראה משנה טיפול בעמלות ועלויות הקשורות להתחייבויות , בנוסף. שיעור הריבית האפקטיבית של ההלוואה

בהוראה נקבעו כללים בנוגע לטיפול בשינויים בתנאי החוב , כמו כן. להקצאת אשראי לרבות עסקאות בכרטיסי אשראי

טיפול בפירעונות מוקדמים של חובות וכן טיפול בעסקאות מתן אשראי , אשר לא מהווים ארגון מחדש של חוב בעייתי

 .אחרות כגון עסקאות סינדיקציה
ההיערכות . הכללים שנקבעו בהוראה מהווים שינוי משמעותי לעומת הכללים הקיימים כיום בהוראות הדיווח לציבור

ליישום הכללים שנקבעו בהוראה הינה מורכבת ובכוונת הפיקוח על הבנקים ללוות את תהליך ההיערכות של התאגידים 

 1בהתאם לטיוטת החוזר נקבע כי הכללים בנושא ייושמו מיום . במיוחד בכל הקשור לזיהוי העלויות הכשירות, הבנקאיים

בגין חובות פגומים ייושמו לגבי חובות שסווגו כפגומים " ריבית"ההוראות בקשר לשינוי בהגדרת .  ואילך2013בינואר 

 . ואילך בלבד2012 בינואר 1מיום 

 

 .הבנק לומד את טיוטת ההוראה ובוחן את ההשלכות הצפויות מיישומה לראשונה
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ניירות ערך - 2באור 
סכומים מדווחים

2011 בספטמבר 30
(ב)רווח כולל אחר מצטבר 

 (א)שווי הוגן הפסדים רווחים עלות מופחתת הערך במאזן
(בלתי מבוקר)

ח"מיליוני ש
:אגרות חוב זמינות למכירה

                    467.3 (0.9)                        3.3                   464.9                   468.1ממשלתיות
                        2.6                           -                             -                         2.6                       2.7של אחרים

                    469.9 (0.9)                        3.3                   467.5                   470.8סך הכל ניירות ערך

2010 בספטמבר 30
(ב)רווח כולל אחר מצטבר 

 (א)שווי הוגן הפסדים רווחים עלות מופחתת הערך במאזן
(בלתי מבוקר)

ח"מיליוני ש
:אגרות חוב זמינות למכירה

                    573.6                           -                          3.2                   570.4                   573.6ממשלתיות 
                        3.2                           -                          0.1                       3.1                       3.2של אחרים

                    576.8                           -                          3.3                   573.5                   576.8סך הכל ניירות ערך

2010 בדצמבר 31
(ב)רווח כולל אחר מצטבר 

 (א)שווי הוגן הפסדים רווחים עלות מופחתת הערך במאזן
(מבוקר)
ח"מיליוני ש

:אגרות חוב זמינות למכירה
                    613.5 (0.1)                        2.6                   611.0                   613.5ממשלתיות
                        2.7                           -                          0.1                       2.6                       2.7של אחרים

                    616.2 (0.1)                        2.7                   613.6                   616.2סך הכל ניירות ערך

.אשר לא בהכרח משקפים את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים, נתוני שווי הוגן מבוססים על שערי בורסה(א)
".התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן"כלולים בהון העצמי בסעיף (ב)

.10בדבר שיעבודים ראה באור . 8ראה באור - פירוט תוצאות הפעילות בהשקעות באגרות חוב   :הערה
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אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי - 3באור 

כללי

סיכון אשראי והפרשה,  מיישם הבנק הוראה חדשה של הפיקוח על הבנקים בנושא מדידה וגילוי של חובות פגומים2011 בינואר 1-החל מ

. בתמצית דוחות כספיים רבעוניים אלה נכלל גילוי לפי המתכונת החדשה המותאם לדרישות הדיווח בהתאם להוראה כאמור. להפסדי אשראי

יוצגו להלן , לצורך השוואתיות הגילוי, לאור העובדה שההוראה החדשה יושמה באופן של מכאן ולהבא ללא הצגה מחדש של מספרי ההשוואה

.לו ההוראה הייתה מיושמת לראשונה בשנה זו, (נתוני פרופורמה) 2010 בדצמבר 31- נתוני התקופה הנוכחית מול יתרות מתאימות ל

ההשפעה מיישום לראשונה של ההוראה החדשה על הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות ובגין מכשירי אשארי חוץ מאזניים והתנועה ביתרת 

: הינה כדלקמן30.9.2011ההפרשה בתקופה של תשעת חודשים שהסתיימו ביום 

30.9.2011
הפרשה להפסדי אשראי

כ"סהעל בסיס על בסיס פרטני
אחר -(א)קבוצתי

(בלתי מבוקר)
( ח"במיליוני ש )

              172.9                 11.8             31.12.2010161.1ליום  (1)יתרת הפרשה להפסדי אשראי 

30.9.2011תשעה חודשים שנסתיימו ביום 

 (158.5)                     -   (158.5)(ב) 1.1.2011מחיקות חשבונאיות נטו שהוכרו ליום 

שינויים אחרים בהפרשה להפסדי אשראי ליום 
                 37.9                 36.4                  1.5(ב) (נזקפו להון העצמי) 1.1.2011

                   2.3 (2.3)                  4.6הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (30.0)                     -   (30.0)    מחיקות חשבונאיות

                 25.1                     -                  25.1    גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 (4.9)                     -   (4.9)מחיקות חשבונאיות נטו

                 49.7                 45.9                  30.9.20113.8יתרות הפרשה להפסדי אשראי ליום 

.לרבות הפרשה על בסיס קבוצתי בגין חובות שנבדקו פרטנית ונמצא שאינם פגומים (א)
.סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, כתוצאה מיישום לראשונה של ההוראות החדשות בנושא  מדידה וגילוי של חובות פגומים (ב)

".הפרשה לחובות מסופקים" בסעיף 1.1.2011סכום זה הוצג לפני יום  (1)
".הפרשה ספציפית אחרת" בסעיף 1.1.2011סכום זה הוצג לפני יום  (2)
".הפרשה נוספת" בסעיף 1.1.2011סכום זה הוצג לפני יום  (3)

האשראי לציבור . א

ח''סכומים מדווחים במיליוני ש
(נתוני פרופורמה)30.9.201131.12.2010

יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב 
להפסדי אשראירשומהלהפסדי אשראירשומה

(מבוקר)(בלתי מבוקר)

                 76.2                   7.6                 83.8              113.8                   5.7             119.5(א)אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני 

            3,182.0                 42.2            3,224.2           3,466.9                 41.6          3,508.5(ב)אשראי לציבור שנבדק על בסיס קבוצתי 

            3,258.2                 49.8            3,308.0           3,580.7                 47.3          3,628.0סך הכל אשראי לציבור

. ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי זה חושבה על בסיס קבוצתי. לרבות אשראי שנבחן על בסיס פרטני ונמצא שהוא אינו פגום (א)
.להלן'      לפירוט נוסף לגבי אשראי שנבחן על בסיס פרטני ראה פירוט בסעיף ב

.להלן' ראה פירוט בסעיף ג. אשראי אחר שלא נבדק פרטנית אשר ההפרשה להפסדי אשראי בגינו חושבה על בסיס קבוצתי (ב)

.('ה)1ראה באור , לפירוט בדבר סוגי האשראי שנבדקים על בסיס פרטני וסוגי האשראי שנבדקים על בסיס קבוצתי :הערה

(2)(3)
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20/11/2011-טיוטה ל

2011 בספטמבר 30באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  - 3באור 

אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני. ב

ח''סכומים מדווחים במיליוני ש

(נתוני פרופורמה)30.9.201131.12.2010:אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני כולל. 1
יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב 

להפסדי אשראירשומהלהפסדי אשראירשומה
(מבוקר)(בלתי מבוקר)

                7.9                      4.6              12.5                    12.9               3.8             16.7(א)אשראי לציבור פגום 

                  -                          -                    -                        1.4                 -                 1.4(ב) ימים או יותר 90בפיגור של ,אשראי לציבור שאינו פגום

                1.5                        -                  1.5                      1.8                 -                 1.8(ב) ימים 89 ימים ועד 30בפיגור של ,אשראי לציבור שאינו פגום

              66.8                      3.0              69.8                    97.7               1.9             99.6(ב)אשראי לציבור אחר שאינו פגום 

              68.3                      3.0              71.3                  100.9               1.9           102.8(ב)כ אשראי לציבור שאינו פגום "סה

              76.2                      7.6              83.8                  113.8               5.7           119.5כ אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני"סה

.אשראי פגום אינו צובר הכנסות רבית  (א)
.ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי זה חושבה על בסיס קבוצתי. אשראי שנבדק על בסיס פרטני ונמצא שאינו פגום (ב)

30.9.201131.12.2010מידע נוסף על אשראי לציבור פגום שנבדק על בסיס פרטני
(נתוני פרופורמה)

(מבוקר)(בלתי מבוקר)

              11.7                    11.0אשראי לציבור פגום בגינו קיימת הפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני. 2

                0.8                      5.7   אשראי לציבור פגום בגינו לא קיימת הפרשה להפסדי אשראי על בסיס פרטני

              12.5                    16.7   סך הכל אשראי לציבור פגום

              12.5                    16.7אשראי לציבור פגום שנמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים. 3

                  -                          -     אשראי לציבור פגום שנמדד לפי שווי הביטחון

              12.5                    16.7   סך הכל אשראי לציבור פגום

:אשראי בעייתי בארגון מחדש במסגרתו בוצעו שינויים בתנאי האשראי. 4

                      5.8   שאינו צובר הכנסות רבית

                        -     צובר הכנסות רבית

                      5.8(נכלל באשראי לציבור פגום)   סך הכל 

לתשעה חודשים שנסתיימולשלושה חודשים שנסתיימו
2011 בספטמבר30ביום 2011 בספטמבר30ביום 

(בלתי מבוקר)(בלתי מבוקר)

                    14.3                    15.2יתרת חוב רשומה ממוצעת של אשראי לציבור פגום בתקופת הדיווח. 5

                        -                          -     סך הכנסות רבית שנרשמו בתקופת הדיווח בגין אשראי זה בפרק הזמן בו סווג כפגום 

   סך הכנסות רבית שהיו נרשמות בתקופת הדיווח אילו היה אשראי זה 
                      1.1                      0.3   צובר רבית לפי תנאיו המקוריים

:אשראי לציבור שנבדק על בסיס קבוצתי. ג

:אשראי אחר שלא נבדק פרטנית אשר ההפרשה להפסדי אשראי בגינו חושבה על בסיס קבוצתי

ח''סכומים מדווחים במיליוני ש
(נתוני פרופורמה)30.9.201131.12.2010

יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב יתרת חוב נטוהפרשה  יתרת חוב 
להפסדי אשראירשומהלהפסדי אשראירשומה

(מבוקר)(בלתי מבוקר)

                  -                          -                    -                          -                   -                   -  אשראי לציבור פגום

                3.5                      0.7                4.2                    11.2               1.9             13.1 ימים או יותר90בפיגור של ,אשראי לציבור שאינו פגום

            140.2                      1.4            141.6                    36.1               0.4             36.5 ימים89 ימים ועד 30בפיגור של ,אשראי לציבור שאינו פגום

         3,038.3                    40.1         3,078.4               3,419.6             39.3        3,458.9אשראי לציבור אחר שאינו פגום

         3,182.0                    42.2         3,224.2               3,466.9             41.6        3,508.5סך הכל
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11/16/2011-טיוטה ל

2011 בספטמבר 30באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  - 3באור 

הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות ובגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים. ד

ח''סכומים מדווחים במיליוני ש
30.9.2011

הפרשה להפסדי אשראי
כ"סהעל בסיס על בסיס פרטני

אחר -(א)קבוצתי
(בלתי מבוקר)

                    52.0                    47.2                      4.8(בלתי מבוקר) 30.6.2011יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

(בלתי מבוקר) 30.9.2011שלושה חודשים שנסתיימו ביום 

                      0.1 (1.3)                      1.4הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (11.2)                        -   (11.2)    מחיקות חשבונאיות

                      8.8                        -                        8.8    גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 (2.4)                        -   (2.4)מחיקות חשבונאיות נטו

                    49.7                    45.9                      3.8(בלתי מבוקר) 30.9.2011יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

                    52.3                    48.2                      4.1(מבוקר) (נתוני פרופורמה) 31.12.2010יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

(בלתי מבוקר) 30.9.2011תשעה חודשים שנסתיימו ביום 

                      2.3 (2.3)                      4.6הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (30.0)                        -   (30.0)    מחיקות חשבונאיות

                    25.1                        -                      25.1    גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 (4.9)                        -   (4.9)מחיקות חשבונאיות נטו

                    49.7                    45.9                      3.8(בלתי מבוקר) 30.9.2011יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

(בלתי מבוקר) 30.9.2011: הרכב יתרות ההפרשה ליום

                    47.3                    43.5                      3.8בגין אשראי לציבור

                      2.4                      2.4                        -  (נכלל בסעיף התחייבויות אחרות)בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים 

(מבוקר) (נתוני פרופורמה) 31.12.2010: הרכב יתרות ההפרשה ליום

                    49.8                    45.7                      4.1בגין אשראי לציבור

                      2.5                      2.5                        -  (נכלל בסעיף התחייבויות אחרות)בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים 

.לרבות הפרשה על בסיס קבוצתי בגין חובות שנבדקו פרטנית ונמצא שאינם פגומים (א)
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17/11/2011-טיוטה ל

2011 בספטמבר 30באורים לדוחות הכספיים ליום 

הון עצמי והלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים - 4באור 

סכומים מדווחים

".מדידה והלימות ההון" בדבר 200-211מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מעבר 

30.9.2011ליום הון מניות נומינלי. א
30.9.2010ליום 
31.12.2010ליום 

מונפק ונפרערשום
ח נומינלי"אלפי שח נומינלי"אלפי ש

1410ח" ש0.01מניות רגילות בנות 
                                -1ח" ש0.0001מניות רגילות בנות 

1510כ מניות"סה

 בדצמבר31 בספטמבר30ביום  בספטמבר30ביום הון עצמי.ב
201120102010

סכומים מדווחים
מבוקרלא מבוקרלא מבוקר

ח "מיליוני ש
 26.6  26.6  26.6 הון מניות רגילות נפרע

 16.4  16.8  16.6 קרנות הון
 293.6  331.9  343.4 עודפים

 336.6  375.3  386.6 כ הון עצמי"סה

2010 בדצמבר 201031 בספטמבר 201130 בספטמבר 30
במיליוני שקלים חדשים

.ג

הון לצורך חישוב יחס ההון.1
                        334.9                        373.2                         385.1לאחר ניכויים, 1הון רובד 
                        159.6                        159.9                         159.5לאחר ניכויים, 2הון רובד 

                        494.5                        533.1                         544.6כ הון כולל"סה

יתרות משוקללות של נכסי סיכון.2
                      2,769.7                      2,618.0                      2,998.6סיכון אשראי

                             1.3                             1.3                             0.5סיכוני שוק
                        613.5                        606.8                         630.0(א)סיכון תפעולי 

                      3,384.5                      3,226.1                      3,629.1כ יתרות משוקללות של נכסי סיכון"סה
באחוזיםיחס ההון לרכיבי סיכון.3

10.61%11.57%9.90% לרכיבי סיכון1יחס הון רובד 
15.01%16.52%14.61%יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

9.00%9.00%9.00%י המפקח על הבנקים"יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע

2010 בדצמבר 201031 בספטמבר 201130 בספטמבר 30
במיליוני שקלים חדשים

רכיבי ההון לצורך חישוב יחס ההון . ד

1הון רובד .1
                        336.6                        375.3                         386.6הון עצמי

רווחים נטו בגין התאמות לשווי הוגן של ניירות ערך : בניכוי
(1.7)(2.1)(1.5)זמינים למכירה

                        334.9                        373.2                         1385.1סך הכל הון רובד 

2הון רובד .2

 עליון2הון רובד . א

בגין , לפני השפעת המס המתייחס,  מסכום הרווחים נטו45%
                             1.2                             1.5                             1.1ע זמינים למכירה"התאמות לשווי הוגן של ני

                             8.4                             8.4                             8.4הפרשה כללית לחובות מסופקים
 תחתון2הון רובד . ב

                        150.0                        150.0                         150.0כתבי התחייבויות נדחים

                        159.6                        159.9                         2159.5סך הכל הון רובד 

. מההכנסות15%מחושב על פי גישת האינדקטור הבסיסי בגובה (א)
הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים (ב)

.('ו)('ה)1ראה באורים  )

(ב)(ב)
(ב) (ב)

(ב)(ב)

(ב)(ב)

(ב)
(ב)

(ב)
(ב)

(ב)(ב)

(ב) (ב)

(ב)(ב)

(ב)(ב)
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17/11/2011-טיוטה ל

2011 בספטמבר 30באורים לדוחות הכספיים ליום 

נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  - 5באור 

סכומים מדווחים

2011 בספטמבר 30
סך הכל פריטים (א)מטבע חוץ     מטבע ישראלי

אחר שאינם צמוד למדד   דולר לא
כספיים המחירים צמוד

(לא מבוקר)  
(במיליוני  שקלים  חדשים)  

נכסים

מזומנים ופיקדונות בבנקים             525.4          673.7         38.4           5.8             -          1,243.3

ניירות ערך             466.3              4.5             -             -             -             470.8

נטו, אשראי לציבור          3,493.3            87.4             -             -             -          3,580.7

בניינים וציוד                   -               -             -             -         56.5               56.5

נכסים אחרים               55.1               -             -             -           3.8               58.9

5,410.2 60.3 5.8 38.4 765.6 4,540.1 סך כל הנכסים

התחייבויות

פיקדונות הציבור          3,097.9          596.9         37.8           5.8             -          3,738.4

פיקדונות מבנקים             838.1            69.1             -             -             -             907.2

כתבי התחייבויות נדחים             155.9               -             -             -             -             155.9

התחייבויות אחרות             215.2              5.3           0.1             -           1.5             222.1

5,023.6 1.5 5.8 37.9 671.3 4,307.1 סך כל ההתחייבויות

386.6 58.8  -   0.5           94.3 233.0 ה פ ר ש

.כולל צמודי מטבע חוץ (א)

.ח בגין מכשירים פיננסיים בהם קיימת ברירת הצמדה'' מיליון ש32.2בסך הנכסים וההתחייבויות כלולות יתרות בסך של  (ב)

(ב)

(ב)
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17/11/2011-טיוטה ל

2011 בספטמבר 30באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  - 5באור 

סכומים מדווחים

2010 בספטמבר 30
סך הכל פריטים (א)מטבע חוץ     מטבע ישראלי

אחר שאינם צמוד למדד   דולר לא
כספיים המחירים צמוד

(לא מבוקר)  
(במיליוני  שקלים  חדשים)  

נכסים

מזומנים ופיקדונות בבנקים             432.4          579.9         55.1            7.7            -          1,075.1

ניירות ערך             569.2              7.6            -            -            -             576.8

(ב)אשראי לציבור            3,039.0          100.3            -            -            -          3,139.3

בניינים וציוד                  -               -            -            -         53.9               53.9

נכסים אחרים               42.6               -            -            -            3.7               46.3

4,891.4 57.6 7.7 55.1 687.8 4,083.2 סך כל הנכסים

התחייבויות

פיקדונות הציבור           2,706.5          530.7         54.0            7.6            -          3,298.8

פיקדונות מבנקים             784.8            83.0            -            -            -             867.8

כתבי התחייבויות נדחים             154.3               -            -            -            -             154.3

התחייבויות אחרות             190.0              4.0            0.1            -            1.1             195.2

4,516.1 1.1 7.6 54.1 617.7 3,835.6 סך כל ההתחייבויות

375.3 56.5 0.1 1.0 70.1 247.6 ה פ ר ש

.כולל צמודי מטבע חוץ (א)

.הנוספת והמיוחדת לחובות מסופקים נוכו באופן יחסי מבסיסי ההצמדה השונים בסעיף זה, ההפרשה הכללית (ב)

.ח בגין מכשירים פיננסיים בהם קיימת ברירת הצמדה'' מיליון ש116.7בסך הנכסים וההתחייבויות כלולות יתרות בסך של  (ג)

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח  (ד)

.('ו)('ה)1ראה באורים  )כספי בנושא זכויות עובדים 

(ג)

(ג)

(ד)

(ד)(ד)

(ד)

(ד) (ד)
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(המשך)נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  - 5באור 

סכומים מדווחים

2010 בדצמבר 31
סך הכל פריטים (א)מטבע חוץ     מטבע ישראלי

אחר שאינם צמוד למדד   דולר לא
כספיים המחירים צמוד

(מבוקר)
(במיליוני  שקלים  חדשים)

נכסים

1,144.4 מזומנים ופיקדונות בבנקים          496.0          592.6            49.4              6.4               -

616.2 -               -                      - ניירות ערך          609.1              7.1               -

3,292.8 (ב)אשראי לציבור        3,196.9            95.9               -               -               -

57.2 57.2            -                      - -                      - -                      - בניינים וציוד               -

53.0 3.0                     - -                      - -                      - נכסים אחרים            50.0               -

5,163.6 60.2 6.4 49.4 695.6 4,352.0 סך כל הנכסים

התחייבויות

3,436.6 -               6.3                     - 48.1                   - פיקדונות הציבור       2,837.8-                 544.4

1,026.2 -               -                      - -                      - 84.0                   - פיקדונות מבנקים          942.2

156.0 -               -                      - -                      - -                      - כתבי התחייבויות נדחים          156.0

208.2 1.4              -                      - 0.1                     - 4.0                     - התחייבויות אחרות          202.7

4,827.0 1.4              6.3 48.2 632.4 4,138.7 סך כל ההתחייבויות

336.6 58.8 0.1              1.2 63.2 213.3 ה פ ר ש

.כולל צמודי מטבע חוץ (א)

.הנוספת והמיוחדת לחובות מסופקים נוכו באופן יחסי מבסיסי ההצמדה השונים בסעיף זה, ההפרשה הכללית (ב)

.ח בגין מכשירים פיננסיים בהם קיימת ברירת הצמדה'' מיליון ש102.1בסך הנכסים וההתחייבויות כלולות יתרות בסך של  (ג)

הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח  (ד)

.('ו)('ה)1ראה באורים  )כספי בנושא זכויות עובדים 

(ג)

(ג)

(ד)

(ד)

(ד)(ד)

(ד)

(ד)
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התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות - 6באור 

30.9.201130.9.201031.12.2010
סכומים מדווחים

(מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)
ח "מיליוני ש

יתרהיתרה(2)הפרשה (1)יתרה מאזניים- מכשירים פיננסיים חוץ  .א

:עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי

24.80.116.120.5אשראי תעודות

52.20.542.342.1ערבויות להבטחת אשראי

96.70.767.480.9ערבויות אחרות

247.50.1210.9213.2מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו

ד ומסגרות אשראי אחרות בחשבונות "מסגרות חח
374.10.8357.7344.5לפי דרישה שלא נוצלו

46.30.2101.986.9התחייבויות בלתי חוזרות לתת אשראי שאושר ועדין לא ניתן

.לפני השפעת הפרשה להפסדי אשראי, יתרת החוזים או הסכומים הנקובים שלהם לסוף התקופה (1)

.יתרת הפרשה להפסדי אשראי לסוף התקופה (2)

30.9.201130.9.201031.12.2010
סכומים מדווחים

(מבוקר)(לא מבוקר)(לא מבוקר)
ח "מיליוני שהתחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות.ב

6.73.20.1התחייבות לרכישת ציוד והתקנות.1

- חוזי שכירות לזמן ארוך .2

:דמי שכירות של בניינים  וכלי רכב בשל התקשרויות לתשלום בשנים הבאות

2.12.52.4בשנה ראשונה 

2.52.42.2בשנה שנייה 

1.92.11.9בשנה שלישית 

1.61.61.5בשנה רביעית 

1.21.41.2בשנה חמישית 

1.72.01.8מעל חמש שנים  

11.012.011.0סך הכל

. ההתקשרות כוללת תקופת שכירות אפשרית מירבית בהתאם לחוזה השכירות

.ח אינו כלול בסכומים לעיל'' מיליוני ש0.1סכום השכירות המוגנת השנתית . הבנק שכר מספר מבנים כדייר מוגן

לדעת הנהלת הבנק המתבססת על חוות דעת משפטיות באשר. במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד הבנק תביעות משפטיות.ג

.במקום בו נדרשו הפרשות לכיסוי נזקים כתוצאה מהתביעות האמורות, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות,  לסיכויי התביעות

לדעת הנהלת הבנק סכום החשיפה הנוספת בשל תביעות שהוגשו נגד הבנק בנושאים שונים אשר אפשרות התממשותן 

.ח'' מיליון ש2.8- מסתכם בסך של כ, אינה קלושה



11517
 19  

 2011 בספטמבר 30באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך)התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות  - 6באור 
 

: להלן פירוט של תובענות שהסכום הנטען בהן הוא מהותי.  ד
 

 הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים  תביעה כספית נגד הבנק  ונגד משרד הרווחה על סך 2010 באפריל 11ביום  .1

לטענת התובעת נגרמו לה נזקים עקב החלטת ועדת המכרזים של משרד הרווחה לפסול את . ח" מיליון ש4.9של 

וזאת בשל פגמים שנפלו , הצעתה במכרז מאגר שערך המשרד להפעלת מעונות יום שיקומיים לילדים בעלי לקויות

 .בערבות הבנקאית שהוציא הבנק עבור התובעת לצורך השתתפותה במכרז
 

. ח" מיליון ש5.2על סך של   הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה תביעה כספית כנגד הבנק2010 בספטמבר 17ביום  .2

לטענת התובעת נגרמו לה נזקים  עקב החלטתה של ועדת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי לפסול את הצעתה 

וזאת בשל פגמים שנפלו בערבות , במכרז מאגר שערך המוסד לביטוח לאומי למתן שירותי רווחה וסיעוד לקשישים

.  הבנקאית שהוציא הבנק עבור התובעת לצורך השתתפותה במכרז

 

טיוטת דוח ביקורת של בנק ישראל בנושא איסור מימון טרור . ה

 
 התקבלה במשרדי הבנק טיוטת דוח ביקורת של בנק ישראל הבוחנת את נאותות הטמעת ההוראות 2011  בפברואר 27ביום 

. והחוקים בתחום איסור מימון טרור והאופן בו הבנק מיישמם הלכה למעשה

 

 במאי 15הבנק העביר את תגובתו ותשובותיו לאמור בה לבנק ישראל ביום . לאחר שהבנק למד את האמור בטיוטת הדוח

2011 .
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 יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים - 7באור 
 

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים . א
 

: הוגן של מכשירים פיננסיים על פי הנחיות המפקח על הבנקיםהשווי המידע בדבר הערכת  כולל רהביאו

. מכיוון שלא קיים שוק פעיל בו הם נסחרים" מחיר שוק "לצטטלרוב המכשירים הפיננסיים בבנק לא ניתן 

ריבית המשקף את רמת הריבית בשיעור עתידי המהוון ה ניםמזומה םנוכחי של תזריהערך על פי ההשווי ההוגן נאמד , לפיכך

 .בו היתה מבוצעת עסקה דומה ביום הדיווח

, לכן. יקטיבייא סובוהש , באמצעות הערכת תזרים המזומן העתידי וקביעת שיעור ריבית הניכיון מחושבאומדן של השווי ההוגן

 הערכת השווי ההוגן המצורפת אינה בהכרח אינדיקציה לשווי מימוש של המכשיר הפיננסי , המכשירים הפיננסיים רובעבור

הערכת השווי ההוגן נערכה לפי שיעורי הריבית התקפים למועד הדיווח ואינה לוקחת בחשבון את התנודתיות  . ביום הדיווח

בעיקר הדברים . הנחת שיעורי ריבית אחרים יתקבלו ערכי שווי הוגן שיכול שיהיו שונים באופן מהותיב. של שיעורי הריבית

בקביעת ערכי השווי ההוגן לא הובאו , בנוסף. אמורים לגבי המכשירים הפיננסיים  בריבית קבועה או שאינם נושאים ריבית

הפער בין , יותר מכך. בחשבון העמלות שיתקבלו או ישולמו אגב הפעילות העסקית וכן אינם כוללים את השפעת המס

היתרה במאזן לבין יתרות השווי ההוגן יתכן ולא ימומש מכיוון שברוב המקרים הבנק עשוי להחזיק את המכשיר הפיננסי עד 

בשל , כמו כן.  כעסק חיהבנקאור זה כדי להצביע על שווי יבשל כל אלה יש להדגיש כי אין בנתונים הכלולים בב. לפרעון

יש להיזהר בעת , הקשת הרחבה של טכניקות הערכה והאומדנים האפשריים ליישום במהלך ביצוע הערכת השווי ההוגן

. עריכת השוואות ערכי שווי הוגן בין בנקים שונים

 
פיננסיים המכשירים ההשיטות וההנחות העיקריות לצורך אומדן השווי ההוגן של .  ב

 
: נכסים פיננסים

 

שיטת היוון תזרימי מזומנים עתידיים לפי שיעורי ריבית שבהם הבנק ביצע עסקאות דומות  במועד - בבנקיםפיקדונות 

.  היתרה במאזן נחשבת כאומדן של השווי ההוגן- יתרות עובר ושב בבנקים .הדיווח

 

 .כל תיק ניירות הערך מושקע באגרות חוב.  לבנק ניירות ערך סחירים בלבד.לפי שווי שוק- ניירות ערך סחירים

 

 השווי ההוגן של יתרת האשראי לציבור נאמד לפי שיטת הערך הנוכחי של תזרימי מזומנים עתידיים -נטו, אשראי לציבור

 . בהתאם לסוג הלקוח ודרוג סיכון האשראי שלוהומוגניות קטגוריות ל פולחהיתרת האשראי .  מתאיםןניכיומנוכים בשיעור 

תקבולים אלה הוונו . לפי בסיסי ההצמדה השונים (קרן וריבית)קטגוריה חושב התזרים של התקבולים העתידיים בכל 

בדרך . בשיעורי ריבית המשקפים את רמת הסיכון והמרווח הממוצע הגלומים באשראי באותה קטגוריה ואת תקופת האשראי

 . בבנק עסקאות דומות במועד הדיווחלפיו נעשותכלל שיעור זה נקבע לפי שיעור ריבית 

 

. ש הוערך בהתאם לערך במאזן"השווי ההוגן של יתרות חובה בחשבונות עו
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 (המשך)  יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים- 7באור 
 

בכל .  חושב תוך שימוש בשיעורי ריבית ניכיון המשקפים את סיכון האשראי הגבוה הגלום בהםפגומיםהשווי ההוגן של חובות 

 את הבנק בעיסקאות במועד הדיווח באותו ים ביותר המשמשים הריבית הגבוהישיעורמשקפים את מקרה שיעורי ריבית אלה 

השפעות של מחיקות חשבונאיות ושל חושבו לאחר ניכוי פגומים וחובות אחרים תזרימי המזומן העתידיים עבור חובות . מגזר

. הפרשות להפסדי אשראי בגין החובות

 

תוצאות הבדיקה העלו . בוצעה בדיקת רגישות של אומדן השווי ההוגן של החובות הפגומים לשיעורי ריבית הנכיון, בנוסף

 של החובות הפגומים לסוף ספטמבר  את השווי ההוגןמריבית הנכיון מקטין 1%-ריבית גבוהה בבשהיוון החובות הפגומים 

. ח" מיליון ש0.1 בסך של 2011

 

: התחייבויות פיננסיות

 

בסיסי ההצמדה ותקופת , סוג הריבית, כומיםסיתרת הפיקדונות מוינה למספר קטגוריות בהתאם למדרגי - פיקדונות הציבור

תשלומים אלו הוונו בשיעורי ריבית המשקפים . (קרן וריבית)בכל קטגוריה חושב התזרים של התשלומים העתידיים . ההפקדה

.   לתקופה שנותרה עד לפרעוןאותה קטגוריהמאת שיעור הריבית הממוצע בו הבנק מגייס פיקדונות דומים 

 

 .היתרה במאזן נחשבת כאומדן של השווי ההוגן - (ש"עו)חשבונות עובר ושב 

 

עשוי שיעורי ריבית שבהם הבנק אומדן שיטת היוון תזרימי מזומנים עתידיים לפי השווי ההוגן נאמד ב -מבנקיםפיקדונות 

 .היתרה במאזן נחשבת כאומדן של השווי ההוגן - (ש"עו)חשבונות עובר ושב  . במועד הדיווחלגייס פיקדונות דומים

 

שיטת היוון תזרימי מזומנים עתידיים לפי שיעורי ריבית שבהם הבנק ביצע עסקאות דומות  במועד  - כתבי התחייבויות נדחים

. או  יכול להנפיק כתבי התחייבות דומים ביום הדיווח, הדיווח

 

לעמלות בעסקאות דומות  השווי ההוגן הוערך בהתאם - מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים בהם היתרה מייצגת סיכון אשראי

. במועד הדיווח תוך התאמה ליתרת תקופת העסקה ולאיכות האשראי של הצד הנגדי
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(המשך)יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  - 7באור 

:הרכב. ג
2011 בספטמבר 30

שווי הוגן יתרה במאזן
כ"סה(ב)(א)

סכומים מדווחים
ח"מיליוני ש

נכסים פיננסיים

 1,256.4  1,243.3  1,072.9  170.4 מזומנים ופיקדונות בבנקים
 470.8  470.8                          - 470.8 (ג)ניירות ערך 

 3,553.0  3,580.7  2,648.0  932.7 נטו, אשראי לציבור
 4.4  4.4                          - 4.4 נכסים פיננסיים אחרים

 5,284.6  5,299.2  3,720.9  1,578.3 סך כל הנכסים הפיננסיים

התחייבויות פיננסיות

 3,755.2  3,738.4  3,276.9  461.5 פיקדונות הציבור
 908.8  907.2  69.1  838.1 פיקדונות מבנקים

 161.1  155.9  155.9                         -אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים
 129.0  131.7  121.8  9.9 התחייבויות פיננסיות אחרות

 4,954.1  4,933.2  3,623.7  1,309.5 סך כל  ההתחייבויות הפיננסיות

2010 בדצמבר 31
שווי הוגן יתרה במאזן

כ"סה(ב)(א)
סכומים מדווחים

ח"מיליוני ש

נכסים פיננסיים

 1,167.2  1,144.4  950.7  193.7 מזומנים ופיקדונות בבנקים
 616.2  616.2                          - 616.2 ניירות ערך

 3,282.8  3,292.8  2,358.7  934.1 אשראי לציבור
 3.9  3.9                          - 3.9 נכסים פיננסיים אחרים

 5,070.1  5,057.3  3,309.4  1,747.9 סך כל הנכסים הפיננסיים

התחייבויות פיננסיות

 3,457.7  3,436.6  2,956.7  479.9 פיקדונות הציבור
 1,028.9  1,026.2  84.0  942.2 פיקדונות מבנקים

 160.7  156.0  156.0                         -אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים
 126.8  129.6                        119.3                        10.3התחייבויות פיננסיות אחרות

 4,774.1  4,748.4  3,316.0  1,432.4 סך כל  ההתחייבויות הפיננסיות

מאזניים- מכשירים פיננסים חוץ  
:השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי אינו שונה מהותית משווין של יתרות אלה במאזן

.(ח" מיליוני ש1.4 - 2010 בדצמבר 31- ב)ח " מיליוני ש3.8 - 2011 בספטמבר 30-ב

:הערות
או מהווה קירוב לשווי הוגן  (מכשירים המוצגים במאזן לפי שווי הוגן)מכשירים פיננסיים שבהם היתרה במאזן זהה לשווי הוגן . א

.( חודשים3יתרות חשבונות עובר ושב שהם על בסיס רבית שוק משתנה בתדירות של עד )    
.מכשירים פיננסיים אחרים. ב
.ניירות ערך - 2ראה באור , לפירוט נוסף על יתרה במאזן ושווי הוגן של ניירות ערך. ג

פריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה. ד

2011 בספטמבר 30
יתרה מאזניתמדידות שווי הוגן 

המשתמשות במחירים 
מצוטטים בשוק פעיל

 ( 1רמה  )

 470.8  470.8 ניירות ערך זמינים למכירה
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pirsom_a--> 2011 בספטמבר 30באורים לדוחות הכספיים ליום 

(לא מבוקר)רווח מפעילות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי  - 8באור 
סכומים מדווחים

לתשעה חודשים לשלושה חודשים
 בספטמבר30-שנסתיימו ב בספטמבר30-שנסתיימו ב

2010 2011 2010 2011
(במיליוני שקלים חדשים)

בגין נכסים .א

178.0 234.1 63.2 83.4 מאשראי לציבור

(0.1) 0.1                (0.1) מפיקדונות בבנק ישראל וממזומנים                0.1

27.2 42.5 11.5 15.3 מפיקדונות בבנקים

10.2 11.7 3.5 4.0 מאגרות חוב

בגין התחייבויות .ב

(38.2) (66.6) (15.6) (25.1) על פיקדונות הציבור

(10.7) (20.7) (4.4) (7.4) על פיקדונות מבנקים

(4.3) (5.9) (1.5) (2.1) על כתבי התחייבויות נדחים

בגין מכשירים נגזרים ופעילויות גידור .ג

0.2                0.3 הכנסות נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים                0.1                0.1

אחר .ד

2.5 3.2 1.0 1.1 עמלות מעסקי מימון

1.2 0.2 -                 0.1 נטו, רווח ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה

10.3 1.0 3.0 (א)הכנסות מימון אחרות                  -

(0.4) (0.1) (0.1) הוצאות מימון אחרות                 -

175.9 199.8 60.6 69.5 רווח מפעילות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי

נטו, הפרשי שער: מזה                 -                 -                 -                 -

9.9 -                 2.7 מזה גביית ריבית מחובות בעייתיים (א)                 -

.ח'' מיליוני ש0.1- סכום נמוך מ (ב)

פירוט תוצאות הפעילות מהשקעות באיגרות חוב .ה

: הכנסות מימון על בסיס צבירה מאגרות חוב

מוחזקות לפידיון                 - 0.2                  - 0.8 

זמינות למכירה 4.0  3.3  11.7  9.4 

סך הכל כלול ברווח מפעילות מימון בגין נכסים 4.0  3.5  11.7  10.2 

 1.2  0.2 -                 0.1 רווחים ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה

סך הכל מהשקעות באיגרות חוב 4.1  3.5  11.9  11.4 

(ב)(ב) (ב)(ב)
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 2011 בספטמבר 30באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

מידע על מגזרי פעילות  - 9באור 
 

. בהתאם לסוגי הלקוחות השונים ובהתבסס על אופי פעילותם, פעילות הבנק חולקה למגזרי פעילות

: להלן המגזרים

אשר עיקר פעילותם עם הבנק משמש בעיקר לניהול שוטף של משק , בעיקר שכירים, כולל לקוחות פרטיים - מגזר משקי בית

. ביתם

כולל קבוצה מצומצמת של מספר לקוחות מסחריים אשר פעילותם עם הבנק משמשת לצרכי - מגזר מסחריים גדולים 

או מנהלים /ו, ח " מיליון ש10או מחזור פעילותם עולה על /ח ו" מיליון ש5והיקף האשראי הניתן להם עולה על עסקיהם 

 . אלף דולר100באמצעות הבנק מחזור פעילות של סחר חוץ העולה על 

. כולל את יתר קבוצת הלקוחות המסחריים של הבנק שלא נכללו בלקוחות מסחריים לעיל - מגזר מסחריים קטנים

.  במגזר זה נכללו תוצאות ניהול סיכוני השוק של הבנק מניהול נכסים והתחייבויות - מגזר ניהול פיננסי

. הפעילויות האחרות של הבנק שאינן משויכות למגזר מוגדר -  סכומים שלא הוקצו והתאמות

 

: להלן תוצאות פעילות המגזרים לעיל
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2011 בספטמבר 30באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)מידע  על מגזרי פעילות  - 9באור 
סכומים מדווחים

2011 בספטמבר 30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 
 סך הכל סכומים שלא ניהול פיננסימסחרייםמסחרייםמשקי בית          

הוקצו והתאמות גדוליםקטנים
ח"מיליוני ש

לא מבוקר

רווח מפעילות מימון לפני הוצאות 
:בגין הפסדי אשראי

 69.5                    - 7.5  7.3  23.6  31.1 מחיצוניים

               -                   -(5.8)(2.4)(2.3) 10.5 בינמגזרי

 26.6                    -                 - 1.7  7.9  17.0 הכנסות תפעוליות ואחרות

 96.1                    - 1.7  6.6  29.2  58.6 סך ההכנסות

 0.1                    -                 -(0.6)                - 0.7 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 24.7                    - 0.7  2.1  9.3  12.6 רווח נקי

2010 בספטמבר 30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 
 סך הכל סכומים שלא ניהול פיננסימסחרייםמסחרייםמשקי בית          

הוקצו והתאמות גדוליםקטנים
ח"מיליוני ש

לא מבוקר

רווח מפעילות מימון לפני הפרשה 
:לחובות מסופקים

 60.6                    - 12.1  6.7  18.4  23.4 מחיצוניים

                 -                   -(10.0)(2.5)(0.8) 13.3 בינמגזרי

 26.5  0.1                 0.6 1.8  7.4  16.6 הכנסות תפעוליות ואחרות

 87.1  0.1  2.7  6.0  25.0  53.3 סך ההכנסות

 5.9                    -                 - 0.5  2.0  3.4 הפרשה לחובות מסופקים

 20.3                    - 1.6  1.7  6.5  10.5 רווח נקי

.ח'' מיליוני ש0.1- סכום נמוך מ (א)

(א)

(א)

(א)
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2011 בספטמבר 30באורים לדוחות הכספיים ליום 

(המשך)מידע  על מגזרי פעילות  - 9באור 
סכומים מדווחים

2011 בספטמבר 30לתשעה חודשים שנסתיימו ביום 
 סך הכל סכומים שלא ניהול פיננסימסחרייםמסחרייםמשקי בית          

הוקצו והתאמות גדוליםקטנים
ח"מיליוני ש

לא מבוקר

רווח מפעילות מימון לפני הוצאות 
:בגין הפסדי אשראי

 199.8                   0.7 27.4  20.4  67.3  84.0 מחיצוניים

                 -                   -(22.3)(6.1)(6.9) 35.3 בינמגזרי

 81.1                   0.1                 - 5.7  24.2  51.1 הכנסות תפעוליות ואחרות

 280.9                   0.8 5.1  20.0  84.6  170.4 סך ההכנסות

 2.3                    -                 -(1.0)(1.1) 4.4 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 72.7                   0.4 2.6  6.2  27.9  35.6 רווח נקי

2010 בספטמבר 30לתשעה חודשים שנסתיימו ביום 
 סך הכל סכומים שלא ניהול פיננסימסחרייםמסחרייםמשקי בית          

הוקצו והתאמות גדוליםקטנים
ח"מיליוני ש

לא מבוקר

רווח מפעילות מימון לפני הפרשה 
:לחובות מסופקים

 175.9                    - 26.4  17.9  55.7  75.9 מחיצוניים

                 -                   -(20.4)(5.7)(3.0) 29.1 בינמגזרי

 75.3                    0.1                0.6 4.9  20.2  49.5 הכנסות תפעוליות ואחרות 

 251.2                    0.1 6.6  17.1  72.9  154.5 סך ההכנסות

 17.4                    -                 -(0.4) 6.4  11.4 הפרשה לחובות מסופקים

 53.4                    - 3.7  5.7  18.4  25.6 רווח נקי

2010 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
 סך הכל סכומים שלא ניהול פיננסימסחרייםמסחרייםמשקי בית          

הוקצו והתאמות גדוליםקטנים
ח"מיליוני ש
מבוקר

רווח מפעילות מימון לפני הפרשה 
:לחובות מסופקים

 241.2                    - 34.6  24.9  76.0  105.7 מחיצוניים

                 -                   -(30.4)(7.7)(3.6) 41.7 בינמגזרי

 103.8                    0.1 1.3  6.9  28.1  67.4 הכנסות תפעוליות ואחרות

 345.0  0.1  5.5  24.1  100.5  214.8 סך ההכנסות

 23.7                    -                 -(0.6) 7.5  16.8 הפרשה לחובות מסופקים

 75.1                    - 2.8  7.8  26.2  38.3 רווח נקי

.ח'' מיליוני ש0.1- סכום נמוך מ (א)

(א)

(א)
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 2011 בספטמבר 30באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

תנאים מגבילים ובטחונות , שעבודים -10באור 
 

חתם , לשם כך. באמצעות אשראי יומי או תוך יומי מבנק ישראל, באם יווצרו ,לבנקים לממן פערי נזילותמאפשר בנק ישראל 

ל הבנק שיעבד "כערובה לנ. ישראל להבטחת סכומים המגיעים או שיגיעו לבנק ישראל מהבנק הבנק על איגרת חוב לטובת בנק

לטובת בנק ישראל בשעבוד שוטף ללא הגבלה בסכום אגרות חוב המופקדות בחשבון ספציפי המתנהל במסלקת הבורסה 

 אישר 2010 בינואר 1החל מיום . ל ברשם החברות"הבנק רשם שיעבוד כנ. אביב על שם בנק ישראל-לניירות ערך בתל

. הדירקטוריון שיעבוד עד גובה תיק ניירות הערך של הבנק

ח ביום '' מיליוני ש43.6ח לעומת סך '' מיליון ש43.4 לסך של 30.9.2011ניירות הערך שהועברו לפקדון המשועבד הסתכמו ביום 

. 2010ח בסוף שנת '' מיליון ש43.7 וסך של 30.9.2010
 
 

מכירת מניות לעובדי קבוצת לאומי  -11באור 
 

 15אשרו ביום , בהתאם להסכמים בעניין הפרטת הבנק ובהתאם להסכמות בין החשב הכללי במשרד האוצר לבין עובדי הבנק

. מתאר בדבר הצעת מניות של בנק לאומי על ידי מדינת ישראל לעובדי הבנק,  ועדת הביקורת ודירקטוריון הבנק2011במרס 

 לאחר אישור ועדת 2011 באפריל 6וכמתאר סופי ביום  , 2011 במרס 17המתאר הוגש לרשות ניירות ערך כמתאר מקדמי ביום 

. תשקיפים של דירקטוריון לאומי

 

בהתאם ובכפוף להסדרים ולתנאים המפורטים ,  הושלמה הרכישה על ידי המשתתפים2011 במאי 17ביום , בהתאם למתאר

המוחזקות על ידי מדינת ( (כולל עובדים מושאלים מלאומי) מניות 207,105מזה לעובדי הבנק ) מניות 6,339,730של , במתאר

.  מהונו המונפק והנפרע של בנק לאומי כפי שהוא במועד פרסום המתאר0.43%ישראל והמהוות 

 

כשמחיר למניה , 2011 בינואר 19ח למניה נכון ליום '' ש13.20825מחיר המניה לצורך ההצעה למשתתפים על פי המתאר היה 

 שפורסם 2010זה היה צמוד למדד המחירים לצרכם לפי שיטת מדד אחרון ידוע כאשר המדד הבסיסי היה מדד חודש דצמבר 

. 2011 בינואר 14ביום 

.  שייח13.3002797מחיר המניה בפועל היה 

 

חלוקת המניות בין המשתתפים וקביעת מספר המניות שהוצעו לכל משתתף נערכה באופן יחסי למשכורת המהווה בסיס 

.  והכל בהתאם לקבוע במתאר2011להפרשות סוציאליות עבור אותם משתתפים עבור חודש ינואר 

. ותופקדנה בנאמנות בידי נאמן (כהגדרתו במתאר) שנים מהמועד הקובע 4המניות תהיינה חסומות לתקופה של 

 

. ועדת הביקורת והדירקטוריון אשרו מתן הלוואות למשתתפים לרכישת המניות המוצעות במתאר, בנוסף

ח נזקף ברבעון השני של השנה כהוצאת שכר '' מיליון ש0.4- מסתכם בכ, שווי ההטבה לעובדים אשר נערך על ידי מעריך חיצוני

ח כנגד הוצאות לשלם " מש0.1בגין שווי הטבה זה נרשמו ברבעון השני הוצאות מס שכר וביטוח לאומי בסך של . כנגד קרן הונית

. ח" מש0.1ובמהלך ברבעון השלישי נרשם קיטון בהוצאות אלה בסך של 

 

שפרעונן בתשלום אחד בתום תקופת החסימה , ח'' מיליון ש1.8-הבנק העמיד הלוואות לעובדים בסך כ, למימון רכישת המניות

 והלוואות בסך 1.55%ח צמודות למדד המחירים לצרכן ונושאות רבית בשיעור של '' מיליון ש0.6מזה הלוואות בסך . של המניות

סכום ההלוואות נרשם בסעיף אשראי  .  non recourse – ואינן בתנאי 0.75%ח לא צמודות על בסיס הפריים מינוס '' מיליון ש1.2

. לציבור
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 2011 בספטמבר 30באורים לדוחות הכספיים ליום 
 

  אירועים לאחר תאריך המאזן-12באור 
 

כלכלי - אישרה ממשלת ישראל את המלצות פרק המיסוי של הוועדה לשינוי סדר היום החברתי2011 באוקטובר 30ביום 

נדרשת , לצורך כניסתם לתוקף של השינויים בשיעורי המס אותם אישרה הממשלה. מנואל טרכטנברג' בראשותו של פרופ

, לפיכך. 2011 בספטמבר 30- שטרם אירעה נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ונכון ליום ה, השלמה של הליך החקיקה

לשינויים בשיעורי המס שאושרו בהחלטת הממשלה האמורה אין השפעה על מדידת נכסי מיסים נדחים והתחייבויות מיסים 

.  שכן חקיקתם טרם הושלמה למעשה לאותו יום, 2011 בספטמבר 30נדחים בדוחות הכספיים ליום 

 


