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הכללי� . דוח הדירקטוריו# נער' בהתא� להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקי�

שיושמו בעריכת דוחות הביניי� הינ� עקביי� לכללי� ששימשו בעריכת הדוח השנתי 

  .2006דוח השנתי ה ביחד ע�לעיי# בדוחות אלה יש  .2006 בדצמבר 31ליו� 

 גמל תקופו, של לקוחותתיקי ניירות ער' , מאזניי�(ס' כל הנכסי� בניהול הקבוצה 

 מיליארד 695 לעומת ח"ש מיליארד �775 בכ2007 יוניהסתכמו בסו+ ) השתלמותקרנות ו

  .�11.5%גידול בשיעור של כ, 2006 בסו+ ח"ש

ח " מיליו# ש1,830 השנה בס'  שלבמחצית הראשונההרווח הנקי של הקבוצה הסתכ� 

 הגידול .22.8% בשיעור של גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש1,490לעומת 

 ת שקוזז חלקית מירידה ברווח הנקימפעולות רגילו ברווח הנקי מגידולברווח הנקי נובע 

הנובע ממכירת חלק מקופות ו ,ח" מיליו# ש259מפעולות בלתי רגילות שהסתכ� בס' 

חלק ממכירת הנובע וח בתקופה המקבילה אשתקד " מיליו# ש723 לעומת רווח בס' ,להגמ

   .פרטי� נוספי� ראה להל# .ההחזקות הריאליותמ

ח " מיליו# ש�1,571הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכ� במחצית הראשונה של השנה ב

וברביע  .104.8%עלייה בשיעור של , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש767לעומת 

 367ח לעומת " מיליו# ש913השני של השנה הסתכ� הרווח הנקי מפעולות רגילות בס' 

  .148.8%עלייה של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליו# ש

מקיטו# בהוצאות שכר כתוצאה , מוסבר בעיקרהנקי מפעולות רגילות  ברווח הגידול

ח בתקופה המקבילה " מיליו# ש529ח לעומת " מיליו# ש124מיוחדות שהסתכמו בס' 

שיפור ברווחיות וממגידול בהכנסות הבנק  ,מירידה בהפרשות לחובות מסופקי�, אשתקד

  .היתה ירידה ברווחי חברות הכלולות, מאיד' .ל" ובחושל מספר חברות בנות באר$

בתקופה ח " ש1.05ח לעומת "ש 1.29  היה2007 של במחצית הראשונההרווח הנקי למניה 

  .2006ח בכל שנת " ש�2.50ו, המקבילה אשתקד

 על ידי בנק מו כפי שפורס2007  במרס 31בהתבסס על נתוני המערכת הבנקאית ליו� 

  :היה כדלהל#בחמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות  חלקה של קבוצת לאומי ,ישראל

  31.3.2007  31.12.2006  31.12.2005  31.12.2004  

        באחוזי�  

  30.0  30.2  30.2  29.9  ס' כל המאז#

  29.9  30.3  29.9  30.0  אשראי לציבור

  30.3  30.5  30.6  30.1  פיקדונות הציבור

  34.0  30.4  *27.7  35.6  רווח מפעולות רגילות לפני מס 

  34.1  30.7  *25.8  35.6  רווח מפעולות רגילות לאחר מס 

 נובעת #הירידה בחלק הקבוצה נובעת בעיקר מהיק+ הוצאות השכר החריגות שכמחצית * 
  .הטמההפר

בדילול  ( מההו# המונפק של הבנק�11.94%ב מדינת ישראל החזיקה 2007 ביוני 30ביו� 

  ).18.66%בדילול מלא ( מזכויות ההצבעה בבנק �19.78%וב, )11.26%מלא 

  
  מכירת מניות הבנק על ידי המדינה

בהמש' לנוהל כי .") י.נכסי� מ("מ "בע. י.נמסר לבנק על ידי נכסי� מ, 2005 בנובמבר �15ב

 ממניות המדינה בבנק אשר פורס� על ידי החשב הכללי במשרד 20%המכירה של עד 

 .Barnea Investments B.Vנבחרה חברת , 2005 בספטמבר �14ב.  י.האוצר ונכסי� מ

והנה חברה בת בבעלות מלאה של ברנע , ברנע התאגדה בהולנד. כמציע מועד+") ברנע("

י סטיב# "ואשר מוחזקת במשות+ ובעקיפי# ע, בורגאשר התאגדה בלוקסמ, ל.ר.א.ס

 Gabriel � וCerberusבאמצעות קרנות השקעה פרטיות מקבוצות , פיינברג ועזרא מרקי#

  .בהתאמה, ה פיינברג ומרקי#" העל ידיהנשלטות 

  הכללית של עסקי הקבוצהההתפתחות . א 
  

תיאור עסקי קבוצת 
לאומי והתפתחות� 

  הכללית

  השליטה בבנק
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 �כאשר ברנע  שילמה ס' של כ") מועד המכירה ("2005 בנובמבר �24המכירה בוצעה ב

בס' , ביחד ע� ריבית, )ח למניה" ש17.51( מהו# הבנק 9.99%ור ח עב" מיליארד ש2.474

  .ח" מיליארד ש�2.475הכל כ

 מהו# המניות של הבנק מוחזקות 4.99%מניות המהוות , מתו' המניות הנרכשות

וברנע והנאמ# חתמו על ייפוי כח המסמי' את הועדה שמונתה בהתא� לסעי+ , בנאמנות

כולל מי , ")הועדה ("�1993ד"התשנ, )הוראת שעה( לחוק המניות הבנקאיות שבהסדר 12

או כל אד� ,  החוק האמורעל ידיכפי שיקבע , שיבוא במקו� ועדה זו בתפקידה כאמור

להשתת+ בכל האסיפות של הבנק ולהצביע בה# מכח המניות ) 1(אחר ששר האוצר יסמי' 

 של הבנק לממש את הזכות למנות דירקטורי� בהתייחס לכל המניות) 2(, האמורות וכ#

  .המוחזקות על ידי ברנע

 נוספי� מהו# הבנק בהתא� 10.01%העניקה הממשלה לברנע אופציה לרכישת , כמו כ#

 בנובמבר �23ולבי# ברנע ב. י.לבי# נכסי� מ, לתנאי כתב האופציה שנחת� בי# הממשלה

לקבלת כל ההיתרי� הדרושי� לרכישת , בי# היתר, ובכפו+, ")כתב האופציה ("2005

. ל"ת והשליטה בבנק מבנק ישראל ומיתר רשויות הפיקוח הרלבנטיות באר$ ובחוהמניו

 יו� ממועד 180ניתנת למימוש היתה ,  אשר נכנסה לתוקפה במועד המכירה, האופציה

 2006 במאי 24ביו� .  בתנאי� מסויימי� חודשי�12בכפו+ להארכה של עד עוד , המכירה

תקבלה פניית ברנע בבקשה להארכת התקופה לבנק כי באותו היו� נ. י.הודיעה נכסי� מ

וכי בפנייה , 2007 במאי 24עד ליו� ,  חודשי� נוספי��12ל ב"למימוש האופציה הנ

ביו� . כי הגישה לבנק ישראל בקשה להיתר שליטה בבנק, בי# היתר, האמורה ציינה ברנע

   .2007 במאי 24 נודע לבנק כי המועד למימוש האופציה נדחה עד ליו� 2006 ביולי 6

 2%ח למניה בתוספת ריבית בשיעור של " ש�14.70המחיר למניה למימוש האופציה נקבע ל

וכפופי� להתאמות  ,#לשנה כאשר המחיר והריבית צמודי� למדד המחירי� לצרכ

כאשר הוא , ק על ידי הבנקל כולל בגי# דיבידנד שיחו,מסוימות כמפורט בכתב האופציה

  . יביתצמוד למדד המחירי� לצרכ# ונושא ר

העתק ממכתבו של השר רפי אית# אל . י. נכסי� מ נמסר לבנק על ידי2007 במאי 21ביו� 

במענה לבקשתה של ברנע לקבל הארכה נוספת של התקופה למימוש של כתב , בא כח ברנע

  :נוסח המכתב כדלקמ# .האופציה

  מ לקבלת ארכה למימוש האופציה  "קשת ברנע בעב : הנדו#"

        מ"לאומי לישראל בעלרכישת מניות בבנק 

בתוק+ סמכות שר האוצר לפי הריני להודיעכ� כי ,  בהתייחס לפניותיכ� בעניי# שבנדו#

ולאחר , שהועברה אלי, �1993ג"התשנ, )הוראת שעה(בנקאיות שבהסדר החוק המניות 

 למסקנה כי לא התקיימו עתיהג, ע� כל הנוגעי� בדברשבחנתי ושקלתי את הנושא 

ולפיכ' אינני ,  הנדונההמצדיקות מת# ארכה כלשהי למימוש האופציהבמקרה זה נסיבות 

  ."נענה לבקשה

ברנע נדרשת למכור , לפי תנאי הלי' המכירה. 2007 במאי 24האופציה פקעה איפוא ביו� 

, המדינה התחייבה. וזאת בתו' שנה)  שרכשה9.99%מתו' ( ממניות הבנק 4.99%לפחות 

 מלמכור את יתרת מניות הבנק שבידיה לתקופה תימנע, כי ע� פקיעת האופציה כאמור

 . יו� ממועד פקיעת האופציה90של 

.4בעמוד ע הנפקת כתבי אופציה לעובדי� ראה "לפרטי� בק
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 17,491לעומת , ח"מיליו# ש  �19,648ב 2007 ביוני �30בהסתכ�   של הקבוצהההו� העצמי

י נובע בעיקר מהרווח הגידול בהו# העצמ .12.3% עלייה של � 2006ח בסו+ "מיליו# ש

התאמות בגי# הצגת ניירות ער' זמיני� בהשינוי� מו למחצית הראשונה של השנה 

  .למכירה לפי שווי הוג#

מוחזקות בעיקר אגרות חוב ממשלתיות המהוות בדר' כלל ) נוסטרו(בתיק ניירות הער' 

מרבית תיק ניירות הער' מסווג כניירות ער' זמיני� . שימוש למקורות שגויסו ולהו# הפנוי

ההכנסות נזקפות בדוח רווח והפסד על בסיס . למכירה ונכלל במאז# על  בסיס שווי הוג#

וההפרש בי# השווי לפי צבירה  לגבי אגרות חוב ולפי עלות לגבי מניות לבי# השווי , צבירה

  .פעת המס המתיחסנרש� ישירות לסעי+ נפרד בהו# העצמי בניכוי השההוג# 

 במחצית נרשמה , מהתאמות בגי# הצגת ניירות ער' זמיני� למכירה לפי שווי הוג#כתוצאה 

 ער' עליית העצמי לעומת ח נטו בהו#" מיליו# ש195ער' בס'  עליית של השנה נההראשו

כל הסכומי� הינ� נטו לאחר (בתקופה המקבילה אשתקד נטו ח "מיליו# ש 69בס' 

  .) המתיחסהשפעת המס

 בתיק הזמי# למכירה י� ניירות ער' המוחזקהתאמותס' כל היתרה המצטברת נטו של 

לאחר השפעת (ח "מיליו# ש 818בסכו� של  מסתכמת 2007 ביוני 30לשווי שוק  ליו� 

   ).המס

  היתרה בגי# התאמת ניירות ער' לשווי הוג# אינה ,על פי כללי חישוב  הלימות ההו#

 למעט הפסדי� שטר� מומשו מהתאמות ,' יחס הו# מזערימשפיעה על חישוב ההו# לצור

  . לשווי הוג# של מניות זמינות למכירה בניכוי השפעת המס

 בדצמבר �31ב �6.0%לבהשוואה  �6.6%ל הגיע 2007 ביוני �30ב למאז� יחס הו� עצמי

2006.  

 �31ב  �11.56%לבהשוואה  ,�11.89% ל2007 ביוני �30ב הגיע יחס הו� לרכיבי סיכו�

 שנקבע על ידי המפקח על 9%שיעור זה גבוה מהשיעור המזערי של . 2006בדצמבר 

�לבהשוואה  ,�7.78%ל 2007 ביוני �30ביחס ההו# הראשוני לרכיבי סיכו# הגיע . הבנקי�

  .2006 בסו+ 7.53%

  . של השנהבמחצית הראשונההשיפור ביחסי הלימות ההו# נובע בעיקר מהרווחי� 

  חי�הנפקת כתבי התחייבות נד
מ כתבי התחייבות נדחי� " לאומי חברה למימו# בעחברה הבת ה הנפיק2007  מרסבחודש

 ובחודש מאי  צמודי� למדד4.1%שיעור בנושא ריבית שנתית , ח" מיליו# ש428.4בס' 

 בס' הכל , צמודי� למדד4.1%נושא ריבית שנתית בשיעור , ח" מיליו# ש514.5 בס' 2007

  .ח" מיליו# ש�943הונפקו כ

פתוח התשקי+ יהיה . של לאומי חברה למימו# תשקי+ מד+ פורס� 2007 באוגוסט 8ו� בי

.  חודשי�24או אגרות חוב במש' /ויאפשר ביצוע הנפקות של כתבי התחייבות נדחי� ו

יאפשר התשקי+ את הרישו� למסחר בבורסה של כתבי התחייבות נדחי� בסדרה , בנוס+

 ואשר הוכרו על ידי המפקח על )פורט דלעילכמ (2007  ומאי מרסי� בחודששהונפקו', ז

  .הבנקי� כהו# משני של הבנק

  הנפקת כתבי אופציה לעובדי�
תכנית להקצאה של כתבי , בנקהפה הכללית של י אישרה האס2006 בפברואר 2ביו� 

 2006 בינואר 24כקבוע במתאר שפורס� על ידי הבנק ביו� , � זכאי�אופציה לעובדי

 כתבי 84,853,960  2006 בפברואר 14הוקצו ביו� , ית זובהתא� לתוכנ"). המתאר("

יתרת כתבי האופציה .  מניות רגילות של הבנק84,853,960 �אופציה הניתני� למימוש ל 

על כתבי האופציה האמורי� יחולו כל התנאי� .  84,135,948 הינה 2007 ביוני 30ליו� 

  :הקבועי� במתאר לרבות

המנה האחת בתו� , ימוש בשתי מנות שנתיות שוותכתבי האופציה יהיו ניתני� למ  .1

 והמנה השניה החל מתו� השנה השניה השנתיי� ממועד הקצאת כתבי האופצי

אמצעי� הוניי� 
ועיסקאות במניות 

  הבנק
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ממועד הקצאת כתבי האופציה ועד לתו� השנה השלישית ממועד הקצאת כתבי 

 .  האופציה

 . לעובדי� ללא תמורההוקצו הכתבי האופצי  .2

החל ( ויהיה צמוד למדד המחירי� לצרכ# ח"ש 13.465מחיר המימוש למניה יהיה   .3

, )כשסכומ� צמוד למדד (י�המחיר יותא� לחלוקת דיבידנד). 2005מחודש ספטמבר 

 המימוש מחיר .א� תהיה הנפקה כזו, מניות ההטבה ומרכיב ההטבה בהנפקת זכויות

 .ח" ש10.995 היה 2007וני  בי�30המתוא�  ל

 הבנק הוצאות שכר בהתא� לשווי רוש�בגי# הנפקת� של כתבי האופציה האמורי� 

 בדוחות נרשמתהוצאה זו .  וביטוח לאומי בתוספת מס שכרההאופציכתבי ההוג# של 

   . בהוצאות שכרההקצאהשל שנתיי� ממועד  הכספיי� של הבנק לאור' תקופה

 מיליו# �130כהוצאות שכר של רווח והפסד בדוח   של השנה רש� הבנקבמחצית הראשונה

  .ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש�88כלעומת , ח"ש
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   2007$2006מדיניות הדיבידנד לשני� . א

  : מדיניות דיבידנד כדלקמ#קבוע החליט הדירקטוריו# של הבנק ל 2006במרס  29ביו� 

בגי# השני� , וקת דיבידנד שנתיבכוונת הדירקטוריו# להמלי$ לפני האסיפה הכללית על חל

, מהרווח הנקי השנתי של הבנק הנית# לחלוקה 50%בסכו� המהווה לפחות , �2007 ו2006

או במצב המשק /או במצבו העסקי והכספי ו/א� לא יתרחש שינוי לרעה ברווחי הבנק ו

  .או בסביבה החוקית או הפיסקלית/הכללי ו

הקובע בי# , �1999ט"התשנ, כל חלוקת דיבידנד תהיה בהתא� לדרישות חוק החברות

ובלבד שלא קיי� חשש סביר שהחלוקה ,  כי הבנק רשאי לבצע חלוקה מתו' רווחיו,היתר

כמו . בהגיע מועד קיומ#, תמנע מ# הבנק את היכולת לעמוד בחבויותיו הקיימות והצפויות

 איחס הו# מזערי של: נדרש הבנק לעמוד במגבלות שקבע המפקח על הבנקי� כגו#, כ#

לפיו , �1981א"התשמ, )רישוי(וק הבנקאות א לח23קיו� דרישות סעי+ , �9%יפחת מ

, נקבעה מגבלה לגבי שיעור ההו# אשר מותר לתאגיד בנקאי להשקיע בתאגידי� ריאליי�

וכ# עמידה במגבלות שקבע המפקח על הבנקי� בעניי# מת# אשראי כשיעור מההו# 

 שלא יחולק דיבידנד א� הנכסי� הלא: כגו#,  דיבידנדי�חלוקתובמגבלות שקבע לעני# 

לא יחולק דיבידנד מתו' ; כספיי� עולי� על ההו# או שחלוקת הדיבידנד תגרו� למצב זה

קרנות הו# או מתו' הפרשי� בזכות הנובעי� מתרגו� דוחות כספיי� של יחידות 

או כאשר אחת או יותר משלוש השני� הקלנדריות האחרונות ; ל"אוטונומיות בחו

  .הסתיימה בהפסד

לרבות (ל כל התחייבות כלפי צד שלישי כלשהו "בידנד הנאי# בהצהרה על מדיניות הדי

  ).בעני# מועדי תשלו� דיבידנד או בעני# שיעור חלוקת דיבידנדי� בעתיד

למשמעות ". מידע צופה פני עתיד"הצהרות מסוימות המופיעות בפיסקה זו לעיל מכילות 

וח תאור עסקי התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בד"ראה סעי+ , מושג זה

  .  להל12#בעמוד " הדירקטוריו#

  2006דיבידנד לשנת . ב

 אישרה את המלצת 2007בפברואר  14וחדת שהתכנסה ביו� האסיפה הכללית המי

 �101.6%על חלוקת דיבידנד במזומ# בשיעור של כ, 2006בדצמבר  24הדירקטוריו# מיו� 

ובשיעור ) ח"שרד  מיליא�2.5כ (2006 החודשי� הראשוני� של 9מהרווח הנקי לתקופה של 

  .2006 מהרווח הנקי לשנת 70.7% הדיבידנד מהווה . על ההו# הנפרע176.8%של 

 15 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביו� 2007 בפברואר 28הדיבידנד שול� ביו� 

. 2007 בפברואר 18דיבידנד ביו� " אקס"המניות נסחרו ). התארי' הקובע (2007בפברואר 

  .נ.ח ע" ש1.0ח לכל מניה רגילה בת "ש 1.768ור של הדיבידנד היה בשיע

  

  

   חלוקת דיבידנדי�
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    יוני $ינואר   יוני �ינואר   שנת

2006  2006  2007    

  ):ח"במיליוני ש(הוצאות ורווח , הכנסות      

   לחובות מסופקי�רווח מפעולות מימו# לפני הפרשה  3,602  3,441  6,922

  הפרשה לחובות מסופקי�  49  386  933

  ס' כל ההכנסות התפעוליות והאחרות  2,121  )ז (1,960  )ז (3,881

  ס' כל ההוצאות התפעוליות והאחרות   3,288  )ז (3,706  )ז (7,267

  עלויות הפרישה מרצו#: מזה  1  5  175

   רווח מפעולות רגילות לפני מסי�  2,386  1,309  2,603

  הפרשה למסי�  896  638  1,320

  רווח נקי מפעולות רגילות  1,571  767  1,454

  מפעולות בלתי רגילות לאחר מסי�רווח   259  723  2,080

  רווח נקי לתקופה  1,830  1,490  3,534

  דיבידנד מוצע   $   �   2,500

  )ח"בש(נקי למניה רווח   1.29  1.05  2.50

        
  ):ח"יליוני שבמ(נכסי� והתחייבויות לסו+ התקופה       

  )ס' כל המאז#(ס' כל הנכסי�   296,979  )ו (275,946  289,341

  אשראי לציבור  193,944  )ו (181,941  183,800

  ניירות ער'  45,323  47,787  46,375

  פיקדונות הציבור  236,521  219,372  231,823

  הו# עצמי  19,648  17,351  17,491

        

  ):%$ב(שנתיי� יחסי� פיננסיי� עיקריי� במונחי�       

  אשראי לציבור לס' המאז#  65.4  )ו (65.9  63.5

  ניירות ער' לס' המאז#  15.3  )ו (17.3  16.0

  פיקדונות הציבור לס' המאז#  79.7  )ו (79.5  80.1

  למאז#) לא כולל זכויות בעלי מניות חיצוניי�(הו# עצמי   6.6  )ו   (6.3  6.0

  )א (ההו# הכולל לרכיבי סיכו#  11.89  12.1  11.56

  הו# ראשוני לרכיבי סיכו#   7.78  7.86  7.53

  )ד) (ג()  לא כולל זכויות בעלי מניות חיצוניי�(רווח נקי להו# עצמי   21.0  18.5  20.1

  )ד) (ג() לא כולל זכויות בעלי מניות חיצוניי�(רווח נקי מפעולות רגילות להו# עצמי   17.9  9.3  8.3

  וח  מהרושיעור הפרשה למס  37.6  48.7  50.7

  )ד(הפרשה לחובות מסופקי� מתו' האשראי לציבור    0.05  )ו (0.42  0.51

  )ד(הפרשה לחובות מסופקי� מתו' כלל סיכו# האשראי לציבור   0.03  0.29  0.34

  )ד(רווח מפעולות מימו# לפני הפרשה לחובות מסופקי� לס' המאז#   2.44  )ו (2.51  2.39

  )ב(כל הנכסי� ס' כל ההכנסות לס'   3.89  )ו (3.95  3.73

  )ה) (ד() ב ( בניהול הקבוצהס' כל ההכנסות לס' כל הנכסי�  1.48  )ו (1.67  1.55

  )ד (ס' כל ההוצאות התפעוליות והאחרות לס' כל הנכסי�  2.23  )ו (2.70  2.51

  )ה) (ד(  בניהול הקבוצה לס' כל הנכסי�ההוצאותס' כל   0.85  )ו (1.14  1.04

  )ד( לס' כל הנכסי� הממוצעי� רווח נקי  1.26  )ו (1.08  1.29

  )ד(רווח נקי מפעולות רגילות לס' הנכסי� הממוצעי�   1.08  )ו (0.55  0.53

   כולל הכנסות והוצאות ממכשירי� פיננסיי� נגזרי�   פער הריבית  1.43  )ו (1.83  1.85

  )ב(מס' כל ההכנסות ) ללא הוצאות הפרישה מרצו#(ההוצאות התפעוליות   57.5  68.5  )ז (65.7

  )ללא פרישה מרצו#(ההכנסות התפעוליות והאחרות להוצאות התפעוליות והאחרות    64.5  )ז (53.0   54.7

  )ב(ההכנסות התפעוליות והאחרות מס' כל ההכנסות   37.1  )ז (36.3  35.9

  .ות בתוספת זכויות בעלי מניות חיצוניי� ובניכוי השקעות בהו# של חברות כלולות והתאמות שונ�הו# עצמי   )א(

   . רווח מפעולות מימו# לפני הפרשה לחובות מסופקי� בתוספת הכנסות תפעוליות ואחרות�ס' כל ההכנסות   )ב(

  .ממוצע לתקופההו# עצמי   )ג(

  .על בסיס שנתי  )ד(

  .כולל פעילות חו$ מאזנית  )ה(

  .ור הוצגו הנתוני� מחדשבעקבות שינוי הוראות בנק ישראל בקשר ע� עיסקאות פתוחות בכרטיסי אשראי כאשראי לציב  )ו(

.סווג מחדש  )ז(

  מ וחברות מוחזקות שלו"בנק לאומי לישראל בע
  לאומינתוני� עיקריי� בקבוצת 
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  כללי
 �5.0%התרחב  בשיעור של כובמחצית הראשונה של השנה צמח המשק בקצב מהיר 

כאשר ברביע השני של השנה עלה התוצר בקצב , בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

המש' הירידה בשיעור וותה בהצמיחה המהירה ל.  מול הרביע הראשו�6.1%#שנתי של כ

כולל ענ+ , הצמיחה הקיפה את רוב ענפי המשק.  העבודה האזרחיח מכו�7.6%האבטלה ל

צמיחת המשק התבססה בתקופת הדוח ה# . התיירות אשר נפגע בתקופת הלחימה בצפו#

, שער החליפי# של השקל. על התרחבות הביקושי� המקומיי� וה# על צמיחת היצוא

ההתפתחויות . והשפיע כמוב# על רמת האינפלציהמבעבר  היה תנודתי ,בעיקר מול הדולר

יעד  החודשי� האחרוני� הייתה נמוכה מ�12באינפלציה  שה'כבשער החליפי# הביאו ל

,  בחודש יוני�3.50%עד ל, הוריד בנק ישראל את הריבית, כתוצאה. יציבות המחירי�

בעקבות פיחות חד של .  היעדבניסיו# להגביר את הסיכויי� להחזרת האינפלציה לתחו�

אשר הביא לעדכו# תחזיות האינפלציה כלפי , 2007 השקל מאז אמצע מאי ועד חודש יולי

בשוק ההו# נרשמו במחצית . �3.75%העלה בנק ישראל את הריבית בסו+ יולי ל, מעלה

ברביע השני הגיעו מדדי . הראשונה של השנה עליות שערי� ה# במניות וה# באגרות החוב

הגיעו לשפל של , בפרט לטווח ארו', ות לשיא והתשואות לפדיו# של אגרות החובהמני

 אשר נמש' ג� בחודש אוגוסט ונרשמו בחודש יולי חל שינוי מגמה. השני� האחרונות

  .על רקע ירידות שערי� חדות בבורסות בעול�, ירידות שערי� במניות ובאגרות החוב

  התוצר העסקי וענפי המשק 
, �5.5%קי התרחב במחצית הראשונה של השנה בשיעור ריאלי של כתוצר הסקטור העס

כאשר ברביע השני של השנה התרחב המגזר , בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

עלייה זו הושפעה .  2007 מול הרביע הראשו# בשנת �7.4%העסקי בקצב שנתי של כ

ע השני של סקר החברות של בנק ישראל לרבי. מהתרחבות בפעילות של רוב ענפי המשק

הצביע על המש' העלייה בפעילות במשק תו' ציפייה להמש' העליות ג� ברביע , 2007

והיא השתקפה ה# ביצוא , העלייה בפעילות ברביע השני הקיפה את כל הענפי�. השלישי

כאשר בענפי הבנייה והמלונאות הייתה עליה מתונה יותר יחסית , וה# במכירות המקומיות

  . לשאר הענפי�

,  במספר הלינות במלונות�2%חודשי� הראשוני� של השנה נרשמה ירידה של כבששת ה

 במספר הלינות של �4%וזאת בשל צמצו� של כ, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

ע� . תיירי� בעיקר כתוצאה מהשפעות הלחימה בצפו# שהחלה בחודש יולי בשנה שעברה

ורמת הלינות , תיירות הנכנסתמאז ראשית השנה ישנה מגמה של שיפור משמעותי ב, זאת

 2007הגיעה ברביע השני של , על בסיס נתוני� מנוכי עונתיות) ישראלי� ותיירי�(הכוללת 

  .  לרמה דומה לזו שהייתה ברביע השני אשתקד

  תקציב המדינה ומימונו
ח בתקציב " מיליארד ש�5.6בששת החודשי� הראשוני� של השנה נרש� עוד+ של כ

 מיליארד �18.7 כולה בהיק+ של כ2007ה לגירעו# מתוכנ# לשנת בהשווא, זאת. המדינה

, בעלייה ניכרת בהכנסות ממיסי�, בי# השאר, העוד+ בתקציב מוסבר).  תוצר2.9%(ח "ש

בעיקר , בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, במונחי� ריאליי�, �7.5%אשר גדלו בכ

רד האוצר מלמדי� כי נתוני מש. בהשפעת גידול מהיר יותר בהכנסות ממסי� ישירי�

 7מתחילת השנה נרשמו עודפי גביית מיסי� ביחס לתקציב המקורי בהיק+ העולה על 

  . ח"שמיליארד 

  תנועות הו� ושער החליפי�, סחר חו-
,  מיליארד דולר�3.5בששת החודשי� הראשוני� של השנה נרש� גירעו# מסחרי של כ

שר ה# היצוא וה# היבוא גדלי� כא, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, �6%עלייה של כ

בחודשי� האחרוני� ניכרת האטה בהתפתחות , יחד ע� זאת. ספרתיי��בשיעורי� דו

                                                           
(*)
משרד האוצר והבורסה לניירות , בנק ישראל, פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקורות הנתוני�   

  .ער'

עיקריות התפתחויות 
   (*)במשק

 מידע אחר. ב
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בפרט בתחו� , )הרכיב המשמעותי של יצוא הסחורות הכולל(היצוא התעשייתי 

תו' , בכל רכיביו, נמש' גידול היבוא, לעומת ההאטה הבולטת ביצוא. הטכנולוגיה העילית

בניכוי (נתוני� אלה הביאו לעלייה בגירעו# המסחרי .  בקצב ההתרחבותהאטה קלה יותר

, ביחס לרביע הראשו#, ברביע השני של השנה) יהלומי� וחומרי אנרגיה, מטוסי�, אוניות

  . לרמה הגבוהה ביותר בשנתיי� האחרונות

דהיינו השקעות של תושבי , )נטו(במהל' תקופת הדוח הסתכמו  תנועות ההו# היוצאות 

כאשר .  מיליארד דולר�4.9בכ,  אשר עלו  על אלה של תושבי חו$ בישראל,ל"אל בחוישר

, המשקפות השקעה לטווח ארו', בוחני� את רכיב ההשקעות הישירות של זרי� בישראל

 �3.7של כהשקעות  מצביעי� על היק+ 2007נית# לראות כי נתוני המחצית הראשונה של 

 שהייתה 2006כ' שלמעט שנת , ) במונחי� שנתיי� מיליארד דולר�7יותר מ(מיליארד דולר 

נתו# בולט .  עשויה להיות שנת שיא בהיק+ ההשקעות הישירות2007נראה כי שנת , חריגה

 �3.1מכ, ל של משקיעי� מוסדיי�"הוא מגמת הגידול המתמש' בהיק+ השקעות בחו, נוס+

 �4.8כ(דולר  מיליארד �2.4לכ, בהתאמה, �2006 ו2005 מיליארד דולר בשני� �3.3ו

יש בכ' ביטוי . 2007בששת החודשי� הראשוני� של ) במונחי� שנתיי�, מיליארד דולר

בפרט לאור העליות החדות בשערי ניירות הער' , לרצו# לפזר סיכוני� בתיק ההשקעות

  . א במחצית הראשונה של השנה"בבורסה בת

תו' עלייה , ולר מול הד�0.6%נחלש השקל בשיעור קל של כ 2007של במחצית הראשונה 

 ח"ש �3.93במהל' חודש מאי הגיע השקל לכ, כ'. בתנודתיות בהשוואה לשני� קודמות

נראה כי תנאי הרקע החיוביי� . �9%פיחות של יותר מ, ח"ש �4.29לדולר ובמהל' יוני לכ

בה� העוד+ בחשבו# השוט+ של מאז# התשלומי� וצמיחתו המהירה , של המשק הישראלי

בעוד תנועות ההו# , פעלו להתחזקות השקל, ות של הדולר בעול�לצד היחלש, של המשק

. היוצאות המושפעות ה# מגורמי� מקומיי� וה# מגורמי� חיצוניי� פעלו להיחלשותו

 ואילו בחודש אוגוסט �1.3%בחודש יולי  המשי' הדולר והתחזק מול השקל בשיעור של כ

   .הוא שב  ונחלש

  אינפלציה ומדיניות מוניטרית
  החודשי��12 ואילו ב�1.0% ב2007רי� לצרכ# עלה במחצית הראשונה של מדד המחי

עלייתו המתונה של המדד . �0.7% הסתכמה ירידתו בכ2007המסתיימי� בחודש יוני 

כאשר תהלי' היחלשותו של המטבע  , בעיקר מול הדולר, הושפעה מהתחזקותו של השקל

עלה בחודש יולי . י של השנההשפיע רק בחלקו על המדד ברביע השנ) מאמצע חודש מאי(

  .1.1% �המדד ב

 בחודש �5.0%הוריד בנק ישראל את הריבית  מ, 2007 של יוני�במהל' החודשי� ינואר

ברקע ההחלטות היה קצב עליית מדד המחירי� . 2007 בחודש יוני �3.5%ל, 2006דצמבר 

ת הריבית מטרת הורדו, לכ#. 3% עד 1%לצרכ# אשר היה נמו' מיעד יציבות המחירי� של 

להגביר את הסיכויי� לחזרת האינפלציה , לפי הערכת הבנק המרכזי, ההדרגתיות הייתה

בהחלטת הריבית לחודש אוגוסט הועלתה הריבית . 2007עוד בשנת ) 1%�3%(לתחו� היעד 

מנתוני האינפלציה לחודש , בי# השאר, שינוי מגמה זה נבע. �3.75% נקודת האחוז ל�0.25ב

הערכות בנק ישראל כי המחירי� המקומיי� עלו , מהערכות המוקדמותיוני שהיו גבוהי� 

בשיעור גבוה מהגבול העליו# של יעד יציבות המחירי� ועדכו# תחזיות האינפלציה כלפי 

הצפיות ה# משוק ההו# וה# מהחזאי� , המש' הצמיחה המהירה במשק, כמו כ#. מעלה

 ה#תמכו א+ , ית עד סו+ השנהכי צפויה עליית ריב, הפרטיי� והמודלי� של בנק ישראל

  .  בהעלאת הריבית
  

  שוק ההו�
 �22.1%עלה במחצית הראשונה של השנה בכ, וניירות ער' הניתני� להמרהמדד המניות 

� ו�10.1%כאשר ה# ברביע הראשו# וה# ברביע השני נרשמו עליות שערי� חדות של כ

אה לידי ביטוי הב, זוהי תוצאה של המש' הצמיחה המהירה במשק. בהתאמה, 10.9%

ה# לטווח הקצר , ברווחי החברות לצד תנאי רקע  חיוביי� הכוללי� מגמת ירידה בריבית

כאשר עליות השערי� בבורסות בעול� תורמות א+ ה# למגמה , וה# לטווח הארו'

על רקע משבר , לקראת סו+ חודש יולי בהשפעת ירידות שערי� חדות בעול�. החיובית
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�ת שערי� חדות ג� בבורסה בתל נרשמו ירידו,ב"בארה) �סאב פריי(בשוק המשכנתאות 

מחזור המסחר של . תו' עלייה בתנודתיות השוק,  אוגוסטבחודשאביב אשר נמשכו 

�והסתכ� בכבשיעור ניכר התרחב , ומחוצה להי המרה בבורסה ר בוניירות הער'מניות ה

ח " ש מיליארד�1.45ומת כלע, יוני�בחודשי� ינואר, בממוצע יומי ,ח" מיליארד ש2.03

  . �40%עלייה בשיעור של כ, 2006בשנת בממוצע יומי 

העלייה בפעילות בשוק ההו# השתקפה ג� בעלייה בהכנסות מפעילות הלקוחות בניירות 

ח בששת החודשי� " מיליו# ש�441  לכ2006יוני �ח בינואר" מיליו# ש�358ער' מכ

  .23.2% עלייה של, 2007הראשוני� של שנת 

הממשלתיות צמודות המדד עלה בששת החודשי� הראשוני� של השנה וב אגרות החמדד 

, �2.6%צמודות בריבית קבועה עלו בשיעור של כ�ואילו מדד אגרות החוב  הלא, �5.3%בכ

לרמת )  שני�8(כאשר בחודש מאי ירדו התשואות לפדיו# הצמודות למדד לטווח ארו' 

ות הממשלה על רקע העוד+ בהשפעת צמצו� הנפק, בי# השאר, זאת. �2.9%שפל של כ

בעקבות המשבר בשווקי� הפיננסיי� , 2007  ואוגוסט יוליי�בחודש. בתקציב המדינה

 חודשלקראת סו+ , �3.8% עד ל לפדיו# הצמודות למדדעלו התשואות, ב"ובפרט בארה

  .    אוגוסט
  

  הנכסי� הכספיי� שבידי הציבור
� בכ2007שי� הראשוני� של  החודבששתתיק הנכסי� הכספיי� שבידי הציבור התרחב 

כאשר , ח"ולסו+ יוני הגיעו יותר משני טריליו# ש, )ח"ש מיליארד �190גידול של כ (10.2%

מגידול התיק מקורו בעליית שווי תיק המניות אותו מחזיק הציבור באר$ יותר ממחצית 

". אפקט העושר"דר' , הייתה השפעה חיובית על הצריכה הפרטית, לעלייה זו. ל"ובחו

היה ) הנובע מעליות השערי� במחירי המניות ואגרות החוב(ראה כי מרכיב השערו' נ

העלייה בשווי המניות הביאה לגידול . משמעותי והיווה את רוב הגידול בשווי התיק

רמות דומות של החזקה היו לאחרונה רק .  מתיק הנכסי��28%בחלק# עד ליותר מ

 השני� האחרונות נע משקל המניות �15כאשר ב, 1994 ובראשית שנת 2000בראשית שנת 

  . בקירוב,  מהתיק�30% ל15%בטווח שבי# 
  

, ח ושטרי הו#"אג, פיקדונות הציבור (בקבוצההנכסי� הכספיי� של הציבור המנוהלי� 

הסתכמו בסו+ ) תיקי ניירות ער' לרבות קרנות נאמנות וכ# קופות גמל וקרנות השתלמות

, 2006ח בסו+ דצמבר " מיליארד ש�653וואה לכח בהש" מיליארד ש�731 בכ2007יוני  

  .12.0%גידול של 
  

  האשראי הבנקאי
על בסיס ( באשראי הבנקאי לציבור �2.1%במחצית הראשונה של השנה נרש� גידול של כ

כאשר כל הגידול מקורו ברביע הראשו# , )כולל בנקי� למשכנתאות, ממוצעי� חודשיי�

דול בהיק+ ההנפקות העשויות לשמש כתחלי+  נמש' הגי2007ברביע השני של  .של השנה

על  (אומד# הבנקעל פי , יוני הוא הסתכ��לאשראי הבנקאי ובמצטבר בחודשי� ינואר

 גידול �7%השקולי� לכ, ח"ש מיליארד �43�45בכ, )ירות ער'בסיס נתוני הבורסה לני

א זהו קצב גידול העולה באופ# משמעותי על קצב צמיחת המשק ומבט. באשראי הבנקאי

, ג� פעילויות אשר אינ# משפיעות במישרי# ובטווח הקצר על הפעילות הכלכלית בישראל

  . ל"כמו רכישת חברות וכ# מימו# של פעילות חברות ישראליות בחו

 5.1%עלייה של , ח" מיליארד ש�132 בכ2007 הסתכ� בסו+ יוני בבנקהאשראי לציבור 

  .2006ביחס לסו+ 
  

  ובנק לאומידירוג האשראי של מדינת ישראל 
כי היא מעלה את תחזית דירוג , 2007 בפברואר �14 הודיעה בS&Pחברת דירוג האשראי 

על רקע עמידות כלכלית ופיסקלית משופרת " חיובי"ל" יציב"האשראי של ישראל מ

  . לזעזועי� חיצוניי�
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 �21הודיעה ב" מודיס"שותפה אסטרטגית של חברת , "מידרוג"חברת דירוג האשראי 

,  של הבנקאגרות חוב וכתבי התחייבות, לפיקדונותAaa כי קבעה דירוג של  , 2007, ביוני

אשר ניתנה ללאומי חברה , ח"ש מיליארד 4כולל מסגרת להנפקות נוספות בס' של 

  . חברת בת בבעלות מלאה של הבנק, למימו#

  

 20קבעה בתארי' , S&Pשותפה אסטרטגית של חברת , "מעלות"חברת דירוג האשראי 

לאומי או אגרות חוב שיונפקו על ידי / לכתבי התחייבות נדחי� וAAAדירוג , 2007, ביוני

   .2008 ביוני 30 וזאת עד לתארי' ח"ש מיליארד 5 בהיק+ של ו#מחברה למי

  
  :להל� הנתוני� על שינויי� במדד המחירי� לצרכ� ובשערי החליפי�

  

     חודשי�לשישה  שלושה חודשי�ל  

    נסתיימוש  נסתיימוש  

  שנתל  ביוני 30יו� ב  ביוני 30ו� יב  

  2007  2006  2007  2006  2006  

  )באחוזי�(  

  )0.3(  1.26  0.27  1.16  0.71  "ידוע"מדד המחירי� ה) ירידת( יעור עלייתש

             �ב"שער הדולר של ארה) ירידת(יעור עליית ש

  )8.2(  )3.54(  0.57  )4.82(  2.26  :ומינלינ

            �עות שער סל המטב) ירידת(יעור עליית ש

  )5.2(  )1.38(  1.40  )3.34(  2.81  :ומינלינ

  2.2  3.62  2.68  )0.32(  3.23  :ומינלי נ�שער האירו ) ירידת(יעור עליית ש

  
  

  :להל� שערי החליפי� היציגי� העיקריי�
  

  2006 בדצמבר 31  2007 במרס 31  2007 ביוני 30   

  4.225  4.155  4.249  ב"דולר ארה

  5.564  5.534  5.713  ארו

  8.288  8.125  8.507  לירה שטרלינג

  3.465  3.407  3.450  פרנק שויצרי
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  תיאור עסקי התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירקטוריו�

ג� מידע המתייחס לעתיד , בנוס+ לנתוני� המתייחסי� לעבר, דוח הדירקטוריו# כולל

מידע צופה פני עתיד ". מידע צופה פני עתיד" כ,�1968ח"התשכ, חוק ניירות ער'המוגדר ב

מתייחס לאירוע או לעניי# עתידיי� שהתממשות� אינה ודאית ואינה בשליטתו של הבנק 

  .בלבד

, "הבנק מאמי#"' כלל באמצעות מילי� או ביטויי� כגו# ר מנוסח בדמידע צופה פני עתיד

מדיניות ", "הבנק מערי'", "הבנק מתכנ#", "הבנק מתכוו#", "הבנק מצפה", "הבנק צופה"

"  עלול להשפיע", "יעדי�", "אסטרטגיה", "תחזית הבנק", "תכניות הבנק","הבנק

  .וביטויי� נוספי� המעידי� על כ' שמדובר בתחזית לעתיד ולא בעובדות עבר

ות לעתיד על תחזי, בי# השאר, המידע צופה פני עתיד הנכלל בדוח הדירקטוריו# נסמ'

בנושאי� שוני� הקשורי� להתפתחות הכלכלית באר$ ובעול� ובמיוחד לשוקי המטבע 

להתפתחויות , להתנהגות המתחרי�, להוראות גורמי פיקוח, לחקיקה, ושוקי ההו#

  .טכנולוגיות ולנושאי כח אד�

כתוצאה מאי היכולת לחזות בוודאות שאמנ� תחזיות אלה תתממשנה ומכ' שבפועל 

קוראי הדוח צריכי� להתייחס בזהירות , כולי� להיות שוני� מאלו שנחזוהאירועי� י

 שכ# הסתמכות על מידע כאמור כרוכה בסיכוני� ובאי ,"צופה פני עתיד"למידע המוגדר כ

ודאות והתוצאות הכספיות והעסקיות העתידיות של קבוצת לאומי עשויות להיות שונות 

  .באופ# מהותי

   .# למידע צופה פני עתיד הכלול בדוחות אלההבנק אינו מתחייב לפרס� עדכו

  חקיקה לעני� רפורמה בשוק ההו�

  : פורסמו שלושה חוקי� בקשר ע� רפורמה בשוק ההו# כדלהל2005# באוגוסט �10ב

תיקוני (חוק להגברת התחרות ולצמצו� הריכוזיות וניגודי הענייני� בשוק ההו# בישראל 

  ;�2005ה"התשס, )חקיקה

�ה"התשס, )עיסוק בייעו$ פנסיוני ובשיווק פנסיוני(ותי� פיננסיי� חוק הפיקוח על שיר

2005;  

  .�2005ה"התשס, )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� 

בדוח  31פירוט בנושא חקיקת הרפורמה בשוק ההו# והשלכתה על הבנק ראה בבאור 

   . לדוחות אלה8 ובבאור 2006השנתי לשנת 

  רכוש נספי השואה

רה פרלמנטרית שהוקמה לנושא איתור והשבת נכסי� של נספי השואה ועדת חקי

מהדוח עלה כי נכסי� של נספי שואה שהיו .  דוח מסכ�2005פרסמה בינואר  , ")הועדה("

ליד , על פי החוק שהיה בתוק+ באותו תקופה, פלשתינה הועברו�מופקדי� בבנק אנגלו

ו לזכאי� או הועברו לידי או הוחזר, הממונה על רכוש האויב של ממשלת בריטניה

יחד ע� זאת הומל$ בדוח על שערו' הכספי� בצירו+ הפרשי הצמדה . האפוטרופוס הכללי

  . למש' התקופה שה� היו בעבר בידי הבנק, רטרואקטיביי�

השבה ליורשי� והקדשה ( נכנס לתוק+ חוק נכסי� של נספי השואה 2006 בינואר �3ב

הקובע כי מי שמחזיק בישראל נכסי� ") החוק(", 2006 �ו "התשס, )למטרות סיוע והנצחה

חייב להעביר� לחברה לאיתור ולהשבת ) כהגדרת מונחי� אלה בחוק(של נספי שואה 

בצירו+ הפרשי , שהוקמה על פי הוראות החוק, ")החברה("מ "נכסי� של נספי השואה בע

יערו' דוח ועדת הש. אשר שיעור� נקבע על ידי ועדת שערו' מיוחדת, הצמדה וריבית

הבנק משת+ פעולה ע� . נמסר לבנק ובהתא� נעשו הפרשות מתאימות לפי הערכת הבנק

  .החברה במטרה להביא את הטיפול בנושא לידי סיו� מהיר

, מר תיאודור אור, )בדימוס(את שופט בית המשפט העליו#  2007בתחילת יולי הבנק מינה 

א� , הבנק על פי הוראות החוקכבודק חיצוני לש� בדיקה עצמאית ובלתי תלויה של חבות 

סביבה כללית והשפעת 
גורמי� חיצוניי� על 

   הפעילות
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כהגדרת� , ושל התנהלות הבנק בכל הנוגע לנכסי� של נספי השואה, וככל שהיא קיימת

  .שהבנק הודיע כי יעמיד לרשות הבודק סיוע ככל שידרו. בחוק

 20 העביר הבנק  לחברה סכו� של  ,מתו' רגישות ציבורית וכמחווה של רצו# טוב, בנוס+

יהיה לעשות שימוש בסכו� זה לש� תשלו� כספי� ליורשי כדי שנית# , ח"שמיליו# 

בהתא� להוראות החוק ועל פי קריטריוני� ראויי� אשר , בחייה�, הנספי� ולניצולי�

  . כמצוות החוק, ייקבעו על ידי החברה

כעמדתו של (הבנק הודיע לחברה כי א� ייקבע שאי# הוא חייב בתשלו� סכומי� כלשה� 

אזי כל יתרת , � כספי� שסכומ� נמו' מהסכו� ששול�או שהוא חייב בתשלו) הבנק

א� ייקבע כי הבנק חייב בתשלו� . הסכו�  תחשב כתרומה למטרות הנזכרות לעיל

אזי , שסכומ� גבוה מהסכו� ששול�, סכומי� לניצולי� או ליורשי� של נספי השואה

  .יקוזז על ידי הבנק מסכו� החבות) צמוד למדד ונושא ריבית(סכו� התשלו� 

  דת החקירה הפרלמנטרית לנושא עמלות הבנקי� וחקיקה בנושא עמלותוע

ועדת .   פורסמו המלצות ועדת החקירה הפרלמנטרית לעניי# עמלות הבנקי�2007ביוני 

החקירה המליצה על נקיטת מספר צעדי� שחלק� אמורי� להשפיע בטווח הקצר וחלק� 

  .בטווח הבינוני ארו'

קוני חקיקה לפיה� יונהג פיקוח על מחיר מירבי של  המליצה הועדה על תי�לטווח הקצר 

במקביל הציעה הועדה בהמלצותיה כי הבנקי� יגיעו . (על ידי בנק ישראל, כמה עמלות

פ# שייתר את הצור' בהפעלת הסמכויות שינתנו לבנק ולהסדר וולונטרי ע� המפקח בא

  ).ישראל בחקיקה

רותי בנקאות קמעונאית ע�  כמו כ# המליצה הועדה כי תיקבע רשימה אחידה של שי

  . שמות זהי� לכל עמלה

הועדה המליצה כי בנק ישראל יורה על צמצו� ניכר של מספר העמלות במגזר הבנקאות 

  ).לקוחות בנקאות פרטית ועסקי� קטני�, משקי בית(הקמעונאית 

אשר בה� תיגבה עמלת ניהול חודשית , ש"הועדה המליצה ליצור כמה דגמי� של חשבו# עו

 בו מספר מצומצ� של פעולות ולהטיל פיקוח על מחיר ניהול חשבו# בסיסי שנעשאחת ו

  . בחודש

 והגברת  מבנק לבנקכמו כ# המליצה הועדה להמשי' במדיניות של צמצו� חסמי המעבר

 . מודעות הציבור בנושא זה

וזאת בי# ,  המליצה הועדה על נקיטת מדיניות להגברת התחרותיות�לטווח הבינוני ארו' 

על ידי התרת פעילות בנק הדואר בשוק , ר על ידי המש' פיתוח שוק הו# חו$ בנקאיהשא

) דוגמת רפורמת בכר(על ידי הנהגת רפורמות בשוק הבנקאות , הבנקאות הקמעונאית

על ידי הנמכת מחסומי הכניסה , לש� הקטנת כוח השוק של הבנקי� במגזר הקמעונאי

על ידי העדפת בנקי� בינוניי� וקטני� , וקהרגולטוריי� ועידוד כניסת בנקי� חדשי� לש

  . ועל ידי הפרדה בי# הבעלות על הבנקי� לבי# הבעלות על חברות כרטיסי אשראי, וחיזוק�

סבורה הועדה כי יש צור' בשינוי מבני בפיקוח של רשויות הפיקוח , בנוס+ על האמור לעיל

 . על שוקי הבנקאות וההו#

שירות (נחקק תיקו# לחוק הבנקאות , 2007 יולי בתחילת, מיד לאחר סיו� עבודת הועדה

התיקו# לחוק הוא צירו+ של מספר . בנושא עמלות הבנקי�, �1981א"התשמ, )ללקוח

שמטרת# להגביר את השקיפות של ,  של הכנסתאשר נדונו בועדת הכלכלה, הצעות חוק

סקי� יחידי� וע(תעריפו# העמלות  הנגבות על ידי הבנקי� מ# הלקוחות הקמעונאיי�  

להעביר את , ")לקוחות קמעונאיי�" : להל#�קטני� כפי שיקבעו על ידי בנק ישראל 

פל בנושא של מעבר לקוח הסמכות להטיל פיקוח על עמלות הבנקי� לידי בנק ישראל  ולט

  . מבנק לבנק
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על נגיד בנק ישראל לקבוע רשימת שירותי� שבעד� רשאי תאגיד , על פי התיקו# לחוק

הפי$ , סמו' לאחר חקיקת התיקו# לחוק. ות מ# הלקוחות הקמעונאיי�בנקאי לגבות עמל

 לאחר שביצע בו שינויי� ,הפיקוח על הבנקי� טיוטת עבודה של תעריפו# העמלות המיועד

 כ# הודיע הפיקוח כי בכוונתו .תו' ביטול ואיחוד עמלות שונות, לצמצו� מספר העמלות

מאז . ל" הנר ולפשט את התעריפו#לערו' בעתיד צמצו� נוס+ של מספר העמלות ולקצ

דיוני� , מקיי� הפיקוח על הבנקי� ע� נציגי התאגידי� הבנקאיי�, הפצת טיוטת העבודה

, לגבי השינויי� המופיעי� בטיוטת העבודה לעומת התעריפו# הקיי�, בסדרת ישיבות

  .לקראת גיבוש תעריפו# העמלות המיועד ללקוחות קמעונאיי�

עלולה להיות השפעה לרעה על , פשרות הבנקי� לגבות עמלותלתיקו# החוק המגביל את א

  . ואול� בשלב זה לא נית# להערי' את עוצמת והיק+ ההשפעה, הכנסות הבנק מעמלות

  ת חוק בנושא כרטיסי אשראיוהצע

,  הונחו על שולח# הכנסת שלוש הצעות חוק פרטיות2007במהל' הרביע הראשו# של שנת 

ל הפרדת "� מההצעות הניעניינ# של שתי. אשראי הכרטיסי שוק העוסקות בנושא 

ושל השלישית הסדרה בחקיקה של סליקת , הבעלות בחברות כרטיסי האשראי מהבנקי�

  .כל סוגי כרטיסי האשראי על ידי כל אחת מחברות כרטיסי  האשראי

א� תתקבלנה הצעות החוק שתחייבנה את הבנקי� למכור את פעילות חברות כרטיסי 

עלולות להיות לכ' השפעה לרעה על הכנסות הבנק מפעילות כרטיסי , �האשראי שבבעלות

  .ואול� בשלב זה לא נית# להערי' את עוצמת והיק+ ההשפעה, האשראי

  הצעות חוק מטע� חברי כנסת בנושא תשלו� ריבית על יתרות זכות בחשבונות עובר ושב

ראשונה בשתי  קיימה ועדת הכלכלה של הכנסת דיו# הכנה לקריאה 2007בחודש יולי 

שירות (לתיקו# חוק הבנקאות , שהוגשו מטע� שני חברי כנסת, הצעות חוק פרטיות

מוצע כי תאגיד בנקאי ישל� ללקוח ריבית על יתרת זכות , על פי הצעות החוק). ללקוח

, ועדה המייעצת ובאישור שר האוצרולאחר התייעצות ב, וכי הנגיד יקבע, ש"בחשבו# עו

  .ושיעור מיזערי לריבית ז

  .הצעות חוק בנושא זה הונחו בעבר על שולח# הכנסת

  .והדיו# בהכנת# לקריאה ראשונה טר� הסתיי�, שתי הצעות החוק אוחדו לאחת

  

עלולה להיות לכ' השפעה לרעה על הכנסות הבנק , ל"א� תתקבלנה הצעות החוק הנ

  .ואול� בשלב זה לא נית# להערי' את עוצמת והיק+ ההשפעה, מריבית

  
  צו� כספיי הטלת ע– 2000 –ס "התש, ר הלבנת הו�חוק איסו

הגיש , חוק איסור הלבנת הו#בנק ישראל בבנק בנושא יישו� בעקבות ביקורת שער' 

 כספי בשל עיצו�בקשה להטיל על הבנק ,  כספיעיצו�המפקח על הבנקי� לוועדה להטלת 

 הודיע 2007ולי  בי31ביו� .  לחוק איסור הלבנת הו7#ה לכאורה של הוראות לפי סעי+ הפר

 של בס',  כספי על הבנקעיצו�שהוועדה החליטה להטיל , המפקח על הבנקי� לבנק

  . ח" ש425,000

  : התחשבה הוועדה בעובדות הבאותעיצו�בבואה לקבוע את גובה ה

אינ# הפרות נמשכות וחמורות והיקפ# אינו גבוה יחסית , ת ההפרות ה# ראשונותימרב. 1

  .ותולגודל הבנק ומורכבות פעיל

ותוצאותיה# וכ# נקט במהל' תהלי' הביקורת הבנק שית+ פעולה בגילוי ההפרות . 2

  .פעולות אפקטיביות לתיקו# הליקויי� ולמניעת הישנות#

 הוועדה סבורה כי תחו� איסור הלבנת הו# ואיסור מימו# טרור מנוהל ויי# כיכמו כ# צ

) כספיי� ואחרי�(� רבי�  וכי הנהלת הבנק השקיעה משאבי,בבנק באופ# מקצועי וזהיר

  . ליישו� ההוראות בתחו� זה
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  מדיניות חשבונאית בנושאי� קריטיי�

הדוחות הכספיי� ערוכי� בהתא� לכללי חשבונאות מקובלי� ובהתא� להוראות המפקח 

 כמפורט על הבנקי� והנחיותיו בדבר עריכת דוח כספי שנתי ורבעוני של תאגיד בנקאי

  .2006 בדצמבר 31 בדוחות הכספיי� השנתיי� ליו� 1בבאור 

הכנת הדוחות הכספיי� המאוחדי� בהתא� לכללי חשבונאות מקובלי� ובהתא� 

להוראות המפקח על הבנקי� דורשת מההנהלה שימוש באומדני� והערכות המשפיעי� 

  .והוצאותהתחייבויות וכ# על סכומי הכנסות , על הסכומי� המדווחי� של נכסי�

  .או ההערכות/התוצאות בפועל של אומדני� אלו עלולות להיות שונות מהאומדני� ו

הערכות לגבי השווקי� , האומדני� וההערכות מתבססי� בדר' כלל על תחזיות כלכליות

השוני� ונסיו# העבר תו' הפעלת שיקול דעת ואשר ההנהלה מאמינה כי הינ� סבירי� 

  .בעת החתימה על הדוחות הכספיי�

 2006 בדצמבר 31הנושאי� החשבונאיי� הקריטיי� העיקריי� שצויינו בדוח השנתי ליו� 

, ניירות ער', מכשירי� פיננסיי� נגזרי�, הפרשות לחובות מסופקי�: ה� כדלהל#

בנייני� וציוד ומסי� , התחייבויות בגי# תביעות משפטיות, התחייבויות לזכויות עובדי�

  .על הכנסה

 לא חלו שינויי� במדיניות החשבונאית בנושאי� 2007 של שנת ייונ �בתקופה ינואר 

  . 2006קריטיי� לעומת אלו שתוארו בדוח השנתי לשנת 

  .2006דוח השנתי ב 51�47לפרטי� נוספי� ראה עמודי� 

  "IFRSאימו- תקני דיווח כספי  "$ 29תק� חשבונאות מספר 

  .לדוח הכספי. א.2 באור ראה, בהתייחס לאופ# יישו� התק# על ידי תאגידי� בנקאיי�

  

מדיניות חשבונאית 
  בנושאי� קריטיי�
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מיליו#  1,830 בס' 2007 של  במחצית הראשונה של קבוצת לאומי הסתכ� הרווח הנקי

  .22.8% של עלייה, ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש1,490ח לעומת "ש

  לעומת התקופה המקבילה2007  של במחצית הראשונהשל הקבוצה  ברווח הנקי העלייה

  *: הגורמי� כלהל#על ידי אשתקד מוסברת בעיקר 

 לפני 87.3%ובשיעור של , ח" מיליו# ש337ירידה בהפרשות לחובות מסופקי� בס'   .1

  .השפעת המס

 לפני  8.2% ובשיעור של ח" מיליו# ש161גידול בהכנסות התפעוליות והאחרות בס'   .2

  .כמפורט בהמש', השפעת המס

, ח" מיליו# ש161דול ברווח מפעולות מימו# לפני הפרשה לחובות מסופקי� בס' גי  .3

  .4.7%גידול של , לפני השפעת המס

ירידה של , ח" מיליו# ש418בס' ) כולל שכר(קיטו# בהוצאות התפעוליות והאחרות   .4

בניטרול ההוצאות המיוחדות כמפורט בהמש' ההוצאות .  לפני השפעת המס,11.3%

  .�0.4%קטנו ב

  .נקודות האחוז כמפורט בהמש' �11.1 ב�2007 יותר באפקטיבי נמו'שיעור מס   .5

  :ל"הגורמי� דלהל# קיזזו חלקית את העלייה הנ, מאיד'

  . כמפורט בהמש',נטו, ח" מיליו# ש464ירידה ברווח מפעולות בלתי רגילות בס' ה  .1

    .טונ, ח" מיליו# ש�14קיטו# בחלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות ב  .2

ח " מיליו# ש378ח לעומת " מיליו# ש913ברביע השני של השנה הסתכ� הרווח הנקי בס' 

    .141.5% של עלייה, בתקופה המקבילה אשתקד

ה המקבילה אשתקד פ לעומת התקו2007 ברווח הנקי של הקבוצה ברביע השני של העלייה

  :*מוסברת בעיקר מהגורמי� כלהל#

  . לפני השפעת המס, ח" מיליו# ש147י� בס'  בהפרשות לחובות מסופקקיטו#  .1

לפני  11.2%ובשיעור של ח " מיליו# ש114גידול בהכנסות התפעוליות והאחרות בס'   . 2

  .השפעת המס

, ח" מיליו# ש13גידול ברווח מפעולות מימו# לפני  הפרשה לחובות מסופקי� בס'   .3

  .לפני השפעת המס

,  ח" מיליו# ש226בס' ) בעיקר בסעי+ שכר(,  בהוצאות התפעוליות והאחרותקיטו#  .4

 בנטרול ההוצאות המיוחדות כמפורט בהמש' .לפני השפעת המס 12.0% של ירידה

  .0.9% הוא של הקיטו#

  .נטו, ח"מיליו# ש �25 בחלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות בגידול  .5

  

  

  

  .פני זכויות מיעוט בחברות מאוחדותל *

  

, התפתחות ההכנסות
ההוצאות וההפרשה   

  למס 

 תאור עסקי הקבוצה לפי מגזרי� ותחומי פעילות. ג
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 של קבוצת לאומי הסתכ� פרשה לחובות מסופקי�הרווח מפעולות מימו� לפני ה

ח " מיליו# ש�3,441לבהשוואה , ח"מיליו# ש  �3,602ב 2007 של במחצית הראשונה

  .4.7%גידול בשיעור של , �2006בבתקופה המקבילה 

ברביע השני של השנה הסתכ� הרווח מפעולות מימו# לפני הפרשה לחובות מסופקי� בס' 

גידול בשיעור , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש1,796לעומת , ח" מיליו# ש1,809

  .0.7%של 

 במחצית הראשונההגידול ברווח מפעולות מימו# לפני הפרשה לחובות מסופקי� בקבוצה 

  : בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר2007של 

  .6.7%גידול בהיקפי הפעילות הפיננסית בשיעור של מ  .1

  :�ניות אחרות בעיקר מגידול בהכנסות מימו  .2

 מהתאמות לשווי הוג# של אגרות חוב בעיקרח " מיליו# ש165 בס' של רווח  .א

ח " מיליו# ש27לעומת הוצאה בס'  , זמינות למכירהממכירת אגרות חובולמסחר 

  . בתקופה המקבילה אשתקד

  .� שהופרשה בעברגבייה והפחתה של ריבית בגי# חובות בעייתיי  .ב

וזזו חלקית כתוצאה מחוסר סימטריה בי# שערו' הפעילות בנגזרי� גידולי� אלה ק  .3

 וכתוצאה ירד במיוחד פער הריבית במגזר הצמוד .לבי# נכסי הבסיס המשמשי� כיסוי

  . בעיקר מסיבה זו�0.25% ל�1.08%למדד מ

  : פעילות עיקריי�מגזרילהל# התפתחות הרווח המימוני לפי 

   השינוי%  2006ה מחצית ראשונ  2007מחצית ראשונה   המגזר

    )ח"במיליוני ש(  

  3.0  1,147  1,181  משקי בית

  22.4  343  420  עסקי� קטני�

  1.6  752  764  בנקאות עסקית

  13.3  570  646  בנקאות מסחרית

  )13.0(  323  281  #"בניה ונדל

  )4.0(  173  166  בנקאות פרטית

  23.6  123  152  ניהול פיננסי

  �  10  )8(  אחר

  4.7  3,441  3,602  ס' הכל

  שלבמחצית הראשונה) ללא עיסקאות במכשירי� פיננסיי� נגזרי�(הכולל פער הריבית 

פער הריבית הכולל עיסקאות  .�2006בבתקופה המקבילה  2.00%לעומת  1.96% הוא 2007

 1.83% לעומת 2007 של במחצית הראשונה  1.46%במכשירי� פיננסיי� נגזרי� הוא 

   .2006 שנת בכל �1.85%ו, �2006בתקופה המקבילה ב

היחס של הרווח מפעולות מימו# לפני הפרשה לחובות מסופקי� לבי# היתרה הממוצעת 

בתקופה המקבילה ) במונחי� שנתיי�( 2.62% לעומת 2.64%של הנכסי� הכספיי� היה 

  .אשתקד

 2007  שלבמחצית הראשונההסתכמה של קבוצת לאומי ההפרשה לחובות מסופקי� 

 ירידה ,�2006בח בתקופה המקבילה " מיליו# ש�386ל בהשוואה , בלבדח"מיליו# ש �49ב

  .87.3% של 

ח בהשוואה " מיליו# ש38 הסתכמה ההפרשה לחובות מסופקי� בס' 2007ברביע השני של 

 וזאת לאחר הקטנת .79.5%ירידה של , �2006ח בתקופה המקבילה ב" מיליו# ש�185ל

ח ברביע השני של " מיליו# ש163ח לעומת " מיליו# ש314 ספציפיות בס' של הפרשות

2006.  

הינה  ,במחצית הראשונה של השנה 72.4%בשיעור של הירידה בהפרשות הספציפיות 

 וקיטו# בהפרשות בבנק תוצאה של המש' מגמת השיפור במשק ושיפור מצב החברות

 עקב �2006לאומי למשכנתאות כתוצאה מהפרשות מיוחדות שבוצעו בתקופה המקבילה ב

  .ות בנק ישראליישו� הורא
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הסדרי , במחצית הראשונה של השנה הוקטנו ההפרשות הספציפיות כתוצאה מגביות

ח בתקופה " מיליו# ש398ח לעומת " מיליו# ש439בס' של ' חובות חיזוק בטחונות וכו

ההפרשה הנוספת והכללית לחובות מסופקי� בגי# סיכוני� שאינ� . המקבילה אשתקד

� על מאפייני הסיכו# בתיק האשראי וכ# בגי# חריגה מזוהי� בתיק האשראי והמתבססי

  בס'גידולח לעומת "מיליו# ש �48בהשנה של   במחצית הראשונה קטנה, ענפית לאשראי

  . 2006ח בכל שנת "מיליו# ש 21  שלוקיטו#ח בתקופה המקבילה אשתקד " מיליו# ש35של 

מס'  0.05% היה 2007של   במחצית הראשונהשיעור ההפרשה הכולל לחובות מסופקי� 

המקבילה תקופה ב 0.43%לעומת שיעור של , )במונחי� שנתיי�(כל האשראי לציבור 

שיעור ההפרשה הכולל לחובות מסופקי� ביחס . 2006 בכל שנת 0.51%אשתקד ולעומת 

  . בהתאמה �0.34% ו 0.3% ,0.03% היה) מאזני וחו$ מאזני(לסיכו# האשראי הכולל 

  : מסופקי�ת ההפרשות לחובולהל# ההתפתחות הרבעונית של

  2007    2006        

  רביע   רביע   רביע   רביע   רביע   רביע   

  ראשו#  שני  שלישי  רביעי  ראשו#  שני  

          )ח"במיליוני ש(  

  167  184  295  308  31  66  הפרשה ספציפית

  34  1  )13(  )43(  )20(  )28(  הפרשה נוספת 

  201  185  282  265  11  38  ס' הכל

 הכל שיעור ההפרשה מס'

  )על בסיס שנתי(האשראי לציבור 

  

0.08%  

  

0.02%  

  

0.58%  

  

0.63%  

  

0.41%  

  

0.44%  

לפי (היתרה המצטברת של ההפרשה הכללית וההפרשה הנוספת לחובות מסופקי�  

בבנק ובחברות המאוחדות שלו ) מאפייני סיכו# שהוגדרו על ידי המפקח על הבנקי�

, )מס' האשראי לציבור 0.53%מהווה  (ח"מיליו# ש �976ב 2007  ביוני �30בהסתכמה 

  .2006ח בסו+ שנת "מיליו# ש 1,024לעומת 

  :ות ההפרשות לחובות מסופקי� לפי מגזרי פעילות עיקריי�חלהל# התפת

  2006מחצית ראשונה   2007מחצית ראשונה   מגזר

  )*באחוזי�(  )ח"במיליוני ש(  )*באחוזי�(  )ח"במיליוני ש(  

  0.6  141  0.3  68  משקי בית

  0.5  30  0.2  16   סקי� קטני�ע

  0.3  90  )0.5(  )127(  בנקאות עיסקית

  0.4  69  0.4  79  בנקאות מסחרית

  0.6  75  0.1  9  #"בניה ונדל

  .אחוז מס' האשראי לסו+ תקופה על בסיס שנתי  * 

 של קבוצת לאומי הסתכ� הרווח מפעולות מימו� לאחר הפרשה לחובות מסופקי�

ח בתקופה " מיליו# ש�3,055לבהשוואה , ח"מיליו# ש �3,553ב 2007  שלבמחצית הראשונה

 ברביע השני של השנה הסתכ� הרווח מפעולות מימו# .16.3% גידול של, �2006בהמקבילה 

ח " מיליו# ש�1,611בהשוואה ל, ח" מיליו# ש1,771לאחר הפרשה לחובות מסופקי� בס' 

  .9.9%עלייה של , בתקופה המקבילה אשתקד

 במחצית הראשונה של קבוצת לאומי הסתכמו וליות והאחרותס/ כל ההכנסות התפע

 ,�2006בח בתקופה המקבילה " מיליו# ש�1,960לבהשוואה , ח"מיליו# ש �2,121ב 2007 של

 ברביע השני של השנה הסתכמו ההכנסות התפעוליות והאחרות בס' .8.2% עלייה של

עלייה של , ילה אשתקדח בתקופה המקב" מיליו# ש�1,017בהשוואה ל, ח" מיליו# ש1,131

11.2%.  

שרותי מגידול בהכנסות מעמלות  בהכנסות התפעוליות והאחרות נובע בעיקר הגידול

 הכנסות מפעילות ,�17.0%חוזי� כובעריכת אשראי� ב טיפול  ,�6.0%כמער' התשלומי� 

מרישו� פרעו# חלקי של חוב ו �12.4% הכנסות מכרטיסי אשראי כ ,�23.2%כבניירות ער' 
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מאחר והמניות שניתנו כבטחו# לחוב נרשמו , ח כדיבידנד" מיליו# ש88מסוי� בס' לקוח 

   . בהתא� להוראות המפקח על הבנקי�,בסעי+ ניירות ער' זמיני� למכירה

ח מהיעודה לפיצויי� " מיליו# ש�68בנוס+ היו במחצית הראשונה של השנה רווחי� של כ

מאיד' ההכנסות . יות זמינות למכירהח ברווחי� ממכירת מנ" מיליו# ש63וכ# גידול של 

  :כמפורט להל#, ח" מליו# ש�247מקרנות נאמנות וקופות גמל ירדו ב

  שנת    מחצית ראשונה  

  2006  שינוי  2006  2007  

        ח"במיליוני ש  

  391  )153(  234  81  מקרנות נאמנות

  216  )96(  110  14  מקופות גמל

  29  2  14  16  מקרנות השתלמות

  636  )247(  358  111  ס' הכל

חברות שוק לות יפעהקיטו# בהכנסות אלה נובע כמוב# מהרפורמה בשוק ההו# ומכירת 

  .ח" מיליו# ש�110במקביל קטנו ההוצאות בכ, ההו#

רווח מפעולות מימו# לפני , קרי(משקל ההכנסות התפעוליות והאחרות  מס' כל ההכנסות 

לעומת  37.1% בשיעור שלהיה )  תפעוליות ואחרותהפרשה לחובות מסופקי� והכנסות

  .2006כל שנת ב �35.9%ו בתקופה המקבילה אשתקד 36.3%

 מההוצאות התפעוליות והאחרות 64.5%ההכנסות התפעוליות והאחרות מכסות 

�ו  52.9% לעומת כיסוי של ,67.0%מיוחדות כמפורט בהמש' שכר ובניטרול הוצאות 

  .2006בכל שנת  �61.1%ו 53.4% בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת , בהתאמה61.7%

   .לדוח 13לפרטי� נוספי� בנוגע לעמלות ראה עמוד 

 במחצית הראשונה של קבוצת לאומי הסתכמו ס/ כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

 ,�2006ח בתקופה המקבילה ב" מיליו# ש�3,706לבהשוואה , ח" מיליו# ש�3,288ב 2007 של

 בשיעור של ירדוההוצאות , פורט בהמש'בניטרול הוצאות מיוחדות כמ .11.3%  שלירידה

 מיליו# 1,656התפעוליות והאחרות בס'   ברביע השני של השנה הסתכמו ההוצאות.0.4%

 .12.0%ירידה של , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש�1,882ח בהשוואה ל"ש

  .0.9% בשיעור של ירדוההוצאות , בנטרול הוצאות מיוחדות כמפורט בהמש'

 410בס'  2007  שלבמחצית הראשונה ירדו) כולל עלויות הפרישה מרצו#(הוצאות השכר 

 הירידה .בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד 16.8% בשיעור של ירידה, ח"מיליו# ש

  :כדלהל#מיוחדות שכר הוצאות משינויי� ב בעיקר תבהוצאות השכר נובע

   2007    2006       

רביע   

  שני

רביע 

  ראשו#

רביע 

  שני

רביע 

  ראשו#

ת שנ

2006  

        ח"במיליוני ש  

  214  136  �   �   �   אימו$ לוחות תמותה חדשי�

  91  �   89  �   �   הפרשה לעתודות שי לחג לבוגרי הבנק

  23  �   �   �   �   שינויי� אקטואריי�

  235  40  48  53  77  הוצאות בגי# הנפקת אופציות

  217  �   191  )18(  12  רישו� ההטבה בגי# מכירת מניות לעובדי�

  175  3  2  �   �   ת פרישה מרצו#הוצאו

  �   60  )2(  12  )12(  והיעודה הפרש בי# ההתחייבויות לפיצויי�

  )38(  �   )38(  �   �   הורדת שיעור מס שכר

  917  239  290  47  77  ס' הכל

  .0.3%קטנו בשיעור מזערי של בניטרול סכומי� אלה הוצאות שכר 
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במחצית  ירדו) פחת ואחרות, אחזקת בניני� וציוד(האחרות  והוצאות התפעוליות ה

 לעומת התקופה ,0.6% בשיעור של ירידה ,ח" מיליו# ש8בס'  2007שנת  של הראשונה

    .המקבילה אשתקד

 בנטרול הוצאות ,�55.3%ומס' כל ההכנסות  57.5%ההוצאות התפעוליות מהוות 

בתקופה המקבילה אשתקד בהתאמה  �58.8% ו68.6%לעומת , המיוחדות שפורטו לעיל

  .2006 בכל שנת  בהתאמה�58.8% ו67.3% מתולעו

 מס' כל  2.23%מהוות ) במונחי� שנתיי�(ס' כל ההוצאות התפעוליות והאחרות 

  .2006שנת כל  ב2.51% ולעומת ,תקופה המקבילה אשתקד ב2.70%לעומת  ,הנכסי�

  
  שלבמחצית הראשונה של קבוצת לאומי הסתכ� הרווח מפעולות רגילות לפני מס

, �2006בח בתקופה המקבילה " מיליו# ש�1,309לבהשוואה , ח"מיליו# ש �2,386ב 2007

 ברביע .36.6% גידול בשיעור של ,המיוחדותהשכר  ובניטרול הוצאות 82.3% של עלייה

  ח בהשוואה " מיליו# ש�1,246בהשני של השנה הסתכ� הרווח מפעולות רגילות לפני מס 

 ובניטרול הוצאות שכר 67.0%דול של גי, ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש�746ל

  .27.8%גידול בשיעור של , מיוחדות

במחצית  הסתכמה של קבוצת לאומימפעולות רגילות  ההפרשה למס על הרווח

�בח בתקופה המקבילה " מיליו# ש�638לבהשוואה , ח" מיליו# ש�896ב 2007 של הראשונה

 48.7%פני מס לעומת מהרווח ל �37.6%כל היה "שיעור ההפרשה בתקופה הנ .2006

   .בתקופה המקבילה אשתקד

   :הושפע בעיקרהפרשה למס השיעור  בהירידה

 ואשר   שאינ� נכללי� בבסיס חישוב המס,ל"הפרשי השער בגי# ההשקעות בחו  .1

 בתקופה המקבילה שליליי�לעומת הפרשי שער , חיוביי�בתקופה הנדונה היו 

  .אשתקד

  .ל בהכנסות הפטורותירידה בהוצאות הלא מוכרות וגידו  .2

  .�29% ל�31%הפחתת שיעור מס החברות מ  .3

לעומת התקופה המקבילה אשתקד , 0.27%מאיד' העלייה המתונה בשיעור האינפלציה 

  .ל"קיזזה חלקית את הירידות הנ, 1.26%

 1,490 בס' 2007  שלבמחצית הראשונההסתכ� מפעולות רגילות לאחר מס  הרווח

  .122.1% של  עלייה, ח בתקופה המקבילה אשתקד"ליו# ש מי671ח  לעומת "מיליו# ש

 ברביע השני של השנה הסתכ� .47.2%ה של יהמיוחדות עליהשכר ובנטרול הוצאות 

ח " מיליו# ש�348ח בהשוואה ל" מיליו# ש870הרווח מפעולות רגילות לאחר מס בס' 

ות עלייה של  ובנטרול הוצאות שכר מיוחד,150.0%עלייה של , בתקופה המקבילה אשתקד

52.4%.  

במחצית  הסתכ� חלק הקבוצה ברווח מפעולות רגילות לאחר מס של חברות כלולות

ח בתקופה המקבילה " מיליו# ש�98לח בהשוואה " מיליו# ש�84ב 2007שנת   שלהראשונה 

עדיי# הרווחי� על בסיס אקויטי לגבי חברת  ונכלל 2006ברביע הראשו# של  .�2006ב

 ולגבי חברת מגדל אחזקות 2006 במרס 27שנמכרה ביו� ות להשקעאפריקה ישראל 

  .2006 במרס 15נמכרו ביו�  בה החזקותהתו'  מ�10%שביטוח 

 עברה ההשקעה בפז מתיק ניירות ער' זמי# למכירה לרישו� 2007מאיד' ברביע הראשו# 

   .46לפרטי� נוספי� ראה בעמוד . על בסיס השווי המאזני

   שלבמחצית הראשונה הסתכ� ברווחי הקבוצה יי�חלק� של בעלי המניות החיצונ

   . תקופה המקבילה אשתקדב ח" מיליו# ש�2בהשוואה לח " מיליו# ש3 של ברווח 2007

בס'  2007במחצית הראשונה של  של הקבוצה הסתכ� הרווח הנקי מפעולות רגילות

לייה  ע,ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש767ח לעומת רווח בס' " מיליו# ש1,571

 ברביע .41.9%מיוחדות עלייה בשיעור של שכר  ובנטרול הוצאות ,104.8%בשיעור של 

  ח בהשוואה " מיליו# ש913השני של השנה הסתכ� הרווח הנקי מפעולות רגילות בס' 
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 ובנטרול הוצאות שכר ,148.8%עלייה של , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש�367ל

  .54.8מיוחדות עלייה של 

 של בס' 2007  שלבמחצית הראשונה הסתכ� מפעולות בלתי רגילות לאחר מסווח הר

הרווח נובע ממכירת . ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש723ח לעומת "מיליו# ש 259

 של הבנק החזקותשל ה ממכירה 2006ת נחלק מקופות הגמל שהיו בניהול הקבוצה ובש

  . וחזקות ביטמגדל אחמ 10.0% וממכירת להשקעותבאפריקה ישראל 

ח "ש �1.11ל 2007  שלבמחצית הראשונה הגיע למניההרווח הנקי מפעולות רגילות 

  .�2006בח בתקופה המקבילה " ש�0.54לבהשוואה 

 �1.05לח בהשוואה " ש�1.29ל  2007   שלבמחצית הראשונה הגיע מניהלהרווח הנקי 

  .�2006בח בתקופה המקבילה "ש

  :במונחי� שנתיי� שלו) א זכויות המיעוטלל(ה לתקופ ממוצע $התשואה להו� עצמי 

   *2006מחצית ראשונה   2007מחצית ראשונה   

  %            

      18.5      21.0  הרווח הנקי 

      9.3      17.9  הרווח הנקי מפעולות רגילות
  

 

 2007   2006*         

 רביע רביע רביע רביע רביע רביע 

  ראשו#  שני  שלישי  רביעי  ראשו#  שני  

  %            

  30.4  8.9  24.0  24.7  ** 22.2  20.9  וח הנקי הרו

  10.3  8.6  6.9  8.5  15.6  20.9  הרווח הנקי מפעולות רגילות

  .  לדוח19המיוחדות כפי שפורטו בעמוד השכר התשואה להו# הושפעה מאוד מהוצאות 

  :להל# התשואות בניטרול השפעות אלה

   *2006מחצית ראשונה   2007מחצית ראשונה   

  %            

      23.5      21.7   הנקי הרווח

      14.1      18.6  הרווח הנקי מפעולות רגילות

  

 2007    2006*         

  רביע  

  שני

רביע 

  ראשו#

  רביע 

  רביעי

רביע 

  שלישי

  רביע 

  שני

רביע 

  ראשו#

  %            

  34.9  14.8  27.8   27.2   **23.2  21.5  רווח הנקי ה

  14.2  14.5  10.3  10.8  16.5  21.5  רווח הנקי מפעולות רגילותה

  
  .הוצג מחדש בהתא� להוראות החדשות של המפקח על  הבנקי�  *

 הינההנקי ברביע הראשו# של השנה  בהנחה שהרווח הבלתי רגיל הנו חד פעמי התשואה לרווח   **

 �20.0%ו 19.3%ובמחצית השנה הראשונה ,  בניטרול הוצאות מיוחדות�18.0% ו17.1%

  .בהתאמה

  
את הרווחי� הבלתי רגילי� ממכירת חברות שוק ההו#  כולל 2007 � �2006הרווח הנקי ב

  .וממכירת תאגידי� ריאליי�כתוצאה מהרפורמה בשוק ההו# 
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�ח בהשוואה ל"מיליארד ש �297.0ב 2007 ביוני �30ב של קבוצת לאומי הסתכ� המאז�

 של עלייה , 2006 ביוני  �30לובהשוואה  ,2.6% עלייה של ,2006ח בסו+ "מיליארד ש 289.3

7.6%.  

 �44.2%כ, ח"מיליארד ש �131.4כער' הנכסי� במטבע חו$ והצמודי� למטבע חו$ הינו 

 לסל ביחס ,�0.57%ב השקל ביחס לדולר פוחת השנה  שלבמחצית הראשונה. מס' הנכסי�

י בשער החליפי# השינו  .2.68%ביחס לאירו בשיעור של  ו 1.40%המטבעות בשיעור של  

  .  בס' כל הנכסי�0.4% בשיעור של לעלייהתר� 

 �231.8בהשוואה לח " מיליארד ש�236.5ב 2007 ביוני �30ב הסתכמו פיקדונות הציבור

 עלייה, 2006 ביוני �30ל ובהשוואה ,2.0% של עלייה ,2006 בדצמבר �31בח "מיליארד ש

  .7.8%של 

  : פעילות עיקריי�זרילהל# התפתחות פיקדונות הציבור לפי מג

   השינוי%  2006 בדצמבר 31  2007 ביוני 30  מגזר

    )ח"במיליוני ש(  

  )1.3(  115,437  113,899  משקי בית

  10.1  11,795  12,989  עסקי� קטני�

  )8.7(  27,860  25,431  בנקאות עסקית

  6.9  27,370  29,246  בנקאות מסחרית

  11.4  3,136  3,494  #"בניה ונדל

  5.8  36,555  38,671    בנקאות פרטית

  32.3  9,670  12,791  ניהול פיננסי ואחר

  2.0  231,823  236,521  ס' הכל

  
 �16.6 ב 2007 ביוני �30הסתכמו בשטרי הו� וכתבי התחייבות נדחי� , אגרות חוב

 ,6.4% של עלייה ,2006 בדצמבר 31 �ח ב" מיליארד ש15.6 �ח בהשוואה ל"מיליארד ש

  .2.4% של ידהיר 2006 ביוני �30ובהשוואה ל
  

  פעילות חו- מאזנית

המנוהלי� של הלקוחות ) �חו$ מאזניה(  )1( הנכסי� הכספיי�תפתחות ביתרות הלהל# ה

  :קבוצת לאומיב

  השינוי   2006 בדצמבר 31  2007 ביוני 30  

  %  )ח"במיליוני ש(    )ח"במיליוני ש(  

  15.6  55,200  353,729  408,929  תיקי ניירות ער'

  31.5  12,192  38,657  50,849  )2( ותקרנות נאמנ:  מזה

  42.5  17,438  41,000  58,438   )3) (2( קופות גמל

  )0.9(  )91(  10,706  10,615  קרנות השתלמות

  17.9  72,547  405,435  477,982  ס' הכל

 של קרנות נאמנות (custody) ושווי ניירות שבמשמרת רבות עליית שווי השוק של ניירות ער'ל  )1(
  .וקופות גמל

  .קבוצה באר$ קרנות נאמנות וקופות גמללא נוהלו על ידי ה 2007 ביוני �30ב  )2(
  .נכסי לקוחות לגביה� מעניקה הקבוצה שירותי תפעול  )3(

 �183.8לח בהשוואה " מיליארד ש�193.9ב 2007 ביוני �30ב הסתכ� האשראי לציבור

 של עלייה, 2006 וניבי �30לובהשוואה   5.5% של עלייה, 2006 בדצמבר �31בח "מיליארד ש

6.6%.  
� ב2007 ביוני �30 של חברות שנרכשו על ידי הקבוצה מסתכמות באגרות החוביתרת 

  .14.4%עלייה של , 2006 בדצמבר �31ח ב" ש מיליו# �6,906ח בהשוואה ל" ש מיליו7,899#

                                                           
(1)
  .ח"השינויי� באחוזי� חושבו על פי היתרות במיליוני ש   

  שלהתפתחותהמבנה ו
הנכסי� וההתחייבויות 

(1)   
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  : לציבור לפי ענפי משק עיקריי�*וללכלהל# התפתחות סיכו# האשראי ה

    2006בדצמבר  31  2007 ביוני 30  

  שיעור  שיעור  סיכו# אשראי  שיעור  סיכו# אשראי  

  השינוי  מס' הכל  כולל לציבור  מס' הכל  כולל לציבור  ענפי משק

  %  %  )ח"במיליוני ש(  %  )ח"במיליוני ש(  

  1.7  0.9  2,370  0.8  2,411  חקלאות

  12.7  15.7  43,086  16.7  48,554  תעשיה

  5.4  17.6  48,420  17.5  51,023  #"בינוי ונדל

  )8.6(  1.0  2,671  0.8  2,442  חשמל  ומי�

  6.0  11.4  31,335  11.4  33,204  מסחר

  3.5  2.2  5,927  2.1  6,133  שרותי הארחה ואוכל, בתי מלו#

  4.8  2.1  5,910  2.1  6,193  תחבורה ואחסנה

  )5.6(  2.9  7,854  2.5  7,412  תקשורת ושרותי מחשב

  5.9  12.4  34,042  12.4  36,053  שרותי� פיננסיי�

  7.5  2.9  8,048  3.0  8,652  שרותי� עיסקיי� אחרי�

  )3.0(  2.9  8,084  2.7  7,844  שרותי� ציבוריי� וקהילתיי�

 הלוואות –אנשי� פרטיי� 

   לדיור

  

37,223  

  

12.8  

  

35,992  

  

13.1  

  

3.4  

  7.3  14.9  41,170  15.2  44,175    אחר–אנשי� פרטיי� 

  6.0  100.0  274,909  100.0  291,319  ס' הכל

ונכסי� אחרי� בגי# של הציבור  באגרות חוב השקעות, לרבות סיכו# אשראי חו$ מאזני  *

  .מכשירי� נגזרי�

  :להל# התפתחות האשראי לציבור לפי מגזרי פעילות עיקריי�

  השינוי  2006 בדצמבר 31  2007 ביוני 30  מגזר

  %  )ח"במיליוני ש(  

  2.4  51,999  53,252   *משקי בית

  14.9  13,891  15,960  עסקי� קטני�

  9.8  38,324  42,075  בנקאות מסחרית

  4.2  51,276  53,408  בנקאות עסקית

  1.3  22,501  22,788  #"בניה ונדל

  16.3  4,364  5,077  בנקאות פרטית

בניטרול אשראי זה גדל ). משכנתאות(האשראי למשקי בית כולל ג� הלוואות לדיור   *

למשקי בית הסתכמו ) משכנתאות(ההלוואות לדיור . �2.3%האשראי למשקי בית ב

  .2.5%ח וגדלו בשיעור של " מיליארד ש�34.2 ב2007 יוניבסו+ 

  



        ריו�ריו�ריו�ריו�דוח הדירקטודוח הדירקטודוח הדירקטודוח הדירקטו

24  

לפי הסיווגי� שנקבעו  )6( )1( להל# התפתחות האשראי� הבעייתיי� $חובות בעייתיי� 

  :בהוראות המפקח על הבנקי�

   בדצמבר 31

2006  

  ביוני  30

 2006  

  ביוני 30

 2007  

   

   )ח" שיוניבמיל (

  שאינ� נושאי הכנסה  2,306  2,643  2,519

  )2 (שאורגנו מחדש  1,112  796  1,179

  )3 (מיועדי� לארגו# מחדשה  107  1,148  134

  בפיגור זמני  591  843  658

  *בהשגחה מיוחדת   12,469  12,345  13,548

  )1( ללווי� בעייתיי� הכל אשראי מאזני�ס'  16,585  17,775  18,038

  *)5() 1( ללווי� בעייתיי� מאזני�ו# אשראי חו$סיכ  2,620  2,067  2,410
  אגרות חוב של לווי� בעייתיי�  8  �    15
  

23  
  

62  
  
72  

נכסי� אחרי� בגי# מכשירי� נגזרי� של לווי� 
  בעייתיי�

  )7) (1(סיכו# אשראי כולל בגי# לווי� בעייתיי�   19,285  19,904  20,486

  נכסי� שהתקבלו בגי# אשראי� שסולקו  679  29  606

   )4 (חובות בגינ� קיימת הפרשה ספציפית :מזה*  5,642  6,347  5,484

  אשראי לדיור שבגינו קיימת הפרשה :מזה*      
  לפי עומק הפיגור    687  957  830

לא כולל חובות בעייתיי�  המכוסי� על יד בטחונות המותרי� לניכוי לצור' מגבלות על חבות   )1(

  ).313' ל בנקאי תקי# מסהוראת ניהו(של לווה ושל קבוצת לווי� 

אשראי שאורג# מחדש במהל' השנה השוטפת וכ# אשראי שאורג# מחדש בשני� קודמות ע�   )2(

  .ויתור על הכנסות

א' , אשראי ללווי� אשר לגביו קיימת החלטה של הנהלת התאגיד הבנקאי על ארגו# מחדש  )3(

  .הארגו# מחדש טר� בוצע בפועל

  .ימת הפרשה לפי עומק הפיגורלמעט אשראי לדיור שבגינו קי  )4(

למעט בגי# ערבויות שנת# לווה , כפי שחושב לצור' מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווי�  )5(

  .להבטחת חבות של צד שלישי

   .אשראי ללווי� בעייתיי� כמפורט במתכונת הגילוי  )6(

ניהול  "325י# החובות הבעייתיי� כוללי� סווגי אשראי מיישו� הוראת נוהל בנקאי תק  )7(

ל ובהתא� להבהרות של המפקח על "בהתא� להוראה הנ".  ושברמסגרות אשראי בחשבו# עוב

 1,000כאשר החריגה מעל (על הבנק לסווג את החריגה ממסגרת האשראי המאושרת , הבנקי�

במצב זה יש לסווג את החריגה כחוב . במידה והבנק מחייב את הלקוח בריבית חריגה) ח"ש

את האשראי במסגרת ואת יתרת החבות של הלקוח כחוב בהשגחה , הכנסהשאינו נושא 

ח ובהשגחה מיוחדת " מיליו# ש99כתוצאה סווגו חובות שאינ� נושאי� הכנסה בס' . מיוחדת

  . ח" מיליו# ש3,460, ח" מיליו# ש119 סווגו בהתאמה 2006בסו+ שנת , ח" מיליו# ש3,019בס' 
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 �1,020לח בהשוואה " מיליו# ש�750ב 2007 ביוני �30ב הסתכ� האשראי לממשלות

  שלעלייה, 2006  ביוני �30לובהשוואה  ,26.5% של ירידה, 2006 בדצמבר �31בח "מיליו# ש

8.5%.  

 מיליארד �46.4לח בהשוואה " מיליארד ש�45.3ב 2007 ביוני �30ב הסתכמו ניירות ער/

  .5.2% של ירידה, 2006 ניביו �30לובהשוואה  ,2.3% של ירידה, 2006 בדצמבר �31בח "ש

   .מ"+ בע"מ ובמסלקת מעו"הבנק חבר במסלקת הבורסה לניירות ער' בע

ח למסלקת " מיליו# ש174.7אגרות חוב בהיק+ של  הבנקשיעבד  ,2007 ביוני 30ליו� 

+ להבטחת פעילות "ח למסלקת המעו" מיליו# ש1,692.1אגרות חוב בהיק+ של והבורסה 

  .הדדית של חברי המסלקהלקוחותיו ובגי# הערבות ה

חת� על אגרת חוב לטובת בנק ישראל להבטחת אשראי שהבנק קיבל או יקבל הבנק 

ל הבנק שיעבד לטובת בנק ישראל בשעבוד שוט+ את מלאי "כערובה לנ. מבנק ישראל

  . ח" מיליארד ש12.0שחר וגליל עד לס' של , גילו#, מ"אגרות החוב מסוג מק

יתרת ו, ח" שמיליו# 968 הסתכמו בס'  מבנק ישראלאשראי�ה 2007 ביוני 30ליו� 

  .ח" מיליארד ש5.4הפיקדונות של הבנק בבנק ישראל הסתכמה בס' 

 על אגרת חוב לטובת בנק ישראל להבטחת סכומי� 2007 ביולי 23הבנק חת� ביו� 

ל הבנק שיעבד לטובת בנק ישראל "כערובה לנ. המגיעי� או שיגיעו לבנק ישראל מהבנק

 בחשבו# ספציפי המתנהל ותוט+ ללא הגבלה בסכו� אגרות חוב המופקדבשיעבוד ש

  .ישראלבמסלקת הבורסה לניירות ער' בתל אביב על ש� בנק 

  .46מ ראה להל# בעמוד "חברת נפט בע פז

   

  פאר�$סופר

�סופר("מ "בע) ישראל (פאר� � ממניות סופר18% הושלמה הקצאת 2007 ביולי 17ביו� 

לאומי  "� של הבנקחברה בת בבעלות מלאה (מ "ת השקעות בעבי' ללאומי ושות") פאר�

�לבי# סופר' בי# לאומי ושות, 2007במאי  1וזאת על פי הסכ� שנחת�  ביו� , ")'ושות

, ")GRI("פאר� � בעלת השליטה בסופר� GRI Global Retail Investment B.Vולבי#  פאר�

בכפו+ , ח" מיליו# ש�180ל כבתמורה לס' של "הנבשיעור ' להקצאת מניות ללאומי ושות

 2%אופציה להקצאה נוספת של ' ללאומי ושותכמו כ# ניתנה . להתאמות שנקבעו בהסכ�

  . ניתנו זכויות להגנת המיעוט כמקובל' ללאומי ושות. פאר��מהו# המניות של סופר

  

  מ"חיתו� בע'  לאומי ושות$פסגות 

המטילה מגבלות מהותיות על , לאור חקיקה חדשה בנושא של חיתו� הנפקות ניירות ער'

, החליט הבנק כי פעילות חיתו� ניירות ער' בקבוצה, י בנק"חברת חיתו� הנשלטת ע

בית ' לצור' כ' התקשר לאומי ושות. 19.99%תרוכז בחברה חדשה בה יחזיק הבנק 

ופסגות '  לפיו ישתפו לאומי ושות,מ"מ בהסכ� ע� פסגות אופק פיננסי� בע"השקעות בע

' שתקרא פסגות לאומי ושות, בתחו� החיתו� במסגרת החברה החדשהאופק  פעולה 

 . מ"חיתו� בע
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הקבוצה פועלת במגזרי פעילות שוני� באמצעות הבנק וחברות הבנות בכל תחומי 

כמו כ# משקיעה הקבוצה בתאגידי� ריאליי� הפועלי� . הבנקאות והשירותי� הפיננסיי�

  .תעשיה ועוד, אנרגיה,  ספנות,#"נדל, ו# ביטוחבתחומי� שוני� כג

 תאור מפורט של .בהתא� למאפייני� שנקבעו על ידי בנק ישראלהינ� מגזרי  הפעילות 

  .�2006י ל בדוח השנתנית# ואופ# המדידה שלה� מגזרי הפעילות

  
  : לפי מגזרי פעילותהנקיהרווח פירוט להל# 

  

    ביו� חודשי� שהסתיימו לשישה  

  השינוי  2006  ביוני30  2007 ביוני 30  מגזרי�

  %    ח"במיליוני ש  

  347.6  103  461  משקי בית 

  71.1  83  142  עסקי� קטני�

  64.5  304  500  בנקאות עיסקית

  39.8  196  274   בנקאות מסחרית

  12.8  133  150  #"בניה ונדל

  130.8  26  60  בנקאות פרטית 

  )62.3(  645  243  ניהול פיננסי ואחרי� 

  22.8  1,490  1,830  ס' הכל

  

לפי מגזרי פעילות בנטרול הוצאות שכר מפעולות רגילות להל# פירוט הרווח הנקי 
  :מיוחדות

  התרומה    ביו� חודשי� שהסתיימו לשישה  

  לרווח  השינוי  2006  ביוני30  2007  ביוני30  מגזרי�

  %  %    ח"במיליוני ש  

  17.9  25.1  234  292  משקי בית 

  7.8  16.7  110  128  עסקי� קטני�

  30.1  54.2  318  491  בנקאות עיסקית

  16.5  22.1  221  270   בנקאות מסחרית

  9.2  9.6  137  150  #"בניה ונדל

  3.6  57.6  37  59  בנקאות פרטית 

  14.9  160.2  93  242  ניהול פיננסי ואחרי� 

  100.0  41.9  1,150  1,632  ס' הכל

  .ההסברי� לשינויי� ברווחיות מובאי� בהמש'

   מגזרי הפעילות בקבוצה
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  ית משקי ב.1

  : להל# תמצית רווח והפסד של מגזר משקי בית

בנקאות   

  ופיננסי� 

כרטיסי 

  אשראי

  

  שוק ההו# 

  

  משכנתאות

  

  ס' הכל

  2007 ביוני $30 לשלושה חודשי� שהסתיימו ב  

          ח"במיליוני ש  

            :רווח מפעולות מימו�

  )241(  426  1  24  )692(  מחיצוניי�

  826  )335(  )1(  )7(  1,169  בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  397  29  129  81  158  מחיצוניי�

  53  2  $  51  $  בינמגזרי

  1,035  122  129  149  635  ס' כל ההכנסות

  53  6  $  3  44  הפרשות לחובות מסופקי�

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  837  45  95  95  602  לחיצוניי�

  8  8  $  1  )1(  בינמגזרי

  137  63  34  50  )10(  מסי�ילות לפני מפעולות רג) הפסד(רווח 

  31  21  13  15  )18(  הפרשה למסי�

  106  42  21  35  8  רווח מפעולות רגילות לאחר מסי�

  )2(  $  )2(  $  $   מפעולות בלתי רגילות לאחר מסי�הפסד

  104  42  19  35  8    רווח נקי

  

בנקאות   

  ופיננסי� 

כרטיסי 

  אשראי

  

  שוק ההו# 

  

  משכנתאות

  

  ס' הכל

   2006 ביוני �30 חודשי� שהסתיימו בלשלושה  

          ח"במיליוני ש  

            :רווח מפעולות מימו�

  )391(  356  1  19  )767(  מחיצוניי�

  979  )243(  )1(  )5(  1,228  בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  335  28  69  96  142  מחיצוניי�

  90  1  43  45  1  בינמגזרי

  1,013  142  112  155  604  ס' כל ההכנסות

  39  18  �  1  20  הפרשות לחובות מסופקי�

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  902  50  91  101  660  לחיצוניי�

  3  2  �  1  �  בינמגזרי

  69  72  21  52  )76(  מסי�מפעולות רגילות לפני ) הפסד(רווח 

  42  24  8  17  )7(  הפרשה למסי�

  27  48  13  35  )69(  )הפסד(נקי  רווח 
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  )המש'(ת משקי בי

  

בנקאות   

  ופיננסי� 

כרטיסי 

  אשראי

  

  שוק ההו# 

  

  משכנתאות

  

  ס' הכל

  2007 ביוני $30  חודשי� שהסתיימו בלשישה  

          ח"במיליוני ש  

            :רווח מפעולות מימו�

  )479(  683  2  47  )1,211(  מחיצוניי�

  1,660  )483(  )2(  )13(  2,158  בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  820  63  248  192  317  מחיצוניי�

  103  4  $  98  1  בינמגזרי

  2,104  267  248  324  1,265  ס' כל ההכנסות

  68  11  $  7  50  הפרשות לחובות מסופקי�

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  1,637  100  201  217  1,119  לחיצוניי�

  9  8  $  1  $  בינמגזרי

  390  148  47  99  96  מסי�רווח מפעולות רגילות לפני 

  134  56  18  31  29  הפרשה למסי�

  256  92  29  68  67  רווח מפעולות רגילות לאחר מסי�

  205  $  205  $  $  רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסי�

  461  92  234  68  67    רווח נקי

  26.5%           תשואה להו�%

            

            

  53,077  33,937  77  5,573  13,490  יתרה ממוצעת של נכסי�

  120,929  12,889  $  79  107,961  ממוצעת של התחייבויותיתרה 

  45,600  28,295  86  5,696  11,523  יתרה ממוצעת של נכסי סיכו#

            יתרה ממוצעת של  קרנות 

  34,388  $  34,388  $  $  נאמנות 

  41,579  $  41,579  $  $  יתרה ממוצעת של ניירות ער'

  8,430  8,136  $  $  294  יתרה ממוצעת של נכסי� אחרי� בניהול

  53,252  34,204  58  5,185  13,805   יתרת אשראי לציבור

  113,899  7,754  $  9  106,136   יתרת פיקדונות הציבור
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  )המש'(משקי בית 
  

בנקאות   

  ופיננסי� 

כרטיסי 

  אשראי

  

  שוק ההו# 

  

  משכנתאות

  

  ס' הכל

  2006 ביוני �30 חודשי� שהסתיימו בלשישה  

        ח"במיליוני ש  

            :לות מימו�רווח מפעו

  )601(  718  3  37  )1,359(  מחיצוניי�

  1,748  )511(  )3(  )5(  2,267  בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  669  59  144  185  281  מחיצוניי�

  226  3  134  87  2  בינמגזרי

  2,042  269  278  304  1,191  ס' כל ההכנסות

  141  102  �  2  37  הפרשות לחובות מסופקי�

            :תפעוליות ואחרותהוצאות 

  1,698  99  191  198  1,210  לחיצוניי�

  6  5  �  1  �  בינמגזרי

  197  63  87  103  )56(  מסי�מפעולות רגילות לפני ) הפסד(רווח 

  94  22  35  33  4  הפרשה למסי�

  103  41  52  70  )60(  )הפסד(רווח נקי  

  6.4%           תשואה להו�%

            

            

  50,282  33,176  117  5,470  11,519  יתרה ממוצעת של נכסי�

  119,479  12,654  �  50  106,775  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  42,444  27,093  129  5,198  10,024  יתרה ממוצעת של נכסי סיכו#

            קרנות , ג"יתרה ממוצעת של נכסי קופת

  58,570  �  58,570  �  �  נאמנות וקרנות השתלמות

  34,117  �  34,117  �  �  יתרה ממוצעת של ניירות ער'

  8,822  8,509  �  �  313  יתרה ממוצעת של נכסי� אחרי� בניהול

  51,999  33,373  96  5,536  12,994  2006 בדצמבר �31ל  יתרת אשראי לציבור

  115,437  8,107  �  6  107,324    2006 בדצמבר �31 ליתרת פיקדונות הציבור

  

  שינויי� עיקריי� בהיק+ הפעילות

ח בהשוואה לסו+ שנת "מיליו# ש �1,253גדל בבמגזר משקי הבית ור ס' כל האשראי לציב

אות לדיור גדלו ווהלו �2.3% בנטרול הלוואות לדיור האשראי גדל ב,2.4%  עלייה של 2006

 2006בהשוואה לסו+ שנת , ח" מיליו# ש�1,538 בירדו פיקדונות הציבור ,2.5% בשיעור של

  .1.3%  שלירידה

  נקישינויי� עיקריי� ברווח ה

ח " מיליו# ש�461ב 2007 של במחצית הראשונה הסתכ�במגזר משקי בית הנקי הרווח 

בעיקר    ברווח נובעהגידול. ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש�103בהשוואה ל

ממכירת חלק , ח" מיליו# ש205בס' מחלקו של המגזר ברווח מפעולות בלתי רגילות 

גידול , ח" מיליו# ש390הסתכ� בס' ני מסי� לפהרווח מפעולות רגילות . מקופות הגמל

במגזר  בהפרשות לחובות מסופקי� מקיטו#בעיקר ול ברווח נובע יד הג.98.0%של 

בעיקר ח " מיליו# ש62בס' של הכנסות ומגידול ב ח" מיליו# ש91 בס' המשכנתאות

  .בנקאיתמפעילות 

ח " מיליו# ש�292כבניטרול הוצאות שכר חריגות הסתכ� במפעולות רגילות הרווח הנקי 

.�25.1%כגידול של , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש234לעומת 
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  עסקי� קטני�. 2

  :להל# תמצית רווח והפסד של מגזר עסקי� קטני�

בנקאות   

  ופיננסי� 

כרטיסי 

  אשראי

שוק 

  ההו# 

  

  משכנתאות

פעילות 

  ל"חו

  

  ס' הכל

    2007 ביוני $30 לשלושה חודשי� שהסתיימו ב  

          ח"וני שבמילי  

              :רווח מפעולות מימו�

  255  32  2  2  5  214  מחיצוניי�

  )34(  )5(  )1(  )1(  )2(  )25(  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  117  7  $  5  21  84  מחיצוניי�

  )11(  $  $  $  )12(  1  בינמגזרי

  327  34  1  6  12  274  ס' כל ההכנסות

  16  6  $  $  $  10  הפרשות לחובות מסופקי�

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  219  30  $  3  10  176  לחיצוניי�

  $  $  $  $  $  $  בינמגזרי

  92  )2(  1  3  2  88  מסי�מפעולות רגילות לפני ) הפסד(רווח 

  33  $  $  1  1  31  הפרשה למסי�

  מפעולות רגילות ) הפסד(רווח 

  מסי�לאחר 

  

57  

  

1  

  

2  

  

1  

  

)2(  

  

59  

  לות מפעולות בלתי רגי) הפסד(רווח 

  לאחר מסי�

  

$  

  

$  

  

)1(  

  

$  

  

3  

  

2  

  61  1  1  1  1  57   רווח נקי

  

 

בנקאות   

  ופיננסי� 

כרטיסי 

  אשראי

  

  שוק ההו# 

  

  משכנתאות

  

  ס' הכל

    2006 ביוני �30לשלושה חודשי� שהסתיימו ב  

        ח"במיליוני ש  

            :רווח מפעולות מימו�

  235  1  2  3  229  מחיצוניי�

  )61(  )1(  )2(  )2(  )56(  בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  90  �  3  15  72  מחיצוניי�

  )6(  �  2  )9(  1  בינמגזרי

  258  �  5  7  246  ס' כל ההכנסות

  22  �  �  �  22  הפרשות לחובות מסופקי�

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  182  �  2  10  170  לחיצוניי�

  �  �  �  �  �  בינמגזרי

  54  �  3  )3(  54  מסי�לפני מפעולות רגילות ) הפסד(רווח 

  26  �  2  )1(  25  הפרשה למסי�

  מפעולות רגילות ) הפסד(רווח 

  מסי�לאחר 

  

29  

  

)2(  

  

1  

  

�  

  

28  

חלק� של בעלי מניות חיצוניי� ברווחי� של 

  חברות מאוחדות

  

�  

  

1  

  

�  

  

�  

  

1  

  29  �  1  )1(  29  ) הפסד (רווח נקי
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  )המש'( עסקי� קטני�

בנקאות   

  ופיננסי� 

כרטיסי 

  אשראי

שוק 

  ההו# 

  

  משכנתאות

 פעילות

  ל"חו

  

  ס' הכל

    2007 ביוני $30  חודשי� שהסתיימו בלשישה  

          ח"במיליוני ש  

              :רווח מפעולות מימו�

  473  48  3  4  7  411  מחיצוניי�

  )53(  )8(  )2(  )3(  )4(  )36(  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  216  13  $  10  30  163  מחיצוניי�

  )18(  $  $  $  )19(  1  בינמגזרי

  618  53  1  11  14  539  ס' כל ההכנסות

  16  5  $  $  $  11  הפרשות לחובות מסופקי�

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  407  55  $  6  12  334  לחיצוניי�

  $  $  $  $  $  $  בינמגזרי

  195  )7(  1  5  2  194  מסי�מפעולות רגילות לפני ) הפסד(רווח 

  75  )1(  $  2  1  73  י�הפרשה למס

  מפעולות רגילות ) הפסד(רווח 

  מסי�לאחר 

  

121  

  

1  

  

3  

  

1  

  

)6(  

  

120  

  22  3  $  19  $  $  רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסי�

  142  )3(  1  22  1  121  ) הפסד (רווח נקי

  31.1%             תשואה להו�%

              

              

  15,411  1,204  95  157  229  13,726  יתרה ממוצעת של נכסי�

  13,229  882  $  $  743  11,604  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  12,077  968  91  183  113  10,722  יתרה ממוצעת של נכסי סיכו#

              יתרה ממוצעת של 

  1,166  $  $  1,166  $  $  קרנות נאמנות 

  4,367  151  $  4,216  $  $  יתרה ממוצעת של ניירות ער'

  454  $  $  $  $  454  ליתרה ממוצעת של נכסי� אחרי� בניהו

  15,960  759  103  105  428  14,565   יתרת אשראי לציבור

  12,989  1,008  $  $  $  11,981   יתרת פיקדונות הציבור
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  )המש'( עסקי� קטני�

בנקאות   

  ופיננסי� 

כרטיסי 

  אשראי

שוק 

  ההו# 

  

  משכנתאות

 פעילות

  ל"חו

  

  ס' הכל

    2006 ביוני �30 חודשי� שהסתיימו בלשישה  

          ח"ליוני שבמי  

              :רווח מפעולות מימו�

  439  �  2  5  6  426  מחיצוניי�

  )96(  �  )2(  )4(  )3(  )87(  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  182  �  �  6  35  141  מחיצוניי�

  )12(  �  �  8  )21(  1  בינמגזרי

  513  �  �  15  17  481  ס' כל ההכנסות

  30  �  �  �  �  30  הפרשות לחובות מסופקי�

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  336  �  �  6  18  312  לחיצוניי�

  �  �  �  �  �  �  בינמגזרי

  147  �  �  9  )1(  139  מסי�מפעולות רגילות לפני ) הפסד(רווח 

  65  �  �  4  �  61  הפרשה למסי�

  82  �  �  5  )1(  78  רווח מפעולות רגילות לאחר מסי�

חלק� של בעלי מניות חיצוניי� ברווחי� 

  רות מאוחדותשל חב

  

�  

  

1  

  

�  

  

�  

  

�  

  

1  

  83  �  �  5  �  78   רווח נקי

  22.6%             תשואה להו�%

              

              

  12,188  �  61  179  96  11,852  יתרה ממוצעת של נכסי�

  9,679  �  �  �  635  9,044  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  10,030  �  61  207  385  9,377  יתרה ממוצעת של נכסי סיכו#

              , ג"עת של נכסי קופתיתרה ממוצ

  4,764  �  �  4,764  �  �  קרנות נאמנות וקרנות השתלמות

  2,296  �  �  2,296  �  �  יתרה ממוצעת של ניירות ער'

  412  �  �  �  �  412  יתרה ממוצעת של נכסי� אחרי� בניהול

  13,891  443  91  209  91  13,057  2006 בדצמבר �31  ליתרת אשראי לציבור

  בוריתרת פיקדונות הצי

   2006 בדצמבר �31ל

  

11,060  

  

�  

  

�  

  

�  

  

735  

  

11,795  

  

  שינויי� עיקריי� בהיק+ הפעילות

וס'   , 2006ח בהשוואה לסו+ שנת "מיליו# ש �2,609ס' כל האשראי לציבור במגזר גדל ב

  . ח" מיליו# ש�1,194 בעלופיקדונות הציבור 

  שינויי� עיקריי� ברווח הנקי

 מיליו# �142  ב2007 של במחצית הראשונה הסתכ�י� במגזר עסקי� קטנהנקי הרווח 

 מגידול   ברווח נובעהגידול. ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש�83ח בהשוואה ל"ש

 בהפרשות לחובות מסופקי�ח " מיליו# ש14מקיטו# של  ,ח" מיליו# ש105בהכנסות בס' 

מאיד' . מלח ממכירת חלק מקופות הג" מיליו# ש22מחלקו של המגזר ברווח של ו

  .ח" מיליו# ש71גדלו בס' תפעוליות ההוצאות ה

ח " מיליו# ש128הרווח הנקי מפעולות רגילות בנטרול הוצאות שכר חריגות הסתכ� בס' 

  .�16.7%גידול של כ, ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש110לעומת 
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  בנקאות עסקית. 3

   :להל# תמצית רווח והפסד של הבנקאות העיסקית

ת בנקאו  

ופיננסי� 

  באר$

  

כרטיסי 

  אשראי

  

  

  שוק ההו# 

  

  פעילות 

  ל"חו

  

  

  ס' הכל

  2007 ביוני $30 לשלושה חודשי� שהסתיימו ב  

        ח"במיליוני ש  

            :רווח מפעולות מימו�

  637  89  $  6  542  מחיצוניי�

  )223(  24  $  )3(  )244(  בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  101  10  8  54  29  מחיצוניי�

  )33(  $  $  )33(  $  בינמגזרי

  482  123  8  24  327  ס' כל ההכנסות

  )123(  $  $  1  )124(  הפרשות לחובות מסופקי�

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  147  41  5  24  77  לחיצוניי�

  30  31  $  $  )1(  בינמגזרי

  428  51  3  )1(  375  מסי�מפעולות רגילות לפני ) הפסד(רווח 

  157  17  1  $  139  הפרשה למסי�

  271  34  2  )1(  236  מפעולות רגילות לאחר מסי�)הפסד(רווח 

  )1(  $  )1(  $  $   מפעולות בלתי רגילות לאחר מסי�הפסד

  270  34  1  )1(  236  ) הפסד (רווח נקי

  

 

בנקאות   

ופיננסי� 

  באר$

  

כרטיסי 

  אשראי

  

  

  שוק ההו# 

  

  פעילות 

  ל"חו

  

  

  ס' הכל

  2006ביוני  �30לשלושה חודשי� שהסתיימו ב  

        ח"במיליוני ש  

            :רווח מפעולות מימו�

  754  60  1  4  689  מחיצוניי�

  )392(  40  )1(  )1(  )430(  בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  141  11  5  36  89  מחיצוניי�

  )27(  �  2  )30(  1  בינמגזרי

  476  111  7  9  349  ס' כל ההכנסות

  82  �  �  �  82  הפרשות לחובות מסופקי�

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  147  39  4  20  84  לחיצוניי�

  33  32  �  �  1  בינמגזרי

  214  40  3  )11(  182  מסי�מפעולות רגילות לפני ) הפסד(רווח 

  81  11  1  )4(  73  הפרשה למסי�

  133  29  2  )7(  109  ) הפסד (רווח נקי
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34  

  )המש' (בנקאות עסקית

  

בנקאות   

  ופיננסי� 

כרטיסי 

  אשראי

  

  שוק ההו# 

פעילות 

  ל"חו

  

  ס' הכל

  2007 ביוני $30  חודשי� שהסתיימו בלשישה  

        ח"במיליוני ש  

            :רווח מפעולות מימו�

  1,182  164  $  12  1,006  מחיצוניי�

  )418(  55  $  )5(  )468(  בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  280  22  14  88  156  מחיצוניי�

  )67(  $  $  )68(  1  בינמגזרי

  977  241  14  27  695  ס' כל ההכנסות

  )127(  $  $  1  )128(  הפרשות לחובות מסופקי�

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  268  82  9  30  147  לחיצוניי�

  60  60  $  $  $  בינמגזרי

  776  99  5  )4(  676  מסי�מפעולות רגילות לפני ) הפסד(רווח 

  289  33  2  )1(  255  הפרשה למסי�

  מפעולות רגילות ) הפסד(רווח 

  מסי�לאחר 

  

421  

  

)3(  

  

3  

  

66  

  

487  

  13  $  13  $  $  רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסי�

  500  66  16  )3(  421  )הפסד(רווח נקי  

  22.1%           תשואה להו�%

            

            

  55,660  11,840  6  139  43,675  יתרה ממוצעת של נכסי�

  33,446  10,735  $  2,897  19,814  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  58,634  12,262  7  104  46,261  יתרה ממוצעת של נכסי סיכו#

            קרנות , ג"יתרה ממוצעת של נכסי קופת

  477  89  388  $  $  נאמנות וקרנות השתלמות

  62,446  1,420  61,026  $  $  יתרה ממוצעת של ניירות ער'

  484  $  $  $  484  יתרה ממוצעת של נכסי� אחרי� בניהול

  53,408  11,520  4  162  41,722    תרת אשראי לציבורי

  25,431  10,048  $  $  15,383   יתרת פיקדונות הציבור
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35  

  )המש' (בנקאות עסקית

  

בנקאות   

  ופיננסי� 

כרטיסי 

  אשראי

  

  שוק ההו# 

פעילות 

  ל"חו

  

  ס' הכל

  2006 ביוני �30לשישה חודשי� שהסתיימו ב  

        ח"במיליוני ש  

            :מו�רווח מפעולות מי

  1,331  123  1  7  1,200  מחיצוניי�

  )579(  85  )1(  )2(  )661(  בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  232  22  10  64  136  מחיצוניי�

  )47(  �  5  )53(  1  בינמגזרי

  937  230  15  16  676  ס' כל ההכנסות

  90  �  �  �  90  הפרשות לחובות מסופקי�

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  286  81  8  34  163  לחיצוניי�

  68  67  �  �  1  בינמגזרי

  493  82  7  )18(  422  מסי�מפעולות רגילות לפני ) הפסד(רווח 

  189  22  3  )6(  170  הפרשה למסי�

  304  60  4  )12(  252  )הפסד(רווח נקי  

  13.2%           תשואה להו�%

            

            

  58,153  10,948  29  40  47,136  יתרה ממוצעת של נכסי�

  35,266  13,040  �  2,980  19,246  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  61,505  11,614  34  164  49,693  יתרה ממוצעת של נכסי סיכו#

            קרנות , ג"יתרה ממוצעת של נכסי קופת

  4,486  53  4,433  �  �  נאמנות וקרנות השתלמות

  48,010  1,112  46,898  �  �  יתרה ממוצעת של ניירות ער'

  689  �  �  �  689  צעת של נכסי� אחרי� בניהוליתרה ממו

  51,276  10,882  8  47  40,339  2006 בדצמבר �31  ליתרת אשראי לציבור

  27,860  10,178  �  �  17,682  2006 בדצמבר �31יתרת פיקדונות הציבור  ל

  שינויי� עיקריי� בהיק+ הפעילות

 4.2% ,2006לסו+ שנת בהשוואה  ח" מיליו# ש�2,132ב עלהס' כל האשראי לציבור במגזר 

   .8.7%, ח" מיליו# ש�2,429בירדו וס' פיקדונות הציבור 

  שינויי� עיקריי� ברווח הנקי

 500ס' של ב 2007 של במחצית הראשונה בנקאות עסקית הסתכ� הרווח הנקי במגזר

 הגידול ברווח נובע. ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש304ח לעומת "מיליו# ש

מעלייה בהכנסות בס' ח בהפרשות לחובות מסופקי� " מיליו# ש217ל מירידה ש  בעיקר

  . �7.3% כח" מיליו# ש26של  בהוצאות התפעוליות ירידהמו 4.3%, ח" מיליו# ש40

ח " מיליו# ש�491הרווח הנקי מפעולות רגילות בנטרול הוצאות שכר חריגות הסתכ� ב

  .�54.2%כיעור של גידול בש, ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש318לעומת 

  

  



        ריו�ריו�ריו�ריו�דוח הדירקטודוח הדירקטודוח הדירקטודוח הדירקטו

36  

  בנקאות מסחרית. 4

   :מסחריתהבנקאות הלהל# תמצית רווח והפסד של 

בנקאות   

ופיננסי� 

  באר$ 

  

כרטיסי 

  אשראי

  

  

  שוק ההו# 

  

  

  משכנתאות

  

פעילות 

  ל"חו

  

  

  ס' הכל

  2007 ביוני $30 לשלושה חודשי� שהסתיימו ב  

          ח"במיליוני ש  

              :רווח מפעולות מימו�

  423  72  5  $  1  345  יי�מחיצונ

  )101(  )10(  )4(  $  $  )87(  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  126  12  $  33  14  67  מחיצוניי�

  )7(  1  $  $  )8(  $  בינמגזרי

  441  75  1  33  7  325  ס' כל ההכנסות

  65  2  $  $  )1(  64  הפרשות לחובות מסופקי�

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  167  44  $  13  8  102  לחיצוניי�

  $  $  $  $  $  $  בינמגזרי

  209  29  1  20  $  159  מסי�רווח מפעולות רגילות לפני 

  76  9  1  8  $  58  הפרשה למסי�

רווח מפעולות רגילות לאחר 

  מסי�

  

101  

  

$  

  

12  

  

$  

  

20  

  

133  

  133  20  $  12  $  101  רווח נקי 

  

בנקאות   

ופיננסי� 

  באר$ 

  

כרטיסי 

  אשראי

  

  

  שוק ההו# 

  

  

  תאותמשכנ

  

פעילות 

  ל"חו

  

  

  ס' הכל

  2006 ביוני �30לשלושה חודשי� שהסתיימו ב  

          ח"במיליוני ש  

              :רווח מפעולות מימו�

  427  64  4  1  3  355  מחיצוניי�

  )136(  )11(  )4(  )1(  )1(  )119(  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  105  8  �  20  10  67  מחיצוניי�

  )4(  1  �  3  )8(  �  בינמגזרי

  392  62  �  23  4  303  ס' כל ההכנסות

  40  3  �  �  �  37  הפרשות לחובות מסופקי�

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  201  36  �  6  6  153  לחיצוניי�

  3  �  �  �  )1(  4  בינמגזרי

  148  23  �  17  )1(  109  מסי�רווח מפעולות רגילות לפני 

  62  6  �  7  )1(  50  הפרשה למסי�

  86  17  �  10  �  59  רווח נקי 
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  )המש' (בנקאות מסחרית

בנקאות   

ופיננסי� 

  באר$ 

  

כרטיסי 

  אשראי

  

  

  שוק ההו# 

  

  

  משכנתאות

  

פעילות 

  ל"חו

  

  

  ס' הכל

  2007 ביוני $30  חודשי� שהסתיימו בלשישה  

          ח"במיליוני ש  

              :רווח מפעולות מימו�

  850  147  8  1  3  691  מחיצוניי�

  )204(  )27(  )6(  )1(  )1(  )169(  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  244  24  $  65  22  133  מחיצוניי�

  )14(  1  $  $  )15(  $  בינמגזרי

  876  145  2  65  9  655  ס' כל ההכנסות

  79  2  $  $  $  77  הפרשות לחובות מסופקי�

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  379  85  1  23  9  261  לחיצוניי�

  $  $  $  $  $  $  בינמגזרי

  418  58  1  42  $  317  מסי�רווח מפעולות רגילות לפני 

  155  18  1  16  $  120  הפרשה למסי�

רווח מפעולות רגילות לאחר 

  מסי�

  

197  

  

$  

  

26  

  

$  

  

40  

  

263  

רווחי� מפעולות בלתי רגילות 

  לאחר מסי�

  

$  

  

$  

  

11  

  

$  

  

$  

  

11  

  274  40  $  37  $  197   רווח נקי 

 18.2%             תשואה להו�%

              

              

  44,695  11,021  289  49  116  33,220  יתרה ממוצעת של נכסי�

  30,127  9,214  101  $  657  20,155  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  38,655  7,006  240  57  64  31,288  יתרה ממוצעת של נכסי סיכו#

              יתרה ממוצעת של 

  2,902  254  $  2,648  $  $  קרנות נאמנות

  73,728  2,276  $  71,452  $  $   ניירות ער'יתרה ממוצעת של

              יתרה ממוצעת של נכסי� אחרי� 

  1,254  $  $  $  $  1,254  בניהול

  42,075  7,767  291  33  211  33,773   יתרת אשראי לציבור

  29,246  9,935  58  $  $  19,253  יתרת פיקדונות הציבור
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  )המש' (בנקאות מסחרית

בנקאות   

ופיננסי� 

  באר$ 

  

כרטיסי 

  אשראי

  

  

  שוק ההו# 

  

  

  משכנתאות

  

פעילות 

  ל"חו

  

  

  ס' הכל

  2006 ביוני �30 חודשי� שהסתיימו בלשישה  

          ח"במיליוני ש  

              :רווח מפעולות מימו�

  786  124  9  2  5  646  מחיצוניי�

  )216(  )22(  )7(  )2(  )2(  )183(  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  206  17  �  39  20  130  מחיצוניי�

  )4(  1  �  9  )14(  �  בינמגזרי

  772  120  2  48  9  593  ס' כל ההכנסות

  69  3  4  �  �  62  הפרשות לחובות מסופקי�

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  367  67  1  14  10  275  לחיצוניי�

  7  �  �  �  )1(  8  בינמגזרי

              מפעולות רגילות  )הפסד(רווח 

  329  50  )3(  34  �  248  מסי�לפני 

  133  13  )1(  14  �  107  הפרשה למסי�

  196  37  )2(  20  �  141  )הפסד (רווח נקי 

  15.5%             תשואה להו�%

              

              

  37,121  9,003  361  80  48  27,629  יתרה ממוצעת של נכסי�

  25,978  7,655  304  �  652  17,367  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  34,052  5,541  372  93  245  27,801  יתרה ממוצעת של נכסי סיכו#

              , ג"יתרה ממוצעת של נכסי קופת

              קרנות נאמנות וקרנות 

  4,977  162  �  4,815  �  �  השתלמות

  50,626  2,011  �  48,615  �  �  יתרה ממוצעת של ניירות ער'

              יתרה ממוצעת של נכסי� אחרי� 

  1,254  �  �  �  �  1,254  בניהול

 �31 ל יתרת אשראי לציבור

  2006בדצמבר 

  

31,321  

  

47  

  

66  

  

294  

  

6,596  

  

38,324  

 �31 ליתרת פיקדונות הציבור

  2006בדצמבר 

  

18,805  

  

�  

  

�  

  

64  

  

8,501  

  

27,370  

  שינויי� עיקריי� בהיק+ הפעילות

, 2006 בהשוואה לסו+ שנת 9.8%, ח"מיליו# ש �3,751בס' כל האשראי לציבור במגזר גדל 

   .6.9%, ח" מיליו# ש�1,876ב דלוגפיקדונות הציבור  וס'

  שינויי� עיקריי� ברווח הנקי

 274 בס' 2007 של במחצית הראשונה בנקאות מסחרית הסתכ�ה  הנקי במגזרהרווח

גידול בשיעור של , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש�196לח בהשוואה "מיליו# ש

שקוזז חלקית  ,13.5%  ח" מיליו# ש�104הגידול ברווח נובע מגידול בהכנסות ב .39.8%

 בהפרשות ,14.5% ח" מיליו# ש10 של גידול היה  , בנוס+.ח" מיליו# ש�5מגידול בהוצאות ב

המגזר ממכירת  ח מחלק" מיליו# ש11כ# נרש� רווח בלתי רגיל בס'  .לחובות מסופקי�

  . קופות גמלמספר

ח " מיליו# ש�270הרווח הנקי מפעולות רגילות בנטרול הוצאות שכר חריגות הסתכ� ב

  .22.1% גידול של ,ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש221לעומת 
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  �"בניה ונדלמגזר . 5

   :#"מער' בניה ונדללהל# תמצית רווח והפסד של 

בנקאות     

  ופיננסי�  באר$

  

  שוק ההו# 

פעילות 

  ל"חו

  

  ס' הכל

  2007 ביוני $30 לשלושה חודשי� שהסתיימו ב    

      ח"במיליוני ש    

            : מפעולות מימו�רווח

  373  18  $  355    מחיצוניי�

  )222(  )6(  $  )216(    בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  12  $  2  10    מחיצוניי�

  $  $  $  $    בינמגזרי

  163  12  2  149    ס' כל ההכנסות

  19  $  $  19    הפרשות לחובות מסופקי�

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  27  2  $  25    לחיצוניי�

  3  3  $  $    בינמגזרי

  114  7  2  105    מסי�רווח מפעולות רגילות לפני 

  43  2  1  40    הפרשה למסי�

  71  5  1  65    רווח נקי

  

 

בנקאות     

  ופיננסי�  באר$

  

  שוק ההו# 

פעילות 

  ל"חו

  

  ס' הכל

  2006 ביוני �30לשלושה חודשי� שהסתיימו ב    

      ח"במיליוני ש    

            :רווח מפעולות מימו�

  465  19  �  446    מחיצוניי�

  )309(  )7(  �  )302(    בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  15  �  1  14    מחיצוניי�

  �  �  �  �    בינמגזרי

  171  12  1  158    ס' כל ההכנסות

  24  �  �  24    הפרשות לחובות מסופקי�

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  26  1  �  25    לחיצוניי�

  2  2  �  �    בינמגזרי

  119  9  1  109    מסי�רווח מפעולות רגילות לפני 

  49  2  1  46    הפרשה למסי�

  70  7  �  63    רווח נקי
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  )המש' (�"בניה ונדלמגזר 

בנקאות     

  ופיננסי�  באר$

  

  שוק ההו# 

פעילות 

  ל"חו

  

  ס' הכל

  2007 ביוני $30  חודשי� שהסתיימו בלשישה    

      ח"במיליוני ש    

            :מו�רווח מפעולות מי

  659  33  $  626    מחיצוניי�

  )378(  )12(  $  )366(    בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  24  $  3  21    מחיצוניי�

  $  $  $  $    בינמגזרי

  305  21  3  281    ס' כל ההכנסות

  9  $  $  9    הפרשות לחובות מסופקי�

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  50  4  1  45    לחיצוניי�

  5  5  $  $    ריבינמגז

  241  12  2  227    מסי�רווח מפעולות רגילות לפני 

  92  4  1  87    הפרשה למסי�

  149  8  1  140    רווח מפעולות רגילות לאחר מסי�

  1  $  1  $    רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסי�

  150  8  2  140    רווח נקי

  13.9%           תשואה להו�%

            

            

  22,513  754  1  21,758    יתרה ממוצעת של נכסי�

  3,272  257  $  3,015    יתרה ממוצעת של התחייבויות

  27,408  805  2  26,601    יתרה ממוצעת של נכסי סיכו#

            יתרה ממוצעת של  קרנות 

  67  1  66  $    נאמנות 

  15,173  11  15,162  $    יתרה ממוצעת של ניירות ער'

  206  $  $  206    יתרה ממוצעת של נכסי� אחרי� בניהול

  22,788  747  $  22,041     יתרת אשראי לציבור

  3,494  234  $  3,260     יתרת פיקדונות הציבור
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  )המש' (�"בניה ונדלמגזר 

בנקאות     

  ופיננסי�  באר$

  

  שוק ההו# 

פעילות 

  ל"חו

  

  ס' הכל

  2006 ביוני �30 חודשי� שהסתיימו בלשישה    

      ח"במיליוני ש    

            :רווח מפעולות מימו�

  832  39  �  793    וניי�מחיצ

  )509(  )15(  �  )494(    בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  29  �  2  27    מחיצוניי�

  �  �  �  �    בינמגזרי

  352  24  2  326    ס' כל ההכנסות

  75  �  �  75    הפרשות לחובות מסופקי�

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  48  3  �  45    לחיצוניי�

  5  5  �  �    בינמגזרי

  224  16  2  206    מסי�רווח מפעולות רגילות לפני 

  91  5  1  85    הפרשה למסי�

  133  11  1  121    רווח נקי

  11.5%           תשואה להו�%

            

            

  24,670  996  �  23,674    יתרה ממוצעת של נכסי�

  3,065  313  �  2,752    יתרה ממוצעת של התחייבויות

  30,856  1,136  �  29,720    יתרה ממוצעת של נכסי סיכו#

            קרנות , ג"יתרה ממוצעת של נכסי קופת

  208  �  208  �    נאמנות וקרנות השתלמות

  10,653  6  10,647  �    יתרה ממוצעת של ניירות ער'

  78  �  �  78    יתרה ממוצעת של נכסי� אחרי� בניהול

  22,501  762  2  21,737    2006 בדצמבר �31 ל יתרת אשראי לציבור

  3,136  260  �  2,876    2006 בדצמבר �31 ל ציבוריתרת פיקדונות ה

  

  שינויי� עיקריי� בהיק+ הפעילות

, 2006 בהשוואה לסו+ שנת 1.3%, ח" מיליו# ש�287 בעלהס' כל האשראי לציבור במגזר 

   .11.4%, ח" מיליו# ש�358ב עלופיקדונות הציבור  וס'

  שינויי� עיקריי� ברווח הנקי

ח " מיליו# ש150 בס' 2007 של במחצית הראשונה הסתכ� #"הרווח הנקי במגזר בניה ונדל

 .12.8%גידול בשיעור של , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש�133בהשוואה ל

, בהפרשות לחובות מסופקי� ח" מיליו# ש66הגידול ברווח נובע בעיקר מירידה של 

  .13.4%, ח" מיליו# ש�47בהכנסות ירידה בעל ידי  חלקית השקוזז
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  אות פרטיתבנק. 6

   :פרטיתהבנקאות הלהל# תמצית רווח והפסד של 

בנקאות   

ופיננסי�  

  באר$

  

כרטיסי 

  אשראי

  

  

  שוק ההו# 

  

פעילות 

  ל"חו

  

  

  ס' הכל

  2007 ביוני $30 לשלושה חודשי� שהסתיימו ב  

        ח"במיליוני ש  

            :רווח מפעולות מימו�

  )395(  )59(  $  $  )336(  מחיצוניי�

  476  100  $  $  376  בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  113  73  30  $  10  מחיצוניי�

  4  3  $  $  1  בינמגזרי

  198  117  30  $  51  ס' כל ההכנסות

  $  $  $  $  $  הפרשה לחובות מסופקי�

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  138  80  15  1  42  לחיצוניי�

  18  18  $  $  $  בינמגזרי

  42  19  15  )1(  9  �מסירווח מפעולות רגילות לפני 

  16  9  6  $  1  הפרשה למסי�

  26  10  9  )1(  8  רווח מפעולות רגילות לאחר מסי�

  חלק� של בעלי מניות חיצוניי� ברווחי� 

  של חברות מאוחדות

  

$  

  

$  

  

$  

  

)1(  

  

)1(  

  25  9  9  )1(  8  רווח נקי מפעולות רגילות

  25  9  9  )1(  8  )הפסד(רווח נקי  

  

בנקאות   

ופיננסי�  

  באר$

  

רטיסי כ

  אשראי

  

  

  שוק ההו# 

  

פעילות 

  ל"חו

  

  

  ס' הכל

  2006 ביוני �30לשלושה חודשי� שהסתיימו ב  

        ח"במיליוני ש  

            :רווח מפעולות מימו�

  )230(  )35(  �  �  )195(  מחיצוניי�

  311  79  �  �  232  בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  94  61  24  �  9  מחיצוניי�

  5  2  3  �  �  בינמגזרי

  180  107  27  �  46  ס' כל ההכנסות

  �  �  �  �  �  הפרשה לחובות מסופקי�

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  137  71  18  �  48  לחיצוניי�

  17  18  �  �  )1(  בינמגזרי

  26  18  9  �  )1(  מסי�מפעולות רגילות לפני ) הפסד(רווח 

  10  6  2  �  2  הפרשה למסי�

  16  12  7  �  )3(  ר מסי�מפעולות רגילות לאח) הפסד(רווח 

  חלק� של בעלי מניות חיצוניי� ברווחי� 

  של חברות מאוחדות

  

�  

  

�  

  

�  

  

)3(  

  

)3(  

  13  9  7  �  )3(   ) הפסד(רווח נקי 

  

  



        ריו�ריו�ריו�ריו�דוח הדירקטודוח הדירקטודוח הדירקטודוח הדירקטו

43  

  )המש' (בנקאות פרטית

  

בנקאות   

ופיננסי�  

  באר$

  

כרטיסי 

  אשראי

  

  

  שוק ההו# 

  

פעילות 

  ל"חו

  

  

  ס' הכל

  2007 יביונ $30  חודשי� שהסתיימו בלשישה  

        ח"במיליוני ש  

            :רווח מפעולות מימו�

  )663(  )94(  $  $  )569(  מחיצוניי�

  829  178  $  $  651  בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  222  142  60  $  20  מחיצוניי�

  8  7  $  $  1  בינמגזרי

  396  233  60  $  103  ס' כל ההכנסות

  1  $  $  $  1  הפרשה לחובות מסופקי�

            :ת תפעוליות ואחרותהוצאו

  270  152  30  1  87  לחיצוניי�

  35  35  $  $  $  בינמגזרי

  90  46  30  )1(  15  מסי�רווח מפעולות רגילות לפני 

  31  16  12  $  3  הפרשה למסי�

  59  30  18  )1(  12  פעולות רגילות לאחר מסי�מרווח 

  חלק� של בעלי מניות חיצוניי� ברווחי� 

  של חברות מאוחדות

  

$  

  

$  

  

$  

  

)3(  

  

)3(  

  56  27  18  )1(  12  רווח נקי מפעולות רגילות

  4  $  4  $  $  רווחי� מפעולות בלתי רגילות לאחר מסי�

  60  27  22  )1(  12   )הפסד(רווח נקי 

  33.4%           תשואה להו�%

            

            

  7,945  6,302  $  20  1,623  יתרה ממוצעת של נכסי�

  38,742  12,871  $  $  25,871  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  4,766  3,579  $  6  1,181  יתרה ממוצעת של נכסי סיכו#

            יתרה ממוצעת של קרנות 

  5,282  1,970  3,312  $  $  נאמנות 

  62,069  34,451  27,618  $  $  יתרה ממוצעת של ניירות ער'

  444  $  $  $  444  יתרה ממוצעת של נכסי� אחרי� בניהול

  5,077  3,292  $  48  1,737   יתרת אשראי לציבור

  38,671  12,331  $  $  26,340   יתרת פיקדונות הציבור
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  )המש' (בנקאות פרטית

  

בנקאות   

ופיננסי�  

  באר$

  

כרטיסי 

  אשראי

  

  

  שוק ההו# 

  

פעילות 

  ל"חו

  

  

  ס' הכל

  2006 ביוני �30 חודשי� שהסתיימו בלשישה  

        ח"במיליוני ש  

            :רווח מפעולות מימו�

  )494(  )65(  �  �  )429(  מחיצוניי�

  667  155  �  �  512  בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  188  120  48  �  20  מחיצוניי�

  13  4  8  �  1  בינמגזרי

  374  214  56  �  104  ס' כל ההכנסות

  �  �  �  �  �  הפרשה לחובות מסופקי�

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  292  171  34  1  86  לחיצוניי�

  38  39  �  �  )1(  בינמגזרי

  44  4  22  )1(  19  מסי�רווח מפעולות רגילות לפני 

  19  2  7  �  10  הפרשה למסי�

  25  2  15  )1(  9  מפעולות רגילות לאחר מסי�) הפסד(רווח 

            חלק� של בעלי מניות חיצוניי� ברווחי� 

  1  1  �  �  �  של חברות מאוחדות

  26  3  15  )1(  9  )הפסד(רווח נקי  

  15.0%           תשואה להו�%

            

            

  8,187  6,432  �  6  1,749  יתרה ממוצעת של נכסי�

  37,926  12,927  �  �  24,999  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  4,643  3,655  �  42  946  יתרה ממוצעת של נכסי סיכו#

            קרנות , ג"יתרה ממוצעת של נכסי קופת

  4,949  1,651  3,298  �  �  נאמנות וקרנות השתלמות

  60,926  35,097  25,829  �  �  ל ניירות ער'יתרה ממוצעת ש

  451  �  �  �  451  יתרה ממוצעת של נכסי� אחרי� בניהול

  4,364  2,880  �  6  1,478  2006 בדצמבר �31 ליתרת אשראי לציבור

  36,555  11,136  �  �  25,419  2006 בדצמבר �31  ליתרת פיקדונות הציבור

  שינויי� עיקריי� בהיק+ הפעילות

, 2006 בהשוואה לסו+ שנת 16.3%,ח" מיליו# ש�713ביבור במגזר גדל ס' כל האשראי לצ

   .5.8%, ח"מיליו# ש 2,116 �בפיקדונות הציבור גדלו  וס'

  שינויי� עיקריי� ברווח הנקי

 60בס'  2007 של במחצית הראשונהפרטית הסתכ� הבנקאות הנקי במגזר ההרווח 

גידול בשיעור של , לה אשתקדח בתקופה המקבי" מיליו# ש�26ח בהשוואה ל"מיליו# ש

ח בשלוחה בשווי$ לעומת " מיליו# ש�8כ של חיובית מתרומה   ברווח נובעהגידול .130.8%

ח " מיליו# ש5  של ומגידול ,ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש10 של שליליתתרומה 

   .תקופה המקבילה אשתקדלעומת הבשלוחה בארצות הברית 

ח " מיליו# ש59 בנטרול הוצאות שכר חריגות הסתכ� בס' מפעולות רגילותהרווח הנקי 

  .59.5%גידול של , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש37לעומת 
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  ניהול פיננסי. 7

מיליו#  239בס'  2007 של במחצית הראשונה הסתכ� במגזר ניהול פיננסי הנקי הרווח

   ברווח נובעקיטו#ה. ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש מיליו# 644לעומת רווח בס' ח "ש

מרישו� רווח בלתי רגיל בתקופה המקבילה אשתקד ממכירת ההחזקות באפריקה ישראל 

לעומת אפס במחצית , ח" מיליו# ש718 בס' , אחזקות ביטוח ממגדל�10%ו להשקעות

  .2007הראשונה של 

 מיליו# 74ח לעומת הפסד בס' " מיליו# ש�239במפעולות רגילות הסתכ� הנקי הרווח 

  : הגידול ברווח נובע מהסיבות דלהל#. בתקופה המקבילה אשתקדח "ש

, ח" מיליו# ש�170בהיק+ של כ,  הוצאות תפעוליותנרשמואשתקד בתקופה המקבילה   �

אימו$ לוחות תמותה חדשי� ומגידול ( ,אחרי�שלא הועמסו על מגזרי הפעילות ה

יי� הגבוה  ההתחייבות לפיצובסכו�בהפרשה לפיצויי� ופנסיה כתוצאה מגידול 

   .)קופה לפיצויי�שווי המהגידול ב

 בשווי שוק של מעלייהכתוצאה בחלקו , ח" מיליו# ש29בס'  ברווח המימוני גידול  �

  .   ברווח ממכירת אגרות חוב זמינות למכירהועלייהאגרות חוב למסחר 

, ח הנובע מרווחי יעודה לפיצויי�" מיליו# ש163גידול בהכנסות התפעוליות בס'   �

  . למכירהידנדי� שהתקבלו ורווח ממכירת מניות זמינותדיב

ח " מיליו# ש�82ח ל" מיליו# ש�102ירידה בחלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות מ, מאיד'

קיזזה ,  ביטוח ממגדל אחזקות�10%כתוצאה ממכירת האחזקות באפריקה ישראל ו

  .חלקית גידולי� אלה

 מיליו# 650ח לעומת " מיליו# ש�240 בהרווח הנקי בניטרול הוצאות שכר חריגות הסתכ�

  . ח" מיליו# ש410ירידה של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש

  �) ריאליות(חברות כלולות 

   .כולל את תוצאות הפעילות של הקבוצה בהשקעות ריאליות

  �1,765ב 2007 ביוני �30בס' כל ההשקעות של קבוצת לאומי בחברות כלולות מסתכ� 

  .2006 בדצמבר �31בח "מיליו# ש 1,251ח לעומת "מיליו# ש

  הסתכמה  2007 של במחצית הראשונהתרומת החברות הכלולות לרווח הקבוצה 

  . תקופה המקבילה אשתקדבח " מיליו# ש98ח לעומת " מיליו# ש84בס' 

 נכללו עדיי# הרווחי� 2006הירידה בתרומה לרווח נובעת מהעובדה שברביע הראשו# של 

  . ברת אפריקה ישראל להשקעות ומגדל אחזקות ביטוחעל בסיס אקויטי לגבי ח

  ):ח"במיליוני ש(להל# תרומת החברות לרווח הנקי של הקבוצה 

  ביוני �30 חודשי� שהסתיימו בלשישה 

   השינוי%  2006  2007  

  )4.8(  62  59  מ"החברה לישראל בע

  �  23  $   מ"בעופיננסי� מגדל אחזקות ביטוח 

  �  12  $   מ"אפריקה ישראל להשקעות בע

  �  �  20  מ"פז חברת נפט בע

  �  1  5  אחרי�

  )14.3(  98  84  כ"סה
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  )�"בז(מ " הגבלות בהיתר השליטה בחברת בתי זיקוק לנפט בע$מ "חברה לישראל בעה

נקבעו ") החברה לישראל("מ " לחברה לישראל בעאשר נית#, #"בהיתר השליטה בבז

ני� מטע� הבנק בחברה לישראל ביחס לדירקטורי� המכה, הגבלות מסוימות על הבנק

מ " אשדוד בע�# לחברת בית הזיקוק לנפט "אשר מטרת# שמירה על חומות סיניות בי# בז

# "החברה לישראל הינה בעלת שליטה בבז: זאת כל עוד מתקיי� האמור להל#") א"בז("

, ולבנק זכות או יכולת למנות, א"הינה בעלת שליטה בבז") פז("מ "ופז חברת נפט בע

  .  ובפזלישראלי$ או להשפיע בדר' אחרת על מינוי דירקטור בחברה להמל

  מ"פז חברת נפט בע

 �להל# (מ " בחברת פז חברת נפט בע�15.63%מ מחזיקה ב"לאומי אחזקות ריאליות בע

 20% מונו שני דירקטורי� על ידי לאומי בפז המהווי� 2007בחודש ינואר "). פז"

עד ( הוצגה ההשקעה על בסיס שווי מאזני 2007 בינואר 1החל מיו� . מהדירקטורי�

  ).לתארי' זה הוצגה ההשקעה כחלק מניירות ער' זמיני� למכירה

 בחלקו לנכסי סעוד+ העלות יוח. הרישו� לפי שווי מאזני בוצע על בסיס העלות ששולמה

י עשר שני� בהתא� להוראות המפקח על נ# ובחלקו למוניטי# אשר יופחת על פ"נדל

,  הודיע בנק ישראל לבנק שפז הינה קונגלומרט2007 ביולי 3מיו�  במכתב .הבנקי�

  .כמפורט להל#

בוחנת רשות החברות , # על ידי החברה לישראל"בעקבות רכישת השליטה בבז

שנית# , מ"אשדוד בע �לנפט הממשלתיות את תיקו# היתר השליטה בחברת בית הזיקוק 

  .לבעלי השליטה בפז

  

  )קונגלומרט(�  בתאגידי החזקה ריאלייהחזקות

, )רישוי(כפופה למגבלות הקבועות בחוק הבנקאות ריאליי�  הבנק בתאגידי� החזקות

כי , א לחוק24בסעי+ , בי# היתר, חוק הבנקאות קובע"). חוק הבנקאות ("�1981א"התשמ

אחד ") תאגיד החזקה ריאלי("תאגיד בנקאי רשאי להחזיק באמצעי שליטה בקונגלומרט 

). והפועל ביותר משלושה ענפי משק, ח" מיליו# ש�1,767ולה על כתאגיד שהונו ע(בלבד 

   .מ"החברה לישראל בע � קונגלומרטבחזיק מהבנק 

 הראשו# של שנת לרביע") פז: "להל#(מ "על פי הדוחות הכספיי� של פז חברת נפט בע

עולה סכו� ההו# העצמי של פז על סכו� , בה� יושמו תקני� חשבונאיי� חדשי�, 2007

  ).תאגיד החזקה ריאלי(מינימלי להגדרת קונגלומרט ההו# ה

ל נערכו דיוני� בי# הבנק לבי# בנק ישראל לעניי# "עוד לפני פרסו� הדוחות הכספיי� הנ

,  לגבי הגדרת פז כקונגלומרט�1981א"התשמ, )רישוי( הפרשנות של חוק הבנקאות

הוא אינו מקבל את כי , 2007 ביולי 3 במכתבו מיו� ובהמש' לה� הודיע בנק ישראל לבנק

לפיכ' על פי עמדת בנק ישראל . פרשנות הבנק לכ' שענ+ האנרגיה מהווה ענ+ משק אחד

  .פז הינה קונגלומרט על פי חוק הבנקאות

 על הבנק למכור את 2007 ביולי 3כתוצאה מכ' ובהתא� להודעת בנק ישראל מיו� 

. 2009 ביוני 30יו� עד ל, מ"פז או החברה לישראל בע, החזקותיו באחד הקונגלומרטי�

בנושא החזקות הבנק בחברות החזקה ריאליות ולאור , 2007בחודש אוגוסט , לאחר דיו#

ובכפו+ להמש' השיחות ע� בנק ישראל שעדיי# מתקיימות  בנושא (עמדתו של בנק ישראל 

במועד קבלת (בכוונת הבנק , )זה ואשר על פיה# חולק הבנק על עמדתו של בנק ישראל

 15.24% � מההו# וזכויות ההצבעה 15.63%(סות ולמכור את החזקותיו בפז לנ) החלטה זו

לנסיבות ולבדיקות נוספות ובהתחשב בלוחות הזמני� , בכפו+ לתנאי�) בדילול מלא

ובכפו+ לכ' שעד אז לא ישתנו ) 2009 ביוני 30כלומר עד (שנקבעו על ידי בנק ישראל 

  .המועדי� או עמדתו של בנק ישראל

  . שלא הוקצתה למגזרי� האחרי�פעילותהמגזר זה כלולה  ב–אחרי� . 8

אשר כל אחת מה# איננה מגיעה עד , מגזר זה כולל את הפעילויות האחרות של הקבוצה

  .כדי מגזר בר רווח על פי הוראות בנק ישראל

חלק של פעילות חברות שוק ההו# אשר אינה משויכת למגזרי� : פעילות זו כוללת בעיקר

   .טיסי אשראיפעילות כרואחרי� 
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 1 ח לעומת" מיליו# ש4 במגזר האחרי� בס' הרווח הסתכ� 2007 של במחצית הראשונה

  . בתקופה המקבילה אשתקדח "מיליו# ש

  :ח"פירוט השינויי� העיקריי� במיליוני שלהל# 

   ביוני �30 חודשי� שהסתיימו בלשישה  
  שינוי בסכו�  2006  2007  

  )2(  4  2  רווח בלתי רגיל  
  �  24  24   רגילות בבנקמפעולות
  )10(  9  )1(  ) לאומי פיא�לשעבר . (פ.לאומי ל

  )26(  26  $  )פסגות אופקלשעבר (לאומי ניירות ער' 
  15  )4(  11  'לאומי ושות

  )11(  7  )4(  חברות אחרות באר$
  )5(  18  13  ל"חברות בחו

  42  )83(  )41(  )1(התאמות מסי� 
  3  1  4  ס' הכל

  .מס במגזרי� למס האפקטיבי בדוח המאוחדמס בי# חישובי ההפרשי   )1(
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  מוצרי�בפעילויות 

, שתלמותהקרנות הו  את פעילות קופות הגמלת כוללזו פעילות �   פעילות בשוק ההו�.א

מ "בית השקעות בע' כמו כ# הפעילות כוללת את פעילות לאומי ושות. שמכירת# הסתיימה

, גיוסי הו#, � ופיננסיי�שירותי� עסקיי, המתמחה במת# שירותי בנקאות להשקעה

    .יייעו$ כלכלי והערכות שוו, ארגו# הנפקות ציבוריות ופרטיות, חיתו�

קרנות נאמנות וקופות גמל פעילויות חברות הבנות שניהלו , דהיינוההו# שוק פעילויות 

מכירת . �2007בהסתיימו  קופות הגמל  מכירתתמעסקו חלק כאשר, 2006נמכרו בשנת ש

כפי שמצאה ביטוי בחקיקה , #הרפורמה בשוק ההו נה פועל יוצא שלפעילויות אלה הי

  .2006 בדוח הכספי השנתי לשנת 31 לעיל  ובאופ# מפורט בבאור 12הנזכרת בעמוד 

  : כפי שהוצגו במגזרי הפעילות השוני�בשוק ההו#בישראל להל# נתוני הפעילות 

משקי   
  בית

בנקאות 
  פרטית

עסקי� 
  קטני�

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  עסקית

  
  #"נדל

  
  אחר

ס' 
  הכל

  2007 ביוני $30 לשלושה חודשי� שהסתיימו ב  

              ח"במיליוני ש  

  )הפסד(רווח 

   מפעולות מימו#

  

$  

  

$  

  

1  

  

$  

  

$  

  

$  

  

)10(  

  

)9(  

הכנסות תפעוליות 

  ואחרות

  

129  

  

30  

  

5  

  

33  

  

8  

  

2  

  

51  

  

258  

  249  41  2  8  33  6  30  129  ס' כל ההכנסות

הוצאות תפעוליות 

  חרותוא

  

95  

  

15  

  

3  

  

13  

  

5  

  

$  

  

31  

  

162  

מפעולות רגילות  רווח

  לפני מיסי�

  

34  

  

15  

  

3  

  

20  

  

3  

  

2  

  

10  

  

87  

רווח מפעולות רגילות 

  לאחר מסי�

  

21  

  

9  

  

2  

  

12  

  

2  

  

1  

  

19  

  

66  

 מפעולות בלתי הפסד

  רגילות לאחר מס

  

)2(  

  

$  

  

)1(  

  

$  

  

)1(  

  

$  

  

$  

  

)4(  

  62  19  1  1  12  1  9  19  רווח נקי

  
קי מש  

  בית
בנקאות 

  פרטית
עסקי� 
  קטני�

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  עסקית

  
  #"נדל

  
  אחר

  
  ס' הכל

   2006 ביוני �30לשלושה חודשי� שהסתיימו ב  

              ח"במיליוני ש  

  3  3  �  �  �  �  �  �  רווח מפעולות מימו#

הכנסות תפעוליות 

  ואחרות

  

112  

  

27  

  

5  

  

23  

  

7  

  

1  

  

151  

  

326  

  329  154  1  7  23  5  27  112  ס' כל ההכנסות

הוצאות תפעוליות 

  ואחרות

  

91  

  

18  

  

2  

  

6  

  

4  

  

�  

  

88  

  

209  

מפעולות רגילות  רווח

  לפני מיסי�

  

21  

  

9  

  

3  

  

17  

  

3  

  

1  

  

66  

  

120  

  74  41  �  2  10  1  7  13  נקירווח 
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משקי   
  בית

בנקאות 
  פרטית

עסקי� 
  קטני�

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  עסקית

  
  #"נדל

  
  אחר

ס' 
  הכל

  2007 ביוני $30 לשישה חודשי� שהסתיימו ב  

              ח"במיליוני ש  

  )הפסד(רווח 

   מפעולות מימו#

  

$  

  

$  

  

1  

  

$  

  

$  

  

$  

  

)17(  

  

)16(  

הכנסות תפעוליות 

  ואחרות

  

248  

  

60  

  

10  

  

65  

  

14  

  

3  

  

75  

  

475  

  459  58  3  14  65  11  60  248  ס' כל ההכנסות

הוצאות תפעוליות 

  ואחרות

  

201  

  

30  

  

6  

  

23  

  

9  

  

1  

  

51  

  

321  

מפעולות רגילות  רווח

  לפני מיסי�

  

47  

  

30  

  

5  

  

42  

  

5  

  

2  

  

7  

  

138  

רווח מפעולות רגילות 

  לאחר מסי�

  

29  

  

18  

  

3  

  

26  

  

3  

  

1  

  

10  

  

90  

רווח מפעולות בלתי 

  רגילות לאחר מס

  

205  

  

4  

  

19  

  

11  

  

13  

  

1  

  

$  

  

253  

  345  12  2  16  37  22  22  234  נקי רווח 

  
משקי   

  בית
בנקאות 

  פרטית
עסקי� 
  קטני�

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  עסקית

  
  #"נדל

  
  אחר

  
  ס' הכל

  2006 ביוני �30לשישה חודשי� שהסתיימו ב  

              ח"במיליוני ש  

  10  9  �  �  �  1  �  �  רווח מפעולות מימו#

הכנסות תפעוליות 

  ואחרות

  

278  

  

56  

  

14  

  

48  

  

15  

  

2  

  

225  

  

638  

  648  234  2  15  48  15  56  278  ס' כל ההכנסות

הוצאות תפעוליות 

  ואחרות

  

191  

  

34  

  

6  

  

14  

  

8  

  

�  

  

161  

  

414  

מפעולות רגילות  רווח

  לפני מיסי�

  

87  

  

22  

  

9  

  

34  

  

7  

  

2  

  

73  

  

234  

  137  40  1  4  20  5  15  52  רווח נקי

לרבות קרנות , להל# פרטי� על הכנסות מדמי ניהול מקרנות נאמנות וקופות גמל

  ):ח"במיליוני ש(השתלמות 

  מחצית ראשונה    ית ראשונהמחצ    

    2007    2006    

    234    81    מקרנות נאמנות

    110    14    מקופות גמל

    14    16    מקרנות השתלמות

    358    111    ס' הכל

 של במחצית הראשונה בפעילות שוק ההו# הסתכ� מפעולות רגילות לאחר מסרווח ה

, ה המקבילה אשתקדח בתקופ"יליו# ש מ�137 בהשוואה ל,ח" מיליו# ש90 בס' 2007

 הירידה ברווח נובעת בעיקר ממכירת חברות שוק ההו# על פי רפורמת .34.3%קיטו# של 

  . ירידה זו קוזזה מגידול בפעילות בניירות ער'. בכר

   לאומי קארד$כרטיסי אשראי  .ב

 בעיקר את פעילות הנפקת כרטיסי האשראי ללקוחות פרטיי� וסליקת ת כוללזופעילות 

  . בתי עסקשוברי� עבור

הפעילות העיקרית בכרטיסי אשראי מבוצעת על ידי חברת הבת לאומי קארד העוסקת 

  .סליקת כרטיסי אשראי ופיתוח פתרונות תשלו�ובהנפקה 

ח " מיליו# ש43 של השנה ברווח נקי של המחצית הראשונהלאומי קארד סיימה את 

  .13.1%גידול של , המקבילה אשתקדתקופה ב ח" מיליו# ש�38בהשוואה ל
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   גדל היק+ הפעילות של מחזיקי כרטיסי לאומי קארד 2007 של במחצית הראשונה

מספר .  לעומת הפעילות בתקופה המקבילה אשתקד�5% ושל בתי העסק ב 12% �ב

 לעומת התקופה המקבילה �16%כ גדל ב2007 של במחצית הראשונה התקיני�הכרטיסי� 

  . אשתקד

  :פי שהוצגו במגזרי הפעילות השוני� כבכרטיסי אשראילהל# נתוני הפעילות 

בנקאות   משקי בית  
  פרטית

עסקי� 
  קטני�

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  עסקית

  ס' הכל

    2007 ביוני $30 לשלושה חודשי� שהסתיימו ב  

          ח"במיליוני ש  

  24  3  1  3  $  17  רווח מפעולות מימו#

  168  21  6  9  $  132  הכנסות תפעוליות ואחרות

  192  24  7  12  $  149  ס' כל ההכנסות

  3  1  )1(  $  $  3  הפרשות לחובות מסופקי�

  139  24  8  10  1  96  הוצאות תפעוליות ואחרות
מפעולות רגילות לפני ) הפסד(רווח 

  מיסי�
  
50  

  
)1(  

  
2  

  
$  

  
)1(  

  
50  

  34  )1(  $  1  )1(  35  )הפסד (רווח נקי

  
  
בנקאות   משקי בית  

  פרטית
עסקי� 
  קטני�

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  עסקית

  ס' הכל

    2006 ביוני �30לשלושה חודשי� שהסתיימו ב  

          ח"במיליוני ש  

  20  3  2  1  �  14  רווח מפעולות מימו#

  155  6  2  6  �  141  הכנסות תפעוליות ואחרות

  175  9  4  7  �  155  ס' כל ההכנסות

  1  �  �  �  �  1  הפרשות לחובות מסופקי�

  137  20  5  10  �  102  הוצאות תפעוליות ואחרות
מפעולות רגילות לפני ) הפסד(רווח 

  מיסי�
  

52  
  
�  

  
)3(  

  
)1(  

  
)11(  

  
37  

  27  )7(  �  )1(  �  35  )הפסד (רווח נקי

  
  

 
בנקאות   משקי בית  

  פרטית
עסקי� 
  קטני�

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  עסקית

  ס' הכל

    2007 ביוני $30  חודשי� שהסתיימו בלשישה  

          ח"במיליוני ש  

  46  7  2  3  $  34  רווח מפעולות מימו#

  328  20  7  11  $  290  הכנסות תפעוליות ואחרות

  374  27  9  14  $  324  ס' כל ההכנסות

  8  1  $  $  $  7  הפרשות לחובות מסופקי�

  270  30  9  12  1  218  הוצאות תפעוליות ואחרות
מפעולות רגילות לפני ) הפסד(רווח 

  מיסי�
  
99  

  
)1(  

  
2  

  
$  

  
)4(  

  
96  

  65  )3(  $  1  )1(  68  )הפסד (רווח נקי
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בנקאות   משקי בית  
  פרטית

עסקי� 
  קטני�

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  עסקית

  ס' הכל

    2006 ביוני �30לשישה חודשי� שהסתיימו ב  

          ח"במיליוני ש  

  43  5  3  3  �  32  רווח מפעולות מימו#

  303  11  6  14  �  272  הכנסות תפעוליות ואחרות

  346  16  9  17  �  304  ס' כל ההכנסות

  2  �  �  �  �  2  ובות מסופקי�הפרשות לח

  261  34  9  18  1  199  הוצאות תפעוליות ואחרות
מפעולות רגילות לפני ) הפסד(רווח 

  מיסי�
  

103  
  
)1(  

  
)1(  

  
�  

  
)18(  

  
83  

  57  )12(  �  �  )1(  70  )הפסד (רווח נקי

  
מיליו#  �65 ב2007 של במחצית הראשונההרווח הנקי בפעילות כרטיסי אשראי הסתכ� 

  .14.0%גידול של , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש�57 לח בהשוואה"ש

  

  מרכזי הרווח בקבוצה

  : להל# פרטי� על תרומת מרכזי הרווח העיקריי� בקבוצה לרווח הנקי מפעולות רגילות

  למחצית ראשונה  למחצית ראשונה  

  שינוי   **2006   **2007  שינוי   *2006   *2007  

  באחוזי�  ח"שבמיליוני   באחוזי�  ח"במיליוני ש  

  163.9  396  1,045  192.7  369  1,080  הבנק 

  33.0  194  258  33.0  194  258  )1(חברות מאוחדות באר$ 

  168.8  77  207  65.4  104  172  )2(ל "חברות מאוחדות בחו

  )39.0(  100  61  )39.0(  100  61  )1(חברות כלולות 

  104.8  767  1,571  104.8  767  1,571  הרווח הנקי מפעולות רגילות

במונחי� , ל"רווח השלוחות בחו

  )3) (מיליו# דולר(נומינליי� 

  

38.4  

  

35.3  

  

8.8  

  

38.4  

  

35.3  

  

8.8  

ל קוזזו כנגד התאמות מתרגו� מקורות המימו# בבנק "התאמות מתרגו� בגי# ההשקעות בחו   *

  .לאחר השפעת המס

  .לפי הדוחות הכספיי�  **

נכללו בנתוני חברות ת ריאליות ולאומי קארד אחזקולאומי  ,'חברות כלולות של לאומי ושות  )1(

  .מאוחדות באר$

  .מסוימות לכללי החשבונאות באר$ת ולאחר התאמ  ) 2(

  .כולל זכויות המיעוטל "כפי שדווח על ידי השלוחות בחו  )3(
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  :)לאחר התאמות מתרגו� (להל� השינויי� העיקריי� בתרומת מרכזי הרווח

 שכרהבהוצאות  מירידה בבנק נובע בעיקר  ברווח הנקי מפעולות רגילותהגידול  �

 מגידול ,בהפרשות לחובות מסופקי� מקיטו# ,19עמוד ב  כפי שהוסבר לעילהחריגות 

   .בהכנסות התפעוליות והאחרותמגידול  וברווח המימוני

מגידול  ברווח הנקי מפעולות רגילות של חברות מאוחדות באר$ נובע בעיקר הגידול  �

כ# היה , כתוצאה מקיטו# בהפרשות לחובות מסופקי�ת  לאומי למשכנתאויברווח

  .ובנק ערבי' שיפור ברווחי לאומי ושות

בשווי$  משיפור ברווחיות של השלוחות על נוב" ברווח של חברות בנות בחוהגידול  �

 מהפרשי שער חיוביי� במחצית הראשונה של השנה לעומת הפרשי וכ# , ב"ובארה

   .ב"בארהבמיוחד בגי# השלוחה , דשער שליליי� בתקופה המקבילה אשתק

אפריקה החזקות הבנק ב ממכירת בתרומת החברות הכלולות נובע בעיקר הקיטו#  �

  . וממכירת חלק מהחזקות הבנק במגדל אחזקותלהשקעותישראל 

ל "כולל סניפי הבנק בחו(ל במונחי� נומינליי� כפי שפורסמו על יד# "רווחי השלוחות בחו

 לעומת התקופה מיליו# דולר 3 של עלייה , מיליו# דולר�40הסתכמו בכ) וחלק המיעוט

בשקלי� ובהתאמות מסויימות לכללי ל "תרומת השלוחות בחו. המקבילה אשתקד

, וכ# לאחר קיזוז הפרשי השער בגי# מקורות המימו# לאחר השפעת המס, חשבונאות באר$

. לה אשתקדבתקופה המקביח " מיליו# ש104ח לעומת ס' " מיליו# ש172הסתכמה בס' 

ל " הסתכ� הרווח בשלוחות בחו,נטו, הפרשי שער בגי# עלות מקורות המימו# השפעת ללא

 130 של גידול, בתקופה המקבילה אשתקדח " מיליו# ש77ח לעומת "מיליו# ש �207ב

  .ל"ח שנובע בעיקר  מהפרשי שער בגי# ההשקעות בחו"מיליו# ש

  :ל"להל# ריכוז של הנתוני� הנ

  יוני �לתקופת ינואר   

  2007  2006  

  ח"וני שיבמיל  

  127  162  )חלק הקבוצה ( השלוחות בשקלי�רווח

  )50(  45  הפרשי שער בגי# ההשקעה

  77  207  ס' הכל

  27  )35(  הפרשי שער בגי# עלות מקורות המימו# נטו

הפרשי שער בגי# לאחר קיזוז (כ  תרומת השלוחות "סה

  )מקורות המימו# נטו

  

172  

  

104  
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  חברות מאוחדות באר-
מיליו#  �6,776ב 2007 ביוני �30בהשקעות הבנק בחברות המאוחדות באר$  מסתכמות 

במחצית התרומה לרווח הנקי . 2006 בדצמבר �31בח "מיליו# ש 6,130לעומת , ח"ש

תקופה ח ב" מיליו# ש�194לח בהשוואה " מיליו# ש257היתה בס'  2007 של שנת הראשונה

    .32.1%של  בשיעור גידול, המקבילה אשתקד

  

  :תרומת החברות המאוחדות העיקריות באר$ לרווח הנקי של הקבוצהלהל# 

    )1 (תרומה לרווח הקבוצה  תשואה על השקעת הקבוצה  

  לתקופה המסתיימת   

   ביוני�30ב

  לתקופה המסתיימת 

   ביוני�30ב

  

  שיעור השינוי  2006  2007  2006  2007  

  %  ח"במיליוני ש    %  

  181.2  28.8  81.1  3.3  9.2  לאומי למשכנתאות

  38.9  33.8  47.0  21.5  30.0  בנק ערבי ישראלי

  10.0  38.7  42.6  �  110.7  לאומי קארד 

  �  )2.0(  15.7  �  13.6  )2(בית השקעות ' לאומי ושות

            והשקעותלאומי ניירות ער' 

  )50.9(  25.5  12.5  56.0  3.1  )אופקפסגות לשעבר (

  7.4  17.5  18.8  10.1  7.8  )2 (החזקות ריאליותלאומי 

  )19.4(  17.5  14.1  5.1  3.7   והשקעות לאומי ליסינג

  )27.8(  34.5  24.9  8.3  2.9  אחרות

  32.1  194.3  256.7  9.3  8.3  ס/ כל החברות המאוחדות באר-

  .המוצג הינו לפי חלק הקבוצה בתוצאות) ההפסד(הרווח   )1(

  . ולאומי החזקות ריאליות'או ההפסד של החברות הכלולות של לאומי ושות/כולל הרווח ו  )2(

  

  ל"חברות מאוחדות בחו
מיליו#  4,375 בס' 2007 ביוני �30בל מסתכמות "השקעות הבנק בחברות מאוחדות בחו

  .2006 בדצמבר �31בח " שמיליו# 4,382ח לעומת "ש

שקלי� של הקבוצה  בהמדווחל לרווח הנקי "התרומה של החברות המאוחדות בחו

 176בס' של ברווח הסתכמה  ,לאחר קיזוז התאמות מתרגו� ,2007 של במחצית הראשונה

עיקר הגידול  . ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש104ס' רווח בח  לעומת "מיליו# ש

 מהפרשי שער חיוביי� בגי# ההשקעה לעומת הפרשי שער שליליי� בתקופה המקבילה נובע

  .אשתקד

  :ל  לרווח הנקי של הקבוצה"ומת החברות המאוחדות העיקריות בחולהל# תר

    (*) תרומה לרווח הקבוצה  תשואה על השקעת הקבוצה  

  לתקופה המסתיימת   

   ביוני$30ב

  לתקופה המסתיימת 

   ביוני�30ב

  

  שיעור השינוי  2006  2007  2006  2007  

  %  ח"במיליוני ש    %  

  B.L.C(.  9.2  1.7  105.2  19.5  439.5(ב "לאומי ארה

  )9.5(  54.9  49.7  11.9  13.7  לאומי בריטניה 

  �  )1.9(  8.1  �  2.7   לאומי שווי$

  9.7  6.2  6.8  11.4  11.5  לאומי לוקסמבורג

  )51.0(  24.3  11.9  53.9  25.3  לאומי רי

  �  �  )10.8(  �  $  לאומי רומניה

  �  0.6  4.8  0.5  4.1  אחרות

  69.9  103.6  175.7  4.9  8.1   ל"ס/ כל החברות המאוחדות בחו

  ברות פעילות ח
    עיקריותמוחזקות
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ל קוזזו כנגד התאמות מתרגו� מקורות המימו# "התאמות מתרגו� בגי# ההשקעות בחו(*) 

להל# הסכומי� . )�2006ח ב"מיליו# ש 27(ח " מיליו# ש)35( בס' בבנק לאחר השפעת המס

  :שקוזזו

  .�2006ח ב" מיליו# ש49 לעומת �2007ח ב" מיליו# ש)9 (ב "לאומי ארה

  .�2006ח ב" מיליו# ש)14( לעומת �2007ח ב" מיליו# ש)13( לאומי בריטניה

  .�2006ח ב" מיליו# ש)11( לעומת �2007ח ב" מיליו# ש2לאומי שווי$ 

 .ב"הדולר ארה בשער השקל לעומת הפיחותמהשפעת בעיקר  נובע לרווח בתרומה הגידול

במחצית לפני מס ח " מיליו# ש45 הרווח בס' בהגדלתהשפעת הפרשי השער היתה 

ח בתקופה " מיליו# ש50בס' לפני מס  הרווח הקטנתהשנה לעומת  של שונההרא

 המימו# נטו שנגרמו בבנק וקיזזו חלק מהפרשי שער אלה הוצאות.  המקבילה אשתקד

מיליו#  27 של הכנסות השנה לעומת של במחצית הראשונהח "מיליו# ש �35בכהסתכמו 

  .ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש

  

  :ל כפי שדווח על יד#"י של השלוחות בחוהרווח הנקפירוט להל# 

  

     ביוני�30לשישה חודשי� שהסתיימו ב  

  השינוי  2006  2007  

  %    במיליוני�  

  31.5  12.4  16.3  דולר � (BLC) ב "בנק לאומי ארה

  �  5.6  5.6  ט" ליש–בנק לאומי בריטניה 

  30.4  5.6  7.3  ש" פר–בנק לאומי שווי$ 

  37.5  0.8  1.1   אירו�בנק לאומי לוקסמבורג 

  )51.7(  5.8  2.8   דולר–לאומי רי 

  �  �  )3.3(   * רו#�לאומי רומניה 

במחצית  הסתכ� יד#ל כפי שדווח על "הרווח הנומינלי של החברות המאוחדות בחו

 35.3ו# דולר לעומת  מילי38.4בס' ) ב"בתרגו� נוחות לדולר ארה( 2007של  הראשונה

   .8.8% של עלייה, מיליו# דולר בתקופה המקבילה אשתקד

  . דולר0.428=  רו# 1* 

, 3 שורי� לחברות מאוחדות ראה באורי�בקשר לתביעות משפטיות ונושאי� אחרי� הק

  .לדוחות הכספיי� �7 ו 6, 5

  בנק לאומי רומניה

 Ron מיליו# �85 הגדיל הבנק את ההו# העצמי של בנק לאומי רומניה ב2007 באוגוסט �22ב

  .) מיליו# דולר�36כ(
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  קרנות נאמנות

 את פעילותו 2006מכר הבנק בשנת , בעקבות החקיקה בנושא הרפורמה בשוק ההו#

ה הבנק מעמלת הפצה בלבד על פי נ נה2007החל משנת .  הנאמנותתבתחו� ניהול קרנו

  .החוק

  קופות גמל

�ב מ" הבנק יחד ע� לאומי גמל בעמכר, הו#בעקבות החקיקה בנושא הרפורמה בשוק ה

קופות הגמל חלק מתחייבויות בקשר ע� ההנכסי� וה, הפעילות,  המוניטי#את 2006

  .מ" לאומי גמל בעעל ידי שנוהלו

 ה# שבה# שהגדולות,  נוספותגמל קופות  של פעילותה הושלמה מכירת 2007 בינואר �31ב

 �418כ של במחירמ "לפריזמה קופות גמל בע, ושגיא צור, לפיצויי� מרכזית קופה, שיאו#

הרווח הנקי . המבטא הפחתה במחיר עקב התאמות שהוסכמו בי# הצדדי�, ח"ש מיליו#

  .ח"ש מיליו# �257הינו כ, לאחר התאמות והפרשות למס, של הבנק

נחתמו ג� הסכמי הפצה והסכמי� , בד בבד ע� חתימת ההסכמי� ע� רוכשי קופות הגמל

   . ע� לאומי גמלללמת# שירותי תפעו

  קרנות השתלמות

 קר# ל"קהפעילות  הושלמה מכירת 2007 ביולי �15ב, בעקבות הרפורמה בשוק ההו#

 �ל "בניהול קה( קר# השתלמות מסלולי� ל" וקה") קהל("מ "השתלמות לעובדי� בע

 26ביו� נחת�  בהתא� להסכ� ש,)"ל ניהול"קה") (מ"בע) 1996(ניהול קרנות השתלמות 

 יל ניהול לבי# מגדל שוק"ל וקה"קה, מ"בנק דיסקונט לישראל בע,  בי# הבנק2006במאי 

מ עבור חברה בשליטתה ומגדל אחזקות ביטוח עבור חברה בשליטתה "בע) 1965(הו# 

 י�זכויות נוספות ואמצעי שליטה של הבנק, זכויות ניהול, למכירת מוניטי#, ")הרוכש("

והתחייבויות בקשר ע� קרנות ההשתלמות נכסי� , פעילות, ולמכירת מוניטי#, ל"בקה

 חלקו של הבנק בסכו� .ח"שליו# י מ264 וזאת בתמורה לס' של ,ל ניהול"שבניהול קה

, לאחר התאמות והפרשות למס,  הרווח הנקי של הבנק.ח"שליו# י מ150התמורה הינו 

  .ח" מיליו# ש�93הינו כ

י תפעול על ידי הבנק בהסכ� למת# שרותל וע� הרוכש "התקשר ע� קההבנק  ,כמו כ#

בכוונת הבנק לתת  .לפיו הבנק יפי$ את הקרנות, וכ# בהסכ� הפצה, לקרנות הנמכרות

  .באמצעות יועצי השקעות, ללקוחותיו ייעו$ לגבי השקעות בקרנות השתלמות

  

  ייעו- פנסיוני

היערכות זו כרוכה . יעו$ הפנסיונייהבנק נמצא בעיצומה של היערכות לכניסה לתחו� ה

בטוח , הבנק הגיש לממונה על שוק ההו#. ח כלי� מיכוניי� ובהכשרה וגיוס עובדי�בפיתו

בי# הבנק לבי# הממונה מתנהלי� מגעי� בקשר . וחסכו# בקשה לקבלת רשיו# יוע$ פנסיוני

 בשני� לבקשה וקיימי� חילוקי דעות בקשר ע� היק+ הרשיו# שהממונה מוכ# לתת לבנק

 כי בשלוש השני� אמאחר שעמדת הממונה הי, יוניהראשונות לפעילות הבנק כיוע$ פנס

  .הראשונות הבנקי� הגדולי� לא יתנו ייעו$ פנסיוני לשכירי�

  . לדוחות הכספיי�8 לפרטי� נוספי� ראה באור

  

  

  

   

 הבנק והקבוצהפעילות 
ובשירותי� בשוק ההו� 
  פיננסיי�
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ח "מיליו# ש 1,765 בס' 2007  ביוני�30בהשקעות הקבוצה בחברות כלולות מסתכמות 

  . 2006 בדצמבר �31בח "מיליו# ש �1,251השוואה לב

מיליו#  �84 הסתכמה ברווח של כ2007שנת   שלבמחצית הראשונההתרומה לרווח הנקי 

   .ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש�98כשל רווח ח לעומת "ש

  :בחברה כלולה עיקריתלהל# פרטי� בקשר להשקעות הקבוצה 

  מ"בע חברה לישראלה
ח "ש מיליו# �328 בכ2007 במחצית הראשונה שלל החברה לישראל הסתכ� שהרווח הנקי 

  . ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליו# ש�406לעומת רווח בס' כ

ח  " מיליארד ש�45.8 בכ2007 ביוני 30מאז# המאוחד של החברה לישראל הסתכ� ביו� ה

  . 2006ח בסו+ " מיליארד ש28.5לעומת ס' של 

ח " מיליו# ש�5,634ח לעומת כ"מיליו# ש �5,785 הסתכ� בכ2007 ביוני �30הו# העצמי לה

  .2006בסו+ 

  .#46 ראה לעיל בעמוד "ע הגבלות החלות על הבנק בהיתר השליטה על בז"בק

  . לדוחות הכספיי��12 ו10ובאורי�   לעיל46 ראה בעמוד � מ" נפט בעחברתפז 

  

  

  פעילות חו- בנקאית 
   חברות כלולותשל
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   נזילות וסיכו�ניהול סיכוני שוק
סיכוני שוק חשופי� ל וער' הבנק תזרימי המזומני�, הו# העצמיה, תוצאות העסקיותה

במחירי ניירות , מדד המחירי�ב, בשערי החליפי#, בשיעורי הריביתשמקור� בתנודתיות 

  .ובמדדי� כלכליי� אחרי� ל"ער' באר$ ובחו

תו' , עדי� העסקיי�נועד לתמו' בהשגת הי, באופ# שוט+ סיכוני השוק השוט+ שלניהול ה

לנבוע מהחשיפה לסיכוני� העלולי� הנזקי�  לצד הרווח החזוי מניהול הסיכוני� הערכת

הניהול מתבסס על תחזיות והערכות שוטפות באשר להתפתחויות בשוקי ההו# . ל"הנ

  . והכספי�

המגבלות נועדו . מדיניות ניהול סיכוני  השוק כוללת מגבלות על החשיפות הפיננסיות

מערכת .  להיגר� כתוצאה משינויי� לא צפויי� בשווקי�שעלול את הנזק לצמצ�

ומצב  הרווח החשבונאי, המגבלות תוחמת את השפעת החשיפה של הער' הכלכלי

  . ב"בשערי החליפי# וכיו, במדד, לשינויי� בלתי צפויי� בשיעורי הריבית, הנזילות

יו# על הרחבת מסגרות החליט הדירקטור, 2007במסגרת דיוני תוכנית העבודה לשנת 

  .הפעילות של תיקי הנוסטרו

ל מתוכננות פעולות "במסגרת אחריות חטיבת שוקי הו# על ניהול סיכוני השוק באר$ ובחו

  .שיתו+ בידע וניצול יתרונות לגודל, שיאפשרו תאו� קבוצתי תו' טיפוח התמחויות

'  ולאומי ושותש"בלמהבנות באר$ למעט  חברותהניהול סיכוני השוק בבנק כולל ג� את 

 השונה � בשל אופי פעילות, מדיניות וניהול סיכוני שוק עצמאיי�לה#, מ"בית השקעות בע

  . לבנקבהשוואה

מסגרות לחשיפות ה  . סיכוני שוקאמצו מדיניות עצמאית לניהול הבנות ברות חכל 

נהל  מסגרות אלה נבחנו על ידי מ .במתכונת אחידה שנקבעה על ידי הבנקה# לסיכוני שוק 

  .נאותותסיכוני השוק של הבנק ונמצאו 

בנות אחת לחודש  חברותההמידע על מצב החשיפות בהתא� למסגרות שנקבעו מתקבל מ

  .קבוצהב החשיפות ה הכוללת של בחשבו# בראייא ומוב,או לפי דרישה

  

  החשיפה בבסיס

שינויי� מהשפעת ה להתרחש כתוצאה עלול הפסד שמתבטאת ב הבסיס ניהחשיפה לסיכו

כולל , התחייבויותלהנכסי� שווי ההפרש שבי#  על, ובשערי החליפי#מדד המחירי�  ב

   .בכל אחד ממגזרי ההצמדה,  העתידיותהעסקאותהשפעת 

שאינו מושקע במגזר   של הבנקסיכוני הבסיס מוגדרת כאחוז מההו# החשו+חשיפה לה

  . שקלי לא צמודכמקור וגדר מההו# השקלי הלא צמוד הואיל ו

בניכוי השקעות בחברות מוחזקות ,  ההו# העצמי ועתודות מסוימות+ כולל את ההו# החשו

ל אשר ממומנות מפיקדונות "ובתוספת השקעות בחברות בנות בחו, ובנכסי� קבועי�

   .במטבע חו$

הנתוני� . להל# החשיפה בפועל ברמת הקבוצה בהשוואה למגבלות שקבע הדירקטוריו#

   :ו+מוצגי� במונחי� של אחוז  מההו# החש

          המגבלות המאושרות

     ביוני30    ביוני30   בדצמבר 31   )גרעו#( עוד+ או 

    2007  2006  2006  מקסימליי�

  לא צמוד   )47.2%(  )41.7%(  )33.8%(  )100%(�50%

 צמוד מדד  47.1%  37.8%  28.6%  )50%(�100%

  מטבע חו$  0.1%  3.9%  5.2%  )10%(�25%

  

גזרי ההצמדה השוני� נקבע באופ# שוט+ במסגרת תמהיל ההשקעה של ההו# החשו+ בי# מ

  .ועל בסיס תחזיות לגבי משתני השוק הרלבנטיי�, המגבלות המוצגות לעיל

  

  חשיפה לסיכוני�
  ודרכי ניהול� 
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.  החשו+מההו# �45%במגזר הצמוד למדד בממוצע כושקע ה 2007במחצית הראשונה של 

 הושקע ח"ח והצמוד מט"מגזר המטב. 58.9% לבי# 27.9%ההשקעה המדדית נעה בי# 

  .יתרת ההו# הושקעה במגזר השקלי הלא צמוד . מההו# החשו+�6.8%כ בממוצע

עמדה הקבוצה בכל  מגבלות החשיפה בבסיס שאושרו , 2007במחצית הראשונה של שנת 

  .  הדירקטוריו#ל ידיע

  . לדוח104 � 102לפרטי� נוספי� ראה עמודי� 

. 2007 ביוני 30ו� להל# הרגישות לשינויי� בשערי החליפי# של מטבעות החו$ העיקריי� לי

ל על הו# הבנק וכוללת את הפעילות במכשירי� "המדידה מתייחסת להשפעת השינויי� הנ

השינוי התיאורטי בהו# הבנק לא כולל את השפעות המס בגי# מימו# . (מאזניי� ונגזרי�

  ): ל"השקעות בחו

  

  יי#

  

  ש"פר

  

  ט"ליש

  

  ארו

  

  דולר

  

    ח"במיליוני ש      

  ח" בשע5%ל עלייה ש  18  )16(  6  0  2

  ח" בשע10%עלייה של   42  )26(  13  )1(  6

  ח" בשע5%ירידה של   )30(  27  )2(  )3(  )1(

  ח" בשע10%ירידה של   )97(  54  )4(  )8(  0

  

  החשיפה בריבית

בי# מועדי הפרעו# ומועדי שינוי הריבית של מהפער החשיפה לשינויי� בריבית נובעת 

ור' ניהול סיכו# הריבית נבחני� הפערי� לצ. הנכסי� וההתחייבויות בכל אחד מהמגזרי�

, מ הנכסי�"ומתבצעת השוואה של מח, בי# הנכסי� להתחייבויות בתקופות עתידיות

אשר  בריבית לשינויי� החשיפה נמדדת, בנוס+ בכל מגזר. ההתחייבויות וההו# בכל מגזר

 ,רווח החשבונאי השנתישל ה הכלכלי ושוויהפוטנציאלית של המתייחסת לשחיקה 

  .בכל אחד מהמגזרי�, תשואות עקו� המשינויוצאה כת

  ):ח"במיליוני ש(ברמת הקבוצה להל# תמצית החשיפות בריבית 

    השחיקה הפוטנציאלית בשווי הכלכלי  *השחיקה הפוטנציאלית ברווח השנתי

            

   ביוני30   ביוני30   בדצמבר31   ביוני30   ביוני30   בדצמבר31

2006  2006  2007  2006  2006  2007  

  השפעת שינוי

 1% של מקביל

  בעקו� התשואות 

  בפועל  527  636  549  143  184  176

  .על בסיס בחינה של שלוש השני� הקרובות, השחיקה המירבית ברווח השנתי* 

 1,000מגבלות החשיפה בריבית הינ# לשינוי מירבי של השווי הכלכלי ברמת הקבוצה בס' 

  . ח" מיליו# ש500 בס'ולשינוי ברווח השנתי , ח"מיליו# ש

 השנתי נעה בי#  השחיקה הפוטנציאלית בשווי הכלכלי וברווח 2007במחצית הראשונה של 

  .  בהתאמהח" מיליו# ש179 �ח ל" מיליו# ש141 ח ובי#" מיליו# ש600 �ח ל" מיליו# ש527

 עמדה הקבוצה בכל מגבלות החשיפה לריבית שקבע 2007במחצית הראשונה של 

  .הדירקטוריו#

  

  Value at Risk (VAR) $הנתו� לסיכו� ער/ 

הירידה הצפויה בער' הנוכחי של הנכסי� ( מודד את ההפסד הפוטנציאלי הצפוי  �VARה

למש' תקופה ,ברמת בטחו# נתונה ,מהתמהיל הנתו# של מבנה התיק) פחות ההתחייבויות

ת  נעשה אח�VARחישוב  ה.   כתוצאה משינויי� אפשריי� במחירי השוק,עתידית נתונה

  .לחודש ברמת הקבוצה ובתדירות גבוהה יותר ברמת הבנק ועל התיקי� למסחר
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, 99%ברמת ביטחו# של , פרמטריתה נעשו בשיטה VARהמגבלות במונחי ו �VARחישובי ה

  . ולתקופה של החזקת הפוזיציות למש' שבועיי�

 הבנק מבצע בדיעבד בחינות יומיומיות ,VARעל מנת לבחו# את תקפות מודל ה 

)(backtesting השינוי בפועל של השווי הכלכלי של הבנק בהשוואה לאומד# השינוי כפי  של

  .ת את תקפות המודלו מאשרות שבוצעו עד כה  הבחינ.VAR �שנגזר ממודל ה

ונבח# הפער בי# שתי ,  באמצעות סימולציה היסטוריתVAR � מחושב  המעת לעת ,כ# כמו

מדידת סיכו# ללא הסתמכות על מבנה סימולציה הסטורית מאפשרת  .שיטות המדידה

   . הסתברותי מסוי�

  המחושב �VARוה# בבמודל  הפרמטרי נבח# ה#  תיק האופציות המפורשות  על�VARה

הפרשי ).  על מנת לבחו# את מרכיבי הסיכו# הלא לינאריי�(בסימולציית מונטה קרלו 

    .אינ� מהותיי�החישוב בי# שתי השיטות 

  :צה ברמת הקבו�VARאומד# ה

    2007 ביוני 30  2006 ביוני 30  2006 בדצמבר 31

    )ח" שבמיליוני(

 �VARס' ה  241  287  206

29  47  75  VAR התיקי� המשוערכי� MTM 

  

�ה על והמגבלה  ח "ש מיליוני 500 היא ברמת הקבוצה �VARמגבלת הדירקטוריו# על ה

VAR #המשוערכי�הפריטי� בגי   Mark to Market ח"ש  מיליוני300 היא.   

  .ח" מיליו# ש277ח לבי# " מיליו# ש206 נע בי# �VAR  ה2007במחצית הראשונה של 

  .ל" עמדה הקבוצה במגבלות הנ2007במחצית הראשונה של 

  סיכו� הנזילות

. נזילות מוגדרת כיכולתו של התאגיד לממ# גידול בנכסי� ולעמוד בפרעו# התחייבויותיו

או /אי הוודאות ביחס לאפשרות לגייס מקורות והיכולת לעמוד בסיכו# הנזילות כרוכה ב

  .   מבלי שיגר� הפסד מהותי, באופ# בלתי צפוי ותו' פרק זמ# קצר, לממש נכסי�

כולל (הבנק  מייש� מדיניות כוללת לניהול סיכו# הנזילות במטבע ישראלי ובמטבע חו$ 

די� מטרת המדיניות לתמו' בהשגת היע. בהתא� להוראת בנק ישראל, )ח"צמוד מט

  .  העסקיי� תו' הערכה והגבלה של ההפסדי� שיכולי� לנבוע מהחשיפה לסיכוני נזילות

סיכו# הנזילות . הבנק מקיי� מעקב שוט+ אחר מצב הנזילות ואחר מדדי סיכו# הנזילות

נמדד ומנוהל באמצעות מודל פנימי שמטרתו בחינה ומעקב אחר האמצעי� הנזילי� 

  .שברשות הבנק תחת תרחישי� שוני�

במסגרת ההיערכות למצב קיצו# גובשה תוכנית מגירה הכוללת את האסטרטגיה לניהול 

הגדרת התהליכי� והצעדי� ל ו לטיפול במשבר מינוי הצוות הניהוליומשבר נזילות 

  . להתמודדות כולל יצירת מקורות באופ# מהיר ככל האפשר

עה מוקדמת על להתר לאומי מפעיל מערכת מדדי� נוספת, בנוס+ למודל שתואר לעיל

  .התפתחויות חריגות ובלתי צפויות בסיכו# הנזילות

אישר הדירקטוריו# את מדיניות ניהול , 342בהתא� למתחייב מהוראת בנק ישראל מספר 

 ופער הנזילות �1יחס הנזילות צרי' להיות גבוה מ: סיכו# הנזילות וקבע מגבלות כלהל#

  . שבוע וחודש, ווח תכנו# של יו�בכל אחד מהתרחישי�  בט, צרי' להיות גבוה  מאפס

במחצית הראשונה של השנה לא היו חריגות מהמגבלות שקבע הדירקטוריו# פרט לגלישה 

  .  ביו� אחד בתרחיש קיצו#

  .158�148 עמודי� 2006 י לשנתלפרטי� נוספי� בקשר לניהול סיכוני שוק ראה בדוח השנת
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  סיכו� אשראי

ולבצע התאמות לדרישות רגולטוריות הוקמה במטרה לשפר את ניהול סיכוני האשראי 

  .יחידה עצמאית לניהול סיכוני אשראי

  .היחידה תבצע בחינה בלתי תלויה של סיכוני האשראי והיבטי הסיכו#

דירוג הסיכו# , סמכויות האשראי ברמות השונות נקבעו כנגזרת של גודל מסגרת האשראי

החלטות בבקשות אשראי תו' שמירה על עיקרו# קבלת , של הלווה ואופי הבקשה

  .מורכבות או בסיכו# גבוה על ידי גורמי� בכירי�

  . 166�161 עמודי� 2006לפרטי� נוספי� בקשר לסיכוני אשראי ראה בדוח השנתי לשנת 

 עמודי� 2006 ראה בדוח השנתי לשנת לסיכוני� תפעוליי� וסיכוני� משפטיי�בקשר 

160�158.  

  
  2הערכות לקראת בזל 

 האמנה למדידת  את הנוסח האחרו# של2006ביוני  בנקאי פירסמה ועדת בזל לפיקוח

. לאחר הנחיות של הבנקי� המרכזיי�, שאמורה להיות מיושמת) 2בזל (הלימות הו# 

פיקוח שליטה ובקרה על , דרישות הו# מזעריות: האמנה מושתתת על שלושה בסיסי�

 ישלי� את דרישות ההו# מידע כזה. לוי מידע לציבוריהלימות ההו# ומדיניות בקשר ע� ג

  המפקח על הבנקי�  .סיכו# הבנקאת ויאפשר לשוק להערי' , המזערי והפיקוח הנדרש

בתחילת . 2009 בישראל הוא 2 כי תארי' היעד ליישו� אמנת בזל 2007הודיע בסו+ ינואר 

 העביר המפקח על הבנקי� טיוטת הוראה המתייחסת לגישות 2007חודש אפריל 

הבנקי� נתבקשו להכי# הערות לטיוטה . כוני שוק וסיכוני� תפעוליי�הסטנדרטיות של סי

  . ל"הנ

אליה� נדרשי� , בנוס+ לסיכוני אשראי ושוק, דרישות ההו# המזערי החדשות מתייחסות

נדרשי� שינויי� נכבדי� , בנוס+. ג� לסיכוני� תפעוליי�, הבנקי� להתייחס זה מכבר

 סיכוני אשראי וה# של  ה# של, הקשרי�בשני ה. בדרישות ההו# בגי# סיכוני אשראי

החלופות מאופיינות . מציעה הועדה שלוש חלופות לחישובי הו# מזערי, סיכוני� תפעוליי�

אמורי� לבחור השיטה , והפיקוח על הבנקי�, בנקי�ה. ברגישות סיכו# הולכת וגדלה

  .המתאימה לרמת ניהול הסיכו# בה ה� נוקטי�

�2004בשני�  ובהמש' לפעילויות שבוצעו 2 בזליות במסגרת הערכות הבנק ליישו� הנח

על /לתא� ולפקח בי#, לרכז, שתפקידה לנהל,  מנהלת פרוייקט2005 הוקמה בסו+  2005

  .2 בזל הנחיות  כללגורמי� המעורבי� בפרוייקט ולהביא בסופו של דבר ליישו�

ל וכחברי� "כ בראשות המשנה הבכיר למנ2בנוס+ מונתה ועדת היגוי עליונה לפרויקט בזל 

  .בועדה מכהני� מספר חברי הנהלה ומנהלי� בכירי� אחרי�

ולאיסו+ הנתוני� , נדרשי� במערכות התשתיתהשינויי� הנער' להתאמת  הבנק 

בניית מאגרי נתוני� , התאמת המערכות. הנדרשי� על מנת לאמוד את משתני הסיכו#

  . י� הקרובות יחייבו השקעת משאבי� ניכרי� בשנכל אלה . וקישור המערכות

 הודיע המפקח על הבנקי� על הקמת שישה צוותי עבודה לגיבוש 2007 מאיבסו+ חודש 

ובנוס+ יחידת דוחות הכספיי� , הדרישות מהתאגידי� הבנקאיי� בתחומי� השוני�

דרישות גילוי  (3 בדבר נדב' 2משי' לטפל ביישו� המלצות באזל תבפיקוח על הבנקי� 

  ).בדיווחי�

ל החלו בדיוני� ראשוניי� ע� צוותי עבודה מקבילי� בבנק לליבו# "נצוותי העבודה ה

  .הנושאי� השוני�

 טיוטת הנחיות לקראת המש' 2007בנק ישראל הבטיח לפרס� עד סו+ חודש אוגוסט 

  .הדיוני� של הצוותי�
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  מצב ההצמדה

ח " מיליארד ש�3.2רמה של כבמחצית הראשונה של השנה גדלה החשיפה במגזר המדדי מ

הגדלת ההשקעה במגזר המדדי בוצעה בעיקר באמצעות . ח"מיליארד ש �4.2כלרמה של 

  . ח מדדיות"רכישת אג

  :להל# מצב מאזני ההצמדה
  

    
  מצב הנזילות גיוס המקורות ו

  
  מצב הנזילות

  
   –המערכת 

  

 �11.7מ נטו בכ"צמצ� בנק ישראל את היק+ מכרזי המק, 2007במחצית הראשונה של 

הודיע בנק , זאת לאחר שבסו+ פברואר .ח" מיליארד ש�88של כ לרמה ח"שמיליארד 

מ במטרה לבסס אותו " המקבהנפקותר מעשור של הרחבה הדרגתית ישראל כי לאחר יות

מ ככלי "יתחיל בנק ישראל להשתמש במק, תו' ספיגת עודפי נזילות המשק, ככלי מוניטרי

  . מוניטרי פעיל

 ביתרת מכרזי האשראי המוניטרי של בנק ישראל ח"ש מיליארד 4.5של   חל קיטו#במקביל

ממוצע היק+ מכרזי האשראי המוניטרי . ח"שארד  מילי3 על 2007אשר עמדה בסו+ יוני 

  . ח"ש מיליארד 15.2 �במחצית הראשונה היה גבוה יותר ועמד על כ

 �1כעמדה יתרת מכרזי האשראי המוניטרי מבנק ישראל לסו+ המחצית על , בלאומי

ממוצע היק+ מכרזי .  בה לא ניצל לאומי כלי זה2006לעומת סו+ שנת , ח"שמיליארד 

  .ח"מיליארד ש �5.8כיטרי בלאומי בתקופה זו עמד על האשראי המונ

מ לספיגת "על המק" ריפו" הפסיק בנק ישראל את השימוש בכלי ה2007החל מינואר 

במהל' החודשי� הקרובי� מתכוו# בנק ישראל להתחיל ולבצע  . עודפי נזילות במערכת

כלו לגשת ג� אשר יזרימו נזילות למערכת הבנקאית ואליה� יו, הפוכי�" ריפו"מכרזי 

  .חברות ביטוח וגופי� מוסדיי�

)  זיכויי� והעברות בזמ# אמת�ב"זהמערכת  (RTGSהפעלת מערכת החלה  ,2007ביולי 

, לצור' ביצוע העברות בשקלי� בי# הבנקי� בישראל ויתר משתתפי המערכת, בישראל

בלתי  הופעל השלב הראשו# שבו מבוצעת סליקה סופית ו ביולי�30ב. במהל' יו� העסקי�

 בספטמבר �3החל מ). נטו(מסלקת שיקי� ובורסה , ב"מס: חוזרת של תוצאות המסלקות

  .מתוכננת הפעלה מלאה של המערכת שתכלול ג� את הוראות הלקוחות 2007

 ויספק שירותי נוסטרו בשקלי� ושירותי �CLSטר+ כחבר במסלקת הלאומי יצ, בנוס+

) לוחות הזמני� העדכניי� להיו�לפי (מועד ההפעלה . �CLSנזילות בשקלי� לבנק ה

  .2008 רביע ראשו# � ובשקלי� 2007 רביע רביעי �ח "במט

  
  

  

  , מצב ההצמדה
  ומצב הנזילות

     2007 ביוני 30ליו�     2006 בדצמבר 31ליו�   

    לא צמוד  צמוד מדד  )2 (מטבע חו$  לא צמוד  צמוד מדד  )2($ מטבע חו

    ח"י שמיליונ        

  )1(ס' הנכסי�    109,590  58,502  131,772  108,139  56,272  129,767

  )1(ס' התחייבויות   103,571  53,069  133,328  102,067  53,095  129,814

  ס' החשיפה במגזר  6,019  5,433  )1,556(  6,072  3,177  )47(

      
  כולל עסקות עתידיות ואופציות) 1(

  כולל צמוד מטבע חו$) 2(        

  . לדוח104�102לפרטי� נוספי� ראה עמודי�         
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   $הבנק 

זאת כתוצאה , מבנה הנכסי� וההתחייבויות של  הבנק ממשי' להצביע על נזילות גבוהה

ממספר גדול פקדונות ממדיניות מכוונת לגיוס מקורות יציבי� ומגווני� תו' דגש על גיוס 

  .לטווחי זמ# שוני� ובכלל זה לתקופות ארוכותשל לקוחות 

, ח"מיליארד ש �31.6כנזיל ואיכותי בהיק+ של ) ח"בשקלי� ובמט(לבנק תיק ניירות ער' 

  +. Aח ממשלתיות באר$ ובניירות ער' זרי� שדרוג� הממוצע "המושקע בעיקר באג

לא כולל (ת ער'  מזומני� ופיקדונות בבנקי� וניירו–שיעור הנכסי� הנזילי� נטו של הבנק 

 30  מס' הנכסי� של הבנק ליו� 33.0% בניכוי פיקדונות מבנקי� עמד על )  וקרנותמניות

שיעור הנכסי� הנזילי� נטו ביחס . 2006 בדצמבר �31 ב�36.6%בהשוואה ל, 2007ביוני 

 �31 ב�40.1% בהשוואה ל ,37.0%עמד על ) בניכוי פיקדונות מבנקי�(לס' ההתחייבויות 

  . 2006בדצמבר 

לאומי מקיי� מעקב שוט+ אחר מצב הנזילות שלו ואחר מדדי� המיועדי� להתריע על 

בי# היתר באמצעות מודל פנימי שפותח בבנק בהתא� להוראת , שינויי� במצב הנזילות

ההנחות השונות העומדות בבסיס המודל נבחנות ומתעדכנות באופ# שוט+ . בנק ישראל

  . הרלבנטיי� העיקריי�בהתא� להתפתחויות שחלות בפרמטרי� 

  $) בבנק (מקורות ושימושי�

 מיליארד �2.1בכיתרת פיקדונות הציבור בבנק גדלה במהל' המחצית הראשונה של השנה 

  .1.1%גידול של , ח"ש

 �גידול של כ, ח" מיליארד ש�0.4זר הלא צמוד גדלה בגבמ, יתרת פיקדונות הציבור בבנק

  .2007ו+ יוני בס, ח" מיליארד ש�90.4והסתכמה  ל, 0.4%

גידול , ח"ש מיליארד 85.9  �ח  הסתכמה ב"ח ובצמוד למט"יתרת פיקדונות הציבור במט

 מיליארד �3.1היתרה גדלה בכ, בניכוי השפעת שערי החליפי#. ח" מיליארד ש�4.2כשל 

  .3.8%ח "ש

 �קיטו# של כ, ח" מיליארד ש�2.9יתרת פיקדונות הציבור במגזר הצמוד למדד קטנה בכ

10.3%.  

, באמצעות לאומי למימו#, צמודות למדד, ח" הונפקו אג2007במחצית הראשונה של 

  . שני� �8כהנפקות אלו בוצעו לתקופה ממוצעת של .  ח" מיליארד ש�0.9כבהיק+ של 

  

מאזניי� �הגידול בהיק+ הפיקדונות החו$  נמש'2007במהל' המחצית הראשונה של שנת 

  . של לקוחות הבנק

  �28.7בכת גדל היק+ תיק ניירות הער' של לקוחות הבנק במהל' התקופה הנסקר

  . ח"  מיליארד ש11.6בהיק+ תיק קרנות הנאמנות נרש� גידול בס' . ח"מיליארד ש

  .ח" מיליארד ש�6.5 בכ2007יתרת האשראי לציבור גדלה במחצית הראשונה של שנת 

ראי המדדי באש, 5.3%, ח" מיליארד ש�3.7באשראי הלא צמוד חלה עליה שהסתכמה בכ

 �1.6ח עלייה של כ"ובאשראי במט, 3.8%גידול של , ח"ש מיליארד 0.9חלה עליה של  

 �ח גדלה בכ"היתרה במט, בניכוי השפעת שערי החליפי# (4.8%גידול של , ח"מיליארד ש

  ). ח" מיליארד ש1.1

פעילות זו . במהל' התקופה הנסקרת התרחבה הפעילות של הבנק בעסקות נגזרי�

.   לקוחות הבנק ומיועדת לצרכי גידור וניהול סיכוני� הגלומי� בפעילות�מבוצעת ע�

 בשנת ח"ש מיליארד 4.6 מול בנקי� זרי� גדלה מיתרה ממוצעת של swapהיק+ פעילות 

  .2007 במחצית הראשונה של ח"ש מיליארד 6.9 ליתרה ממוצעת של 2006
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, אזרחיי� ואחרי�, קטוריו# הליכי� משפטיי� פורטו בדוח הדיר2006בדוח השנתי לשנת 

  .צדוחברות מאוחדות לה� הבנק 

  .למעט כמפורט להל#, ל"לא חלו שינויי� מהותיי� בהליכי� הנ, למועד פרסו� דוח זה

 מההו# 1%אי# בי# התביעות התלויות נגד הבנק תביעה שסכומה עולה על שיעור של 

 3רי� למעט תביעות שפורטו בביאו, ח"שו#  מילי�196כ, 2007 ביוני �30העצמי של הבנק ל

  .לדוחות הכספיי� �6ו

ובקשה לאישור תביעה  2007 פירוט בדבר בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה באפריל

   .לדוחות הכספיי�. ה.�4.ד.4ראה בביאור , 2007ייצוגית שהוגשה ביוני 

� הפרשות יהכספי נכללו בדוחות , בהסתמ' על חוות דעת משפטיות,לדעת הנהלת הבנק

  . נאותות לכיסוי נזקי� אפשריי� לכל התביעות

  .לדוחות הכספיי� 7�3 י�לפרטי� נוספי� ראה בבאור

 הוגשה בקשה לאישור תביעה נגזרת  מטע� הבנק כנגד בעלי השליטה 2007  במרס11ביו� 

  .1.4 סעי+ 177 עמוד 2006כמתואר בדוח השנתי לשנת , באפריקה ישראל ובכירי� בבנק

 הגישו הבנק ונושאי המשרה המשיבי� לבית המשפט המחוזי את 2007 באוגוסט 15ו� בי

  . התבקש בית המשפט לדחות את הבקשהפיהעל , תגובת� לבקשה לאישור תביעה נגזרת

    

הסכ� בי# הבנק לבי# בנק אגוד לישראל  של 2006בהמש' לתיאור בדוח השנתי לשנת 

הבנק ובנק  הגיעו 2007באפריל  ,שירותי מחשוב ותפעול כוללי�למת# ") בנק אגוד("מ "בע

אגוד להסכמה להארכת ההסכ� למת# שרותי מחשב ותפעול כוללי� על ידי הבנק לבנק 

  . 2009 לתקופה המסתיימת בשנת 2001אגוד שנחת� בספטמבר 

שול� לבנק תולפיו , 2007 בינואר 1 שני� החל מתארי' 10תקופת ההסכ� החדש הינה 

 �45ח בשנתיי� הראשונות לכ" מיליו# ש�40רה שנתית שתעלה בהדרגה מס' של כתמו

הסכומי� צמודי� למדד המחירי� לצרכ# של דצמבר (ח החל מהשנה השישית "מיליו# ש

  ).פעילות בנק אגוד ומותני� בהיק+ 2006

 לחתימת  על ידי דירקטוריו# הבנק ודירקטוריו# בנק אגוד וכפופההאושרהארכת ההסכ� 

  .בנק ישראללאישור ו� מפורט הסכ

  

  הליכי� משפטיי�

  הסכמי� מהותיי�
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  מעורבות חברתית

וכחלק מתפיסתו , פעיל לאומי בקהילה שבקרבה הוא פועל, מהקמתו ועד לימינו אלה

האמנות , התרבות, החברה, תור� הבנק למוסדות ולארגוני� שוני� בתחומי החינו'

תחו� החינו' והשכלה ועל עידוד בשני� האחרונות ש� הבנק דגש על תמיכה ב. והבריאות

  . היזמות וטיפוח המנהיגות בקרב בני הנוער בפריפריה

  : מעורבות הקבוצה בקהילה מבוצעת במספר דרכי�

הפועלי� לקידו� פרוייקטי� ) מוסדות ועמותות(תרומות באמצעות ארגוני�  •

 .חברתיי� שבמרכז� חינו' ורווחת ילדי� ובני נוער

 . ות לפעילויות חינוכיות ותרבותיותמעורבות באמצעות מת# חסוי •

  .דאגה פרטנית לאוכלוסיות במצוקה קשה •

  "   קר� המאה למע� דור המחר$לאומי אחרי "

 קר# –לאומי אחרי "הקי� לאומי את , במלאת מאה שני� להקמת הבנק, 2003בשנת 

הקר# משקיעה בפרויקטי� חינוכיי� ופועלת למע# צמצו� ". המאה למע# דור המחר

ההעשרה  השתתפו בתכניות הלימוד ו2006בשנת . הקניית שוויו# הזדמנויותפערי� ו

מכל רחבי , תלמידי� וסטודנטי� ממגזרי אוכלוסיה שוני� �14,000כ, השונות של הקר#

, "נוער מוביל שינוי"עמותת בו" עתידי�"עמותת ב ג� תומ' לאומיבמסגרת הקר# . האר$

המסייע " סיכויי� שווי�"וכ# מיז� , ערהמטפחות את ההשכלה והמנהיגות בקרב בני הנו

  .למשפחות מצוקה בתחומי סעד ורווחה

 ז "סיו� שנת פעילות תשס

נמשכו פעילויות העמותה בתחו� החינו' והנגישות להשכלה הגבוהה , במהל' הרביע השני

המכללה , אוניברסיטת חיפה, גוריו# בנגב�אוניברסיטת ב#, א"בשיתו+ אוניברסיטת ת

עמותת , "רשת הו# סיכוי לישראל"עמותת , "ידידי עתידי�" עמותת ,חי�האקדמית תל

  .  " אחריי–נוער מוביל שינוי "ועמותת " יוניסטרי�"

  " סיכויי� שווי�"

.  נמצא בשלבי סיכו�, המעניק סל סיוע נרחב למשפחות מעוטות יכולת, של המיז�' שלב ב

בתהלי' העברת בקשות יתר המשפחות מצויות .  מהמשפחות קיבלו את כל הסיוע�150כ

  .לצרכי� ושירותי� שנרכשי� בצורה מקומית

  פסחא 'קמחא ד

,  משפחות נזקקות �1,800לכחילק לאומי חבילות מזו# ותלושי שי , לכבוד חג הפסח

המבצע התקיי� זו השנה השלישית הודות לתרומה של . פסחא'במסגרת מבצע קמחא ד

  . עובדי� ולקוחות, " קר# המאה למע# דור המחר–לאומי אחרי "עמותת 

  "   מיסודו של לאומי–יזמי� צעירי� ישראל "

מיו� , "יזמי� צעירי�"שות+ ותומ' לאומי בפרויקט , כחלק מתפיסת טיפוח היזמות

הוא יוזמה בינלאומית שמקיפה מדי שנה " יזמי� צעירי�. "1991הקמתו בישראל בשנת 

 בני נוער מרחבי 4,000 –מעלה מל.  בני נוער בלמעלה ממאה מדינות ברחבי העול�ימיליונ

משתתפי� ג� השנה בתכנית חינוכית ומאתגרת שבמהלכה ה� מתנסי� בהקמת האר$ 

משתתפי התכנית מגיעי� . תו' לימוד עיקרי היזמות והעשייה העסקית, ועסק ובניהול

   .עולי� חדשי� וצעירי� מהמגזר הערבי,  ותיקי�–מכל מגזרי החברה בישראל 

  

  לאומי למע� הקהילה

 נושאי� נוספי�. ד
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   חברתיתמדד מעלה לאחריות

המדורגות על ידי , לאומי מדורג בעשירייה הראשונה מבי# כל החברות הגדולות במשק

  .מדד מעלה לאחריות חברתית

דירוג מעלה בוח# את החברות הגדולות במשק על פי עמידת# בקריטריוני� של אחריות 

הדירוג מתבסס על קריטריוני� מפורטי� בארבעה תחומי� מרכזיי� מתו' . חברתית

סביבת , אתיקה בעסקי�, איכות סביבה:  תחומי האחריות החברתית של עסקי�מכלול

  . עבודה וזכויות אד� וקשרי קהילה

  היק+ תרומות וחסויות

תרמה קבוצת לאומי והעניקה חסויות למטרות , 2007במחצית הראשונה של שנת 

 �5.8כמתוכ� ס' התרומות הוא , ח"ש מיליו#  �7.1כחברתיות וקהילתיות בהיק+ של  

  .ח"שמיליו# 
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הסטנדרטי� המקצועיי� לפיה� , פרטי� בדבר הביקורת הפנימית בקבוצה ובכלל זה

, תכנית העבודה השנתית והרב שנתית והשיקולי� בקביעתה, פועלת הביקורת הפנימית

  .2006נכללו בדוח השנתי לשנת 

  .בתקופת הדוח לא חלו שינויי� מהותיי� בפרטי� אלה

 באפריל �15 ונדו# בועדת הביקורת ב2007 באפריל �10 הוגש ב2006י מסכ� לשנת דוח שנת

2007 .  

 ונדונו 2007 באפריל �10 הוגשו ב2006ל לשנת "דוחות שנתיי� של חברות בנות ושלוחות חו

  .2007 במאי �27בועדת הביקורת ב

  הערכת בקרות ונהלי� לגבי הגילוי בדוח הכספי

 פירס� המפקח על הבנקי� הוראה בדבר הצהרה שתצור+ לדוחות 2004 בנובמבר 15ביו� 

ל והחשבונאי "עליה יחתמו המנכ, רבעוניי� ושנתיי� של תאגידי� בנקאיי�

ראש החטיבה , בלאומי(החשב של הבנק או אד� המבצע בפועל אותו תפקיד /הראשי

 18ביו� . 2005וני  בי�30החל מהדוח הכספי לתקופה המסתיימת ב)  ולכלכלהלכספי�

נוסח ההצהרה בהוראה .  פירס� המפקח על הבנקי� נוסח מתוק# של ההצהרה2005ביולי 

 Sarbanes - Oxley  בחוק 302 ומתייחס לדרישות של סעי+ �SECמבוסס על הוראות של ה

("SOX") . בהתא� להוראה ההצהרה אינה מיושמת על פי הדרישות המרחיבות שנקבעו

 המחייב קיו� מער' בקרה פנימית על פי מסגרת מוגדרת �SOX Act של ה404בסעי+ 

ומקובלת והרחבה בהיק+ ניכר בהשוואה לבקרות הגילוי שהפעלת# נדרשה מהדוחות ליו� 

  . ואיל'2005 ביוני 30

ל הראשי "קבע הבנק נהלי� וכ# מונתה ועדת גילוי בראשות המנכ, בסיוע יועצי� חיצוניי�

ומנהלי� בכירי� אחרי� במתכונת המאפשרת לקיי� את של הבנק ובשיתו+ חברי הנהלה 

  .ההנחיות של הוראה זו

, של הבנקולכלכלה ל הראשי וראש החטיבה לכספי� "בשיתו+ המנכ, הנהלת הבנק

 של הבקרות והנהלי� לגבי האפקטיביותהעריכו לתו� התקופה המכוסה בדוח זה את 

  הבנק וראש החטיבה לכספי� ל הראשי של "המנכ, על בסיס הערכה זו. הגילוי של הבנק

הסיקו כי לתו� תקופה זו הבקרות והנהלי� לגבי הגילוי של הבנק הינ� ולכלכלה 

לסכ� ולדווח על המידע שהבנק נדרש לגלות בדוח הרבעוני , לעבד,  כדי לרשו�אפקטיביי�

  . בהתא� להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקי� ובמועד שנקבע בהוראות אלו

 לא אירע כל שינוי מהותי בבקרה 2007 של ביוני 30שהסתיי� ביו� רביע מהל' הב

 אשר השפיע באופ# מהותי או סביר שצפוי להשפיע ,הפנימית על הדיווח הכספי של הבנק

  .באופ# מהותי על הבקרה הפנימית של הבנק על הדיווח הכספי

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

 פירס� המפקח על הבנקי� חוזר המפרט הוראות ליישו� דרישות סעי+ 2005 בדצמבר �5ב

 Public Company Accounting � והSEC � נקבעו על ידי ה404בסעי+ . SOX Act � של ה404

Oversight Board הוראות באשר לאחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי 

  .בי הביקורת של הבקרה הפנימית על דיווח כספיוחוות דעת רואי החשבו# המבקר לג

  :ל קובעות"הוראות המפקח בחוזר הנ

 שפורסמו SEC � וכ# את הוראות ה404תאגידי� בנקאיי� יישמו את דרישות סעי+  •

  .מכוחו

, בקרה פנימית נאותה מחייבת קיו� מער' בקרה על פי מסגרת מוגדרת ומוכרת •

  . שמש לצור' הערכת הבקרה הפנימית עונה על הדרישות ויכול לCOSO �ומודל ה

או הקמה של מערכת תשתית של בקרות /יישו� דרישות ההוראה מחייב שדרוג  ו •

פנימיות בבנק והלי' פיתוח# של מערכות אלה מחייב את הבנק להיער' ולקבוע 

  .שלבי� ויעדי ביניי� עד ליישומ# המלא

  המבקר הפנימי

  הערכת בקרות ונהלי�
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יקורת רואי החשבו# כ' שב, 2008את הפרויקט יש להשלי� עד המחצית הראשונה של  •

  .2008 ותסתיי� עד למועד הדיווח של דצמבר 2008 תחל בחודש יוני י�המבקר

  . ליישו� ההוראהנערכתהנהלת הבנק 

  דירקטוריו�

באסיפה הכללית השנתית של ,  נבחר מר משה דברת כדירקטור בבנק2007 במאי 20ביו� 

  .בנקה

 הוחלט לאשר ולפרס� את 2007 באוגוסט 28בישיבת הדירקטוריו# שהתקיימה ביו� 

 2007 ביוני 30 של הקבוצה ליו� י� הבלתי מבוקר� י� המאוחד�ייכספה ותדוחהתמצית 

  .  באותו תארי'ו שנסתיימותלתקופו

 ישיבות של �53וישיבות מליאה   20 � 2007 במחצית הראשונה שלהדירקטוריו# קיי� 

  .ועדות הדירקטוריו#

  
  
  
  
  

      
  אית# ר+    גליה מאור

  ר הדירקטוריו#"יו    כללי ראשימנהל 
  
  
  
  
  2007 באוגוסט 28
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     ביוני30לשלושה חודשי� שנסתיימו ביו�         

      2006         2007    

      הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה     הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה 

    יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  השפעתכולל   יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  כולל השפעת

    )ב(ממוצעת   מימו�  נגזרי�  נגזרי�  )ב(ממוצעת    מימו�  נגזרי�  י�נגזר

     )ח"במיליוני ש(  )באחוזי�(    ) ח"במיליוני ש(  )באחוזי�(  

  מטבע ישראלי לא צמוד                

  )ד ()ג(נכסי�   95,044  1,432  6.16    )ט (86,720  1,490  7.07  

  )ה( ALM' משובצי� והשפעת נגזרי�  25,980  252      13,813  161    

  ס( כל הנכסי�  121,024  1,684    5.68  100,533  1,651    6.75

  )ד (התחייבויות  102,682  )752(  )2.95(    )ט (85,115  )799(  )3.81(  

  )ה( ALM' משובצי� והשפעת נגזרי�  12,177  )103(      6,554  )26(    

  ס( כל ההתחייבויות  114,859  )855(    )3.00(  91,669  )825(    )3.65(

  פער הריבית      3.21  2.68      3.26  3.10

  מטבע ישראלי צמוד למדד                

  )ד ()ג(נכסי�   56,982  1,058  7.64    57,097  1,379  10.01  

  )ה( ALM' משובצי� והשפעת נגזרי�  427  9      262  3    

  ס( כל הנכסי�  57,409  1,067    7.65  57,359  1,382    9.99

  )ד (ייבויותהתח  42,070  )716(  )6.98(    47,238  )1,029(  )9.00(  

  )ה( ALM' משובצי� והשפעת נגזרי�  7,621  )204(      3,922  )50(    

  ס( כל ההתחייבויות  49,691  )920(    )7.61(  51,160  )1,079(    )8.71(

  פער הריבית      0.66  0.04      1.01  1.28

  : מטבע חו�                

  )ח"לרבות מטבע ישראלי צמוד למט(                

  )ד ()ג(נכסי�   122,069  5,229  18.27    )ט( 121,071  )3,009(  )9.58(  

  )ה: (השפעת נגזרי�                

   מגדרי�נגזרי�  6,814  20      4,351  72    

   ALM' משובצי� ונגזרי�  50,317  1,515      52,762  )1,224(    

  ס( כל הנכסי�  179,200  6,764    15.98  178,184  )4,161(    )9.02(

  )ד (התחייבויות  116,369  )4,640(  )16.93(    )ט( 116,538  3,295  10.84  

  )ה: (השפעת נגזרי�                

   מגדרי�נגזרי�  6,566  )10(      4,247  )40(    

   ALM' משובצי� ונגזרי�  56,736  )1,726(      55,950  1,452    

  ס( כל ההתחייבויות  179,671  )6,376(    )14.97(  176,735  4,707    10.23

  פער הריבית      1.34  1.01      1.26  1.21

  

  .להל� 70ת ראה בעמוד הערו

  

  

  

      )א(  )על בסיס מאוחד(שיעורי הכנסה והוצאה 
  סכומי& מדווחי&
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    ביוני 30לשלושה חודשי� שנסתיימו ביו�         

      2006        2007    

      הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה     הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה 

    יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  השפעתכולל   יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  השפעתכולל 

    )ב(ממוצעת   מימו�  נגזרי�  נגזרי�  )ב(ממוצעת    מימו�  נגזרי�  נגזרי�

     )ח"במיליוני ש(  )באחוזי�(    ) ח"במיליוני ש(  )באחוזי�(  

    

)0.21(  

  

)140(  

  

  )ט( 264,888

    

11.75  

  

7,719  

  

274,095  

נכסי� כספיי� שהניבו הכנסות ס( הכל 

 �  )ו ()ד(מימו

  )ה: (רי�השפעת נגז                

   מגדרי�נגזרי�  6,814  20      4,351  72    

   ALM' משובצי� ונגזרי�  76,724  1,776      66,837  )1,060(    

  ס( כל הנכסי�  357,633  9,515    11.08  336,076  )1,128(    )1.33(

    

2.34  

  

1,467  

  

  )ט( 248,891

    

)9.69(  

  

)6,108(  

  

261,121  

התחייבויות כספיות שגרמו ס( הכל 

  )ד (ו�הוצאות מימ

  )ה: (השפעת נגזרי�                

   מגדרי�נגזרי�  6,566  )10(      4,247  )40(    

   ALM' משובצי� ונגזרי�  76,534  )2,033(      66,426  1,376    

  ס( כל ההתחייבויות  344,221  )8,151(    )9.81((  319,564  2,803    3.46

  פער הריבית      2.06  1.27      2.13  2.13

  תבגי� אופציו    37        )15(    

      

  

1  

        

  

)2(  

לא כולל (נגזרי� אחרי� בגי� מכשירי�   

 ALM'ב, נגזרי� בגידור, אופציות

  )ה) (ונגזרי� משובצי� שהופרדו

      

84  

        

499  

  עמלות מעסקי מימו� והכנסות   

  )ז(מימו� אחרות 

  הוצאות מימו� אחרות    )89(        51    

      

1,796  

        

1,809  

 רווח מפעולות מימו� לפני הפרשה  

  לחובות מסופקי�

      

)185(  

        

)38(  

לרבות (הפרשה לחובות מסופקי�   

  )נוספתוכללית הפרשה 

      

1,611  

        

1,771  

רווח מפעולות מימו� לאחר הפרשה   

  לחובות מסופקי�

      

  

  

264,888  

        

274,095  

 �  נכסי� כספיי� שהניבו הכנסות מימו

  )ו) (ד(

  )ח(רי� נגזרי� נכסי� הנובעי� ממכשי  3,829        3,782      

  )ד(נכסי� כספיי� אחרי�   4,575        3,129      

        

)1,071(  

        

)1,000(  

הפרשה כללית והפרשה נוספת לחובות 

  מסופקי�

  ס( כל הנכסי� הכספיי�  281,499        270,728      

        

248,891  

        

261,121  

התחייבויות כספיות שגרמו הוצאות 

 �  )ד(מימו

        

3,596  

        

3,493  

  ייבויות הנובעות ממכשירי� התח

  )ח(נגזרי� 

  )ד(התחייבויות כספיות אחרות   7,217        6,666      

  ס( כל ההתחייבויות הכספיות  271,831        259,153      

        

11,575  

        

9,668  

ס( הכל עוד, נכסי� כספיי� על 

  התחייבויות כספיות

  נכסי� לא כספיי�  9,897        7,614      

  ייבויות לא כספיותהתח  778        1,671      

  ס( כל האמצעי� ההוניי�  18,787        17,518      

  

  .להל� 70הערות ראה בעמוד 

  

  )א() על בסיס מאוחד(שיעורי הכנסה והוצאה 
  סכומי& מדווחי& 
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  :הערות
  
 של מכשירי� מאזניותלרבות השפעות חו- ( ניתני� לפני ולאחר השפעת מכשירי� נגזרי� הנתוני� בלוח זה  )א(

   ).  נגזרי�

פרט למגזר מטבע ישראלי לא , ל"חברות מאוחדות בחו ותחילת הרבעוני� בעל בסיס יתרות פתיחה חודשיות  ) ב(

ולאחר ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של , צמוד בו מחושבת היתרה הממוצעת על בסיסי נתוני� יומיי�

  .הפרשות ספציפיות לחובות מסופקי�

התאמות שטר� מומשו מ) הפסדי�(היתרה הממוצעת של רווחי� ) נוספה( מהיתרה הממוצעת של הנכסי� נוכתה  )ג(

  :למסחר וזמינות למכירה כלהל�לשווי הוג� של אגרות חוב 

ח " מיליוני ש218' וח" מיליוני ש243  ס( שלחודשי�ושישה שלושה  ל שותלתקופ במגזר מטבע ישראלי לא צמוד  

  .בהתאמה

ני  מיליו137' וח"מיליוני ש 176  ס( שלחודשי�ושישה שלושה  ל שותלתקופ במגזר מטבע ישראלי צמוד למדד  

  .ח בהתאמה"ש

 מיליוני )17(  ס( שלחודשי�ושישה שלושה  ל שותלתקופ )ח"למטמטבע ישראלי צמוד לרבות (מטבע חו- במגזר   

  .ח בהתאמה" מיליוני ש)40(' וח"ש

  .למעט מכשירי� נגזרי�  )ד( 

לק ממער(  המהווי� ח(ALM)נגזרי� משובצי� שהופרדו ונגזרי� , )למעט אופציות(מכשירי� נגזרי� מגדרי�   )ה(

  .ניהול הנכסי� וההתחייבויות של הבנק

שטר� מומשו מהתאמות לשווי הוג� של   רווחי� היתרה הממוצעת של נוכתה מהיתרה הממוצעת של הנכסי�  )ו (

 מיליוני 402חודשי� ס( של ושישה  של שלושה ותלתקופ, במגזרי� השוני�, למסחר וזמינות למכירהאגרות חוב 

  .בהתאמהח " מיליוני ש315' וח"ש

  .לרבות רווחי� והפסדי� ממכירת השקעות באגרות חוב ומהתאמות לשווי הוג� של אגרות חוב למסחר  )ז( 

  ).לא כולל יתרות חו- מאזניות ממוצעות של מכשירי� נגזרי�(יתרות מאזניות ממוצעות של מכשירי� נגזרי�   )ח(

  .ב.1 ראה באור ' הוצג מחדש  )ט(
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    ביוני 30 חודשי� שנסתיימו ביו� לשלושה        

    2006      2007    

      הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה     הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה 

    יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  כולל השפעת  יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  כולל השפעת

    )ב(ממוצעת   מימו�  נגזרי�  נגזרי�  )ב(וצעת ממ  מימו�   נגזרי�  נגזרי�

     )$במיליוני (  )באחוזי�(    ) $במיליוני (  )באחוזי�(  

  פעילות מקומית : מטבע חו�                

  לרבות מטבע ישראלי צמוד (                

  )מטבע חו�

  )ד ()ג(נכסי�   19,228  268  5.69    16,760  218  5.31  

  )ה: (השפעת נגזרי�                

   מגדרי�נגזרי�  1,665  6      951  16    

   ALM' משובצי� ונגזרי�  12,257  29      11,498  3    

  ס( כל הנכסי�  33,150  303    3.70  29,209  237    3.29

  )ד (התחייבויות  18,705  )187(  )4.07(    16,585  )135(  )3.31(  

  )ה: (השפעת נגזרי�                

   מגדרי�נגזרי�  1,608  )3(      933  )9(    

   ALM' משובצי� ונגזרי�  13,808  )19(      12,159  11    

  ס( כל ההתחייבויות  34,121  )209(    )2.47(  29,677  )133(    )1.81(

  פער הריבית      1.62  1.23      2.00  1.48

שלוחות , ל"פעילות חו: מטבע חו�                

  שה( זרוע ארוכה

  )ד ()ג(נכסי�   10,445  159  6.25    9,505  122  5.25  

  )ה( ALM' משובצי� ו נגזרי�השפעת  40  )2(      40  '     

  ס( כל הנכסי�  10,485  157    6.16  9,545  122    5.24

  )ד (התחייבויות  9,616  )114(  )4.83(    8,717  )84(  )3.93(  

  )ה( ALM' משובצי� והשפעת נגזרי�  60  *      74  )1(    

  ס( כל ההתחייבויות  9,676  )114(    )4.80(  8,791  )85(    )3.94(

  פער הריבית      1.42  1.36      1.32  1.30

  ס+ הכל                

    

5.29  

  

340  

  

26,265  

    

5.89  

  

427  

  

29,673  

  ח שהניבו "נכסי� כספיי� במט

�  )ד) (ג (הכנסות מימו

  )ה: (השפעת נגזרי�                

   מגדרי�נגזרי�  1,665  6      951  16    

   ALM' משובצי� ונגזרי�  12,297  27      11,538  3    

  ס( כל הנכסי�  43,635  460    4.29  38,754  359    3.77

    

)3.52(  

  

)219(  

  

25,302  

    

)4.33(  

  

)301(  

  

28,321  

ח שגרמו "התחייבויות כספיות במט

�  )ד (הוצאות מימו

  )ה: (השפעת נגזרי�                

   מגדרי�נגזרי�  1,608  )3(      933  )9(    

   ALM' משובצי� ונגזרי�  13,868  )19(      12,233  10    

  ס( כל ההתחייבויות  43,797  )323(    )2.98(  38,468  )218(    )2.29(

  פער הריבית      1.56  1.31      1.77  1.48

  

   ).  לרבות השפעות חו- מאזנית של מכשירי� נגזרי�( ניתני� לפני ולאחר השפעת מכשירי� נגזרי� הנתוני� בלוח זה  )א(

ולאחר ניכוי , ל"ות מאוחדות בחוותחילת הרבעוני� בחבר, על בסיס יתרות פתיחה חודשיות בבנק ובחברות מאוחדות באר-  )ב(

  .היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות ספציפיות לחובות מסופקי�

שטר� מומשו מהתאמות  הפסדי�היתרה הממוצעת של  נוספהל "בפעילות מקומית ובפעילות חויתרה הממוצעת של הנכסי� ל  )ג(

  .ב"ר ארה דול� מיליו)4(בס( למסחר וזמינות למכירה לשווי הוג� של אגרות חוב 

  .למעט מכשירי� נגזרי�  )ד(

 המהווי� חלק ממער( ניהול הנכסי� (ALM)נגזרי� משובצי� שהופרדו ונגזרי� , )למעט אופציות(מכשירי� נגזרי� מגדרי�   )ה

  .וההתחייבויות של הבנק

  

  )א() בסיס מאוחדעל (שיעורי הכנסה והוצאה  
  ב"ארה$ *נומינלי ב: מטבע חו�



        סקירת הנהלהסקירת הנהלהסקירת הנהלהסקירת הנהלה

       72

     ביוני�30  חודשי� שנסתיימו ביולשישה        

      2006         2007    

      הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה     הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה 

    יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  השפעתכולל   יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  כולל השפעת

    )ב(ממוצעת   מימו�  נגזרי�  נגזרי�  )ב(ממוצעת    מימו�  נגזרי�  נגזרי�

     )ח"במיליוני ש(  )באחוזי�(    ) ח"במיליוני ש(  )באחוזי�(  

  מטבע ישראלי לא צמוד                

  )ד ()ג(נכסי�   93,977  2,854  6.17    )ט (87,138  2,890  6.75  

  )ה( ALM' משובצי� והשפעת נגזרי�  26,081  511      15,146  272    

  ס( כל הנכסי�  120,058  3,365    5.69  102,284  3,162    6.28

  )ד (התחייבויות  100,170  )1,546(  )3.11(    )ט (85,706  )1,516(  )3.57(  

  )ה( ALM' משובצי� והשפעת נגזרי�  11,995  )217(      6,941  )39(    

  ס( כל ההתחייבויות  112,165  )1,763(    )3.17(  92,647  )1,555(    )3.39(

  פער הריבית      3.06  2.52      3.18  2.89

  מטבע ישראלי צמוד למדד                

  )ד ()ג(נכסי�   56,580  1,603  5.74    56,081  2,149  7.81  

  )ה( ALM' משובצי� והשפעת נגזרי�  360  15      244  6    

  ס( כל הנכסי�  56,940  1,618    5.76  56,325  2,155    7.80

  )ד (התחייבויות  43,115  )1,034(  )4.85(    47,325  )1,587(  )6.82(  

  )ה( ALM' משובצי� והשפעת נגזרי�  6,582  )317(      3,858  )106(    

  ס( כל ההתחייבויות  49,697  )1,351(    )5.51(  51,183  )1,693(    )6.72(

  פער הריבית      0.89  0.25      0.99  1.08

  : מטבע חו�                

  )ח"לרבות מטבע ישראלי צמוד למט(                

  )ד ()ג(נכסי�   123,616  5,022  8.29     120,672  451  0.75  

  )ה: (השפעת נגזרי�                

   מגדרי�נגזרי�  6,714  172      4,615  101    

   ALM' משובצי� ונגזרי�  49,359  890      50,515  )316(    

  ס( כל הנכסי�  179,689  6,084    6.89  175,802  236    0.27

  )ד (התחייבויות  116,599  )3,929(  )6.86(     115,691  366  0.63  

  )ה: (השפעת נגזרי�                

   מגדרי�נגזרי�  6,430  )166(      4,518  )87(    

   ALM' משובצי� ונגזרי�  56,939  )966(      54,805  556    

  ס( כל ההתחייבויות  179,968  )5,061(    )5.70(  175,014  835    0.95

  פער הריבית      1.43  1.19      1.38  1.22

  

  .לעיל 70הערות ראה בעמוד 

  

  

  

      )א(  )על בסיס מאוחד(שיעורי הכנסה והוצאה 
  סכומי& מדווחי&
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     ביוני�30  חודשי� שנסתיימו ביולשישה        

      2006        2007    

      הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה     הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה 

    יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  השפעתכולל   יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  השפעתכולל 

    )ב(ממוצעת   מימו�  נגזרי�  נגזרי�  )ב(ממוצעת    מימו�  נגזרי�  נגזרי�

     )ח"במיליוני ש(  )אחוזי�ב(    ) ח"במיליוני ש(  )באחוזי�(  

    

4.21  

  

5,490  

  

  )ט( 263,891

    

7.03  

  

9,479  

  

274,173  

נכסי� כספיי� שהניבו הכנסות ס( הכל 

 �  )ו ()ד(מימו

  )ה: (השפעת נגזרי�                

   מגדרי�נגזרי�  6,714  172      4,615  101    

   ALM' משובצי� ונגזרי�  75,800  1,416      65,905  )38(    

  ס( כל הנכסי�  356,687  11,067    6.30  334,411  5,553    3.35

    

)2.21(  

  

)2,737(  

  

  )ט( 248,722

    

)5.07(  

  

)6,509(  

  

259,884  

התחייבויות כספיות שגרמו ס( הכל 

�  )ד (הוצאות מימו

  )ה: (השפעת נגזרי�                

   מגדרי�נגזרי�  6,430  )166(      4,518  )87(    

   ALM'שובצי� ו מנגזרי�  75,516  )1,500(      65,604  411    

  ס( כל ההתחייבויות  341,830  )8,175(    )4.84(  318,844  )2,413(    )1.52(

  פער הריבית      1.96  1.46      2.00  1.83

  בגי� אופציות    50        5    

      

  

2  

        

  

)1(  

לא כולל (נגזרי� אחרי� בגי� מכשירי�   

 ALM'ב, נגזרי� בגידור, אופציות

  )ה) (ונגזרי� משובצי� שהופרדו

      

271  

        

727  

  עמלות מעסקי מימו� והכנסות   

  )ז(מימו� אחרות 

  הוצאות מימו� אחרות    )66(        23    

      

3,441  

        

3,602  

רווח מפעולות מימו� לפני הפרשה   

  לחובות מסופקי�

      

)386(  

        

)49(  

לרבות (הפרשה לחובות מסופקי�   

  )נוספתוכללית הפרשה 

      

3,055  

        

3,553  

ות מימו� לאחר הפרשה רווח מפעול  

  לחובות מסופקי�

        

263,891  

        

274,173  

 �  נכסי� כספיי� שהניבו הכנסות מימו

  )ו) (ד(

  )ח(נכסי� הנובעי� ממכשירי� נגזרי�   3,782        3,761      

  )ד(נכסי� כספיי� אחרי�   4,215        3,287      

        

)1,054(  

        

)1,010(  

הפרשה כללית והפרשה נוספת לחובות 

  ופקי�מס

  ס( כל הנכסי� הכספיי�  281,160        269,885      

        

248,722  

        

259,884  

התחייבויות כספיות שגרמו הוצאות 

 �  )ד(מימו

        

3,605  

        

3,454  

  התחייבויות הנובעות ממכשירי� 

  )ח(נגזרי� 

  )ד(התחייבויות כספיות אחרות   8,295        6,816      

  חייבויות הכספיותס( כל ההת  271,633        259,143      

        

10,742  

        

9,527  

ס( הכל עוד, נכסי� כספיי� על 

  התחייבויות כספיות

  נכסי� לא כספיי�  9,507        7,542      

  התחייבויות לא כספיות  710        1,433      

  ס( כל האמצעי� ההוניי�  18,324        16,851      

  

  .לעיל 70הערות ראה בעמוד 

  

  

  )א() על בסיס מאוחד(שיעורי הכנסה והוצאה 
  סכומי& מדווחי& 
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     ביוני30 חודשי� שנסתיימו ביו� לשישה        

    2006      2007    

      הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה     הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה 

    יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  כולל השפעת  יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  כולל השפעת

    )ב(ממוצעת   מימו�  נגזרי�  נגזרי�  )ב(צעת ממו  מימו�   נגזרי�  נגזרי�

     )$במיליוני (  )באחוזי�(    ) $במיליוני (  )באחוזי�(  

  פעילות מקומית : מטבע חו�                

  לרבות מטבע ישראלי צמוד (                

  )מטבע חו�

  )ד ()ג(נכסי�   19,416  536  5.60    16,669  407  4.94  

  )ה: (השפעת נגזרי�                

   מגדרי�נגזרי�  1,617  41      1,001  22    

   ALM' משובצי� ונגזרי�  11,842  30      10,926  5    

  ס( כל הנכסי�  32,875  607    3.73  28,596  434    3.06

  )ד (התחייבויות  18,526  )358(  )3.90(    16,270  )250(  )3.09(  

  )ה: (השפעת נגזרי�                

   מגדרי�נגזרי�  1,550  )39(      983  )19(    

   ALM' משובצי� ונגזרי�  13,644  )4(      11,824  7    

  ס( כל ההתחייבויות  33,720  )401(    )2.39(  29,077  )262(    )1.81(

  פער הריבית      1.70  1.34      1.85  1.25

שלוחות , ל"פעילות חו: מטבע חו�                

  שה( זרוע ארוכה

  )ד ()ג(נכסי�   10,248  306  6.06    9,460  236  5.05  

  )ה( ALM' משובצי� ו נגזרי�השפעת  46  12      41  5    

  ס( כל הנכסי�  10,294  318    6.27  9,501  241    5.14

  )ד (התחייבויות  9,479  )217(  )4.63(    8,785  )162(  )3.73(  

  )ה( ALM' משובצי� והשפעת נגזרי�  65  *      72  )1(    

  ס( כל ההתחייבויות  9,544  )217(    )4.60(  8,857  )163(    )3.72(

  פער הריבית      1.43  1.67      1.32  1.42

  ס+ הכל                

    

4.98  

  

643  

  

26,129  

    

5.76  

  

842  

  

29,664  

  ח שהניבו "נכסי� כספיי� במט

�  )ד) (ג (הכנסות מימו

  )ה: (השפעת נגזרי�                

   מגדרי�נגזרי�  1,617  41      1,001  22    

   ALM' משובצי� ונגזרי�  11,888  42      10,967  10    

  ס( כל הנכסי�  43,169  925    4.33  38,097  675    3.57

    

)3.31(  

  

)412(  

  

25,055  

    

)4.15(  

  

)575(  

  

28,005  

ח שגרמו "התחייבויות כספיות במט

�  )ד (הוצאות מימו

  )ה: (השפעת נגזרי�                

   מגדרי�נגזרי�  1,550  )39(      983  )19(    

   ALM' משובצי� ונגזרי�  13,709  )4(      11,896  6    

  ס( כל ההתחייבויות  43,264  )618(    )2.88(  37,934  )425(    )2.25(

  פער הריבית      1.61  1.45      1.67  1.32

  

   ).  לרבות השפעות חו- מאזנית של מכשירי� נגזרי�( ניתני� לפני ולאחר השפעת מכשירי� נגזרי� הנתוני� בלוח זה  )א(

ולאחר ניכוי , ל"� בחברות מאוחדות בחוותחילת הרבעוני, על בסיס יתרות פתיחה חודשיות בבנק ובחברות מאוחדות באר-  )ב(

  .היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות ספציפיות לחובות מסופקי�

שטר� מומשו מהתאמות הפסדי�  היתרה הממוצעת של ל נוספה"בפעילות מקומית ובפעילות חויתרה הממוצעת של הנכסי� ל  )ג(

  .ב" דולר ארה�ו מילי)9(בס( למסחר וזמינות למכירה לשווי הוג� של אגרות חוב 

  .למעט מכשירי� נגזרי�  )ד(

 המהווי� חלק ממער( ניהול הנכסי� (ALM)נגזרי� משובצי� שהופרדו ונגזרי� , )למעט אופציות(מכשירי� נגזרי� מגדרי�   )ה

  .וההתחייבויות של הבנק

  )א() בסיס מאוחדעל (שיעורי הכנסה והוצאה  
  ב"ארה$ *נומינלי ב: מטבע חו�
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  (CERTIFICATION) *הצהרה 

  

  :אני גליה מאור מצהירה כי

  

  

 2007 ביוני 30לרביע  שהסתיי� ביו� ") הבנק: "להל�(מ "לאומי לישראל בעסקרתי את הדוח הרבעוני של בנק   .1

)�  ").הדוח: "להל

  

הדוח איננו כולל כל מצג לא נכו� של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית , בהתבסס על ידיעתי  .2

טעי� בהתייחס לתקופה לא יהיו מ, לאור הנסיבות בה� נכללו אות� מצגי�, הנחו- כדי שהמצגי� שנכללו בו

  .המכוסה בדוח

  

מכל , הדוחות הכספיי� הרבעוניי� ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפי� באופ� נאות, בהתבסס על  ידיעתי  .3

תוצאות הפעולות והשינויי� בהו� העצמי של הבנק לימי� ולתקופות , את המצב הכספי, הבחינות המהותיות

  .המדווחי� בדוח

  

 המצהירי� הצהרה זו אחראי� לקביעת� ולקיומ� של בקרות ונהלי� לצור( גילוי  הנדרש אני ואחרי� בבנק  .4

  :וכ�. בדוח של הבנק

המיועדי� , או גרמנו לקביעת� תחת פיקוחנו של בקרות ונהלי� כאלה, קבענו בקרות ונהלי� כאלה  .א

ו על ידי אחרי� מובא לידיעתנ, לרבות תאגידי� מאוחדי� שלו, להבטיח שמידע מהותי המתייחס לבנק

  ;בבנק  ובאות� תאגידי� בפרט במהל( תקופת ההכנה של הדוח

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלי� לגבי הגילוי של הבנק והצגנו את מסקנותינו לגבי   .ב

;  לתו� התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, האפקטיביות של הבקרות והנהלי� לגבי הגילוי

�  וכ

, דוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברביע זה שהשפיע באופ� מהותיגילינו ב  .ג

  וכ�; על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי, או סביר שצפוי להשפיע באופ� מהותי

 לדירקטוריו� ולוועדת, אני ואחרי� בבנק המצהירי� הצהרה זו גילינו לרואי החשבו� המבקרי� המשותפי�  .5

בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על  דיווח , הביקורת של הדירקטוריו� של הבנק

  : כספי

את כל הליקויי� המשמעותיי� והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על   .א

  וכ�; ולדווח על מידע כספילסכ� , לעבד, אשר סביר שצפויי� לפגוע ביכולתו של הבנק לרשו�, דיווח כספי

בה מעורבת ההנהלה או מעורבי� עובדי� אחרי� שיש לה� , בי� מהותית ובי� שאינה מהותית, כל תרמית  .ב

  .תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי

  .על פי כל די�, אי� באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אד� אחר

  

  

  

  

     2007 באוגוסט 28

  ___________________  

   גליה מאור     

  מנהל כללי ראשי 
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  (CERTIFICATION) *הצהרה 

  

  :אני זאב נהרי מצהיר כי

  

  

 2007 ביוני 30לרביע  שהסתיי� ביו� ") הבנק: "להל�(מ "סקרתי את הדוח הרבעוני של בנק לאומי לישראל בע  .1

)�  ").הדוח: "להל

  

יננו כולל כל מצג לא נכו� של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הדוח א, בהתבסס על ידיעתי  .2

לא יהיו מטעי� בהתייחס לתקופה , לאור הנסיבות בה� נכללו אות� מצגי�, הנחו- כדי שהמצגי� שנכללו בו

  .המכוסה בדוח

  

מכל , י� באופ� נאותהדוחות הכספיי� הרבעוניי� ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפ, בהתבסס על  ידיעתי  .3

תוצאות הפעולות והשינויי� בהו� העצמי של הבנק לימי� ולתקופות , את המצב הכספי, הבחינות המהותיות

  .המדווחי� בדוח

  

אני ואחרי� בבנק המצהירי� הצהרה זו אחראי� לקביעת� ולקיומ� של בקרות ונהלי� לצור( גילוי  הנדרש   .4

  :וכ�. בדוח של הבנק

המיועדי� , או גרמנו לקביעת� תחת פיקוחנו של בקרות ונהלי� כאלה, ונהלי� כאלהקבענו בקרות   .א

מובא לידיעתנו על ידי אחרי� , לרבות תאגידי� מאוחדי� שלו, להבטיח שמידע מהותי המתייחס לבנק

  ;בבנק  ובאות� תאגידי� בפרט במהל( תקופת ההכנה של הדוח

גבי הגילוי של הבנק והצגנו את מסקנותינו לגבי הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלי� ל  .ב

;  לתו� התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, האפקטיביות של הבקרות והנהלי� לגבי הגילוי

�  וכ

, גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברביע זה שהשפיע באופ� מהותי  .ג

 �  וכ�; על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי, מהותיאו סביר שצפוי להשפיע באופ

לדירקטוריו� ולוועדת , אני ואחרי� בבנק המצהירי� הצהרה זו גילינו לרואי החשבו� המבקרי� המשותפי�  .5

בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על  דיווח , הביקורת של הדירקטוריו� של הבנק

  : כספי

ליקויי� המשמעותיי� והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על את כל ה  .א

  וכ�; לסכ� ולדווח על מידע כספי, לעבד, אשר סביר שצפויי� לפגוע ביכולתו של הבנק לרשו�, דיווח כספי

ש לה� בה מעורבת ההנהלה או מעורבי� עובדי� אחרי� שי, בי� מהותית ובי� שאינה מהותית, כל תרמית  .ב

  .תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי

  .על פי כל די�, אי� באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אד� אחר
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  _____________________  

           זאב נהרי  

   הכלליבכיר למנהלמשנה  

   וכלכלהראש החטיבה לכספי&     

  

  

  

  

  



 
  
  

  גבאי את קסיררקוסט פורר �

  67067אביב �תל, 3עמינדב ' רח  
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  לכבוד

  מ"דירקטוריו� בנק לאומי לישראל בע

  

  

  ,.נ.ג.א

  

  

   דוחות כספיי� ביניי� מאוחדי� בלתי מבוקרי� תמצית סקירת  :הנדו�

       2007 ביוני 30 ביו� ושנסתיימושישה חודשי� של שלושה חודשי� ות לתקופ

  

  

והחברות המאוחדות ) הבנק: להל�(מ "לבקשתכ� סקרנו את תמצית מאז� הביניי� המאוחד של בנק לאומי לישראל בע

 הביניי� על השינויי� ות ואת תמצית דוחי�דביניי� המאוח רווח והפסד הות את תמצית דוח,2007 ביוני 30שלו ליו� 

  . באותו תארי'ושנסתיימושישה חודשי�  של שלושה חודשי� ותבהו� העצמי לתקופ

 קריאת הדוחות : הנהלי� כללו בי� השאר. בישראלשנקבעו על ידי לשכת רואי חשבו� , סקירתנו נערכה בהתא� לנהלי�

קריאת פרוטוקולי� של האסיפות הכלליות ושל ישיבות הדירקטוריו� וועדותיו ועריכת בירורי� ע� , ל"הכספיי� הנ

  .האחראי� לענייני� הכספיי� והחשבונאיי� בבנק

, ל"ניי� של החברות המאוחדות בחודוחות כספיי� ביתמצית הומצאו לנו דוחות של רואי חשבו� אחרי� בדבר סקירת 

 והפסדיה�, 2007 ביוני 30מס' כל הנכסי� הכלולי� בתמצית מאז� הביניי� המאוחד ליו�  �2% כאשר נכסיה� מהווי�

מכלל הרווח מפעולות מימו� לפני הפרשה לחובות  �2% וכ�4%כ מהווי�מפעולות מימו� לפני הפרשה לחובות מסופקי� 

ושישה חודשי�  ל שלושה חודשי� שות לתקופי�המאוחדהביניי�  הרווח וההפסד ותחמסופקי� הכלול בתמצית דו

  .בהתאמה,  באותו תארי'ושנסתיימ

אי� אנו מחווי� , מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה לפי תקני ביקורת מקובלי�היא מאחר שהסקירה שנערכה 

  .הביניי� המאוחדי� תמצית הדוחות הכספיי�דעה על 

שיש צור' , דבר המצביע על כ'לא בא לידיעתנו ,  עיו� בדוחות רואי חשבו� אחרי� כאמור לעיללרבות ,סקירתנו  בביצוע

כללי חשבונאות הערוכי� בהתא� לכדי שיוכלו להיחשב כדוחות כספיי� ביניי� , בשינויי� מהותיי� בדוחות האמורי�

  .מקובלי� ובהתא� להוראות המפקח על הבנקי� והנחיותיו

 בעקבות 2006 ביוני 30 בקשר ע� הצגה מחדש של הדוחות הכספי� ליו� .ב.1לאמור בבאור י� את תשומת הלב אנו מפנ

אנו מפני� את , כמו כ�. תיקו� הוראות הדיווח לציבור בדבר פרסו� מתכונת דוחות לציבור של חברות כרטיסי אשראי

  ונגד חברה מאוחדת  נגד הבנקותקשר לתביעבביניי� דוחות הכספיי� תמצית הל �6 ו4י� לאמור בבאור תשומת הלב

 ותבדבר תביעות ואי וודאויות הקשורות בחבר �15ו .ב.10 י�לאמור בבאור ,לרבות בקשות לאישור� כתביעות יצוגיות

הבנק אינו יכול להערי' . חברות בנות ומספר עובדי�,  לכתבי אישו� שהוגשו נגד הבנק בקשר7ולאמור בבאור  לותכלו

על מצבו הכספי ועל תוצאות פעולותיו וא� תהיינה , א� בכלל, ל על הבנק"שלכות של הענייני� הנמה תהיינה הה

  .א� לאו, מהותיות

  

  

                                  

  

   סומ� חייקי�      קוסט פורר גבאי את קסירר  

              רואי חשבו�  רואי חשבו�     
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    2007  ביוני30  2006  ביוני30  2006 בדצמבר 31

    )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )מבוקר(

    ) ח"במיליוני ש(    

      
  נכסי

47,609  34,335  45,282  �  מזומני� ופיקדונות בבנקי

  ניירות ער   45,323  47,787  46,375

  ות ער  שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזרנייר  320  "   "

  אשראי לציבור  193,944  )א (181,941  183,800

  אשראי לממשלות  750  691  1,020

  השקעות בחברות כלולות  1,765  1,224  1,251

  בנייני� וציוד  3,163  2,951  3,056

  נכסי� אחרי�  6,432  )א (7,017  6,230

  נכסי�ס  כל ה  296,979  275,946  289,341

  התחייבויות והו�      

  פיקדונות הציבור  236,521  219,372  231,823

5,241  6,258  8,462  �  פיקדונות מבנקי

  פיקדונות מממשלות  1,519  1,796  2,146

  ניירות ער  שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר  64  "   "

  ות נדחי�שטרי התחייבות וכתבי התחייב, אגרות חוב  16,618  17,022  15,622

  התחייבויות אחרות  14,031  )א (13,993  16,866

  ס  כל ההתחייבויות  277,215  258,441  271,698

152  154  116  �  זכויות בעלי מניות חיצוניי

  הו( עצמי  19,648  17,351  17,491

  ס  כל ההתחייבויות וההו(  296,979  275,946  289,341

  

  .ב.1 ראה באור "הוצג מחדש )  א(

  

  

� לתמצית הדוחות הכספיי� מהווי� חלק בלתי נפרד מה�הבאורי.  

  

  

  

  

___________________________________________________________________________________________  

  

  נהרי. ז  מאור       . ג  ר�. א

  למנהל הכללי בכיר משנה   מנהל כללי ראשי  ר הדירקטוריו("יו

    �  ה וכלכלראש החטיבה לכספי
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   2007 ביוני 30תמצית מאז� מאוחד ליו

  סכומי
 מדווחי
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 לשנה שנסתיימה לשישה חודשי� שנסתיימו  לשלושה חודשי� שנסתיימו 

   �   בדצמבר31ביו�      ביוני30ביו�      ביוני30ביו

  2007  2006  2007  2006  2006   

  )מבוקר(    )בלתי מבוקר(    )בלתי מבוקר(  

          )ח"במיליוני ש(  

�  6,922  3,441  3,602  1,796  1,809  רווח מפעולות מימו( לפני הפרשה לחובות מסופקי

�  933  386  49  185  38  הפרשה לחובות מסופקי

�  5,989  3,055  3,553  1,611  1,771  רווח מפעולות מימו( לאחר הפרשה לחובות מסופקי

            הכנסות תפעוליות ואחרות

  )א (3,013  )א (1,483  1,653  )א (738  826  עמלות תפעוליות

�  128  86  225  82  143  נטו, מהשקעות במניות רווחי

  740  391  243  197  162  הכנסות אחרות

  3,881  1,960  2,121  1,017  1,131  ס  כל ההכנסות התפעוליות והאחרות

            חרותהוצאות תפעוליות וא

  4,552  2,441  2,031  1,252  1,004  משכורות והוצאות נלוות

  )א (1,201  )א (574  594  )א (292  303  אחזקה ופחת בנייני� וציוד

  )א (1,514  )א (691  663  )א (338  349  הוצאות אחרות

  7,267  3,706  3,288  1,882  1,656  ס  כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

  2,603  1,309  2,386  746  1,246   פני מסי�רווח מפעולות רגילות ל

  1,320  638  896  398  376  הפרשה למסי� על הרווח מפעולות רגילות

�  1,283  671  1,490  348  870  רווח מפעולות רגילות לאחר מסי

            חלק הקבוצה ברווחי� מפעולות רגילות של חברות 

  171  98  84  20  45  כלולות לאחר השפעת המס

             ברווחי�ניות חיצוניי� חלק� של בעלי מ

  "    )2(  )3(  )1(  )2(  מפעולות רגילות לאחר מסי� של חברות מאוחדות

  1,454  767  1,571  367  913  רווח נקי מפעולות רגילות

  2,080  723  259  11  *   מפעולות בלתי רגילות לאחר מסי�רווח 

  3,534  1,490  1,830  378  913  רווח נקי לתקופה

          )ח"בש(  

             בסיסי ומדוללח למניהרוו

  1.03  0.54  1.11  0.26  0.65  רווח נקי מפעולות רגילות

  1.47  0.51  0.18  0.01  *  מפעולות בלתי רגילות לאחר מסי�רווח 

  2.50  1.05  1.29  0.27  0.65  ס  הכל

  )�          )באלפי

  1,414,233  1,414,233  1,414,233  1,414,233  1,414,233  ל"לצור  החישוב הנמספר מניות 

  .סווג מחדש) א (

 

  

 

  

�. הבאורי� לתמצית הדוחות הכספיי� מהווי� חלק בלתי נפרד מה

   סכומי
 מדווחי
 * תמצית דוח רווח והפסד מאוחד
  2007 ביוני 30יו
 ב ו שנסתיימפותלתקו
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 �     ביוני 30לשלושה חודשי� שנסתיימו ביו

  2006      2007    

    )בלתי מבוקר(          

    הו(    ס  כל  הו(    ס  כל

    וקרנות הו(  עודפי�  ההו( העצמי  וקרנות הו(  עודפי�  ההו( העצמי

    )ח"במיליוני ש(        

  יתרה לתחילת התקופה  7,423  11,076  18,499  7,043  10,240  17,283

  רווח נקי לתקופה  *   913  913  "    378  378

  בדי�הטבה בגי( אופציות ומניות לעו  70  *   70  )ב (219  )ב ("    219

             �  התאמות בגי( הצגת ניירות ער  זמיני

  למכירה לפי שווי הוג(  *    261  261  "    )134(  )134(

  השפעת המס המתייחס  *    )83(  )83(  "    58  58

  התאמות מתרגו� בגי( חברות כלולות  *    )17(  )17(  "    13  13

  הלוואות לעובדי� לרכישת מניות הבנק  *    5  5  "    )466(  )466(

  יתרה לסו, התקופה  7,493  )א (12,155  19,648  7,262  )א (10,089  17,351

  
     ביוני 30 חודשי� שנסתיימו ביו� לשישה

  2006      2007    

    )בלתי מבוקר(          

    הו(    ס  כל  הו(    ס  כל

    וקרנות הו(  עודפי�  ההו( העצמי  וקרנות הו(  עודפי�  ההו( העצמי

    )ח"במיליוני ש(        

  יתרה לתחילת התקופה  7,405  10,086  17,491  7,010  8,990  16,000

  רווח נקי לתקופה  *   1,830  1,830  "    1,490  1,490

  הטבה בגי( אופציות ומניות לעובדי�  88  *   88  )ב (252    )ב  ("    252

             �  התאמות בגי( הצגת ניירות ער  זמיני

  למכירה לפי שווי הוג(  *    311  311  "    111  111

  השפעת המס המתייחס  *    )116(  )116(  "    )42(  )42(

  התאמות מתרגו� בגי( חברות כלולות  *    )28(  )28(  "    1  1

  הלוואות לעובדי� לרכישת מניות הבנק  *    72  72  "    )461(  )461(

  יתרה לסו, התקופה  7,493  )א (12,155  19,648  7,262  )א (10,089  17,351

  
      )מבוקר (2006בר  בדצמ31סתיימה ביו� נלשנה ש

    הו(       ס  כל 

    וקרנות הו(  עודפי�    ההו( העצמי

    )ח"במיליוני ש(    

16,000    8,990  7,010   �  2006בינואר  1יתרה ליו

  רווח נקי בשנת החשבו(  "   3,534    3,534

  דיבידנד מוצע  "   )2,500(    )2,500(

395    "  395  �  הטבה בגי( אופציות ומניות לעובדי

  התאמות בגי( הצגת ניירות ער  זמיני� למכירה לפי שווי הוג(  "   876    876

  השפעת המס המתייחס  "   )299(    )299(

  התאמות מתרגו� בגי( חברות כלולות  "   )61(    )61(

  הלוואות לעובדי� לרכישת מניות הבנק  "   )454(    )454(

  2006 בדצמבר 31יתרה ליו�   7,405  )א (10,086    17,491

  

  תמצית דוח מאוחד על השינויי
 בהו� העצמי
   2007 ביוני 30ביו
  ו שנסתיימותלתקופ


  סכומי
 מדווחי
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  :י� לסו, התקופה כוללי�העודפ  )א(

 2006 ביוני  30ליו� (ח "מיליוני ש )431( ל בס "התאמות מתרגו� דוחות כספיי� של חברות מוחזקות  אוטונומיות בחו  .1

  ).ח"מיליוני ש )403 (בס  2006 בדצמבר 31ח וליו� "מיליוני ש )341(בס  

 ביוני 30ליו� (ח " שמיליו( 818 בס , בניכוי המס המתייחס, התאמות בגי( הצגת ניירות ער  זמיני� למכירה לפי שווי הוג(  .2

  ).ח" מיליוני ש623  בס 2006 בדצמבר 31 וליו� ח" מיליו( ש115בס   2006

  .וג מחדשוס  )ב(

  

  

  .נפרד מה�בלתי הבאורי� לתמצית הדוחות הכספיי� מהווי� חלק 
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 נערכה בהתא� 2007 ני ביו30הביניי� המאוחדי� ליו� הדוחות הכספיי� תמצית   .1

�הכללי� החשבונאיי� . לכללי� החשבונאיי� המיושמי� לצור  עריכת דוחות ביניי

שיושמו בעריכת דוחות הביניי� הינ� עקביי� לכללי� ששימשו בעריכת הדוחות 

 �ש לעיי( י .להל(. א1פרט לאמור בסעי,  ,2006 בדצמבר 31הכספיי� המבוקרי� ליו

 ולשנה 2006 בדצמבר 31ת הכספיי� השנתיי� ליו� בדוחות אלה ביחד ע� הדוחו

�  .שנסתיימה באותו תארי  ולבאורי� אשר נלוו אליה

העברות ושירות של נכסי
 פיננסיי
 "חוזר של המפקח על הבנקי
 בדבר   .א

  "וסילוק של התחייבויות

אשר קובע תיקו( להוראות הדיווח , חוזר המפקח על הבנקי�הבנק מייש� את   

". העברות ושירות של נכסי� פיננסיי� וסילוק של התחייבויות"לציבור בדבר 

ההוראות שנקבעו בחוזר זה מאמצות את כללי המדידה והגילוי שנקבעו בתק( 

, כללי חשבונאות להעברות ושירות של נכסי� פיננסיי�, FAS 140אמריקאי 

הבחנה בי( העברות נכסי� פיננסיי� שירשמו  לצור , ולסילוק של התחייבויות

אומ. העיקרו( לפיו נכס פיננסי שהועבר , לאור זאת. מכירה לבי( העברות אחרותכ

. בי( א� הוא מעביר הנכס ובי( הוא מקבל הנכס, יוצג במאז( של הצד השולט בו

, בהוראות מפורטי� מבחני השליטה המתייחסי� לעסקאות רכש חוזר, לעניי( זה

  . פות בהלוואותמכירה והשתת, איגוח הלוואות, השאלה של ניירות ער 

על כל התאגידי� הבנקאיי� לגבי חלי� התיקוני� להוראות הדיווח לציבור   

, איגוח נכסי� פיננסיי�, רכש חוזר של ניירות ער , עסקאות השאלת ניירות ער 

�מת( שירות לנכסי� פיננסיי� וסילוק , העברות אחרות של נכסי� פיננסיי

  . 2006 בדצמבר 31 שיבוצעו לאחר, התחייבויות

  

  מספרי ההשוואה והצגה מחדש  .ב

בעקבות חוזר , כמו כ(. בדוחות הכספיי� צויינו מספרי ההשוואה שסווגו מחדש  

המפקח על הבנקי� בנושא חברות כרטיסי אשראי הוצגו מחדש סעיפי אשראי 

ונכללו בה� עיסקאות  2006 ביוני 30במאז( ליו� לציבור והתחייבויות אחרות 

שהוצגו עד לפרסו� ההוראה כמכשיר פיננסי חו. פתוחות בכרטיסי אשראי 

להצגה מחדש לא . הנתוני� תוקנו בהתא� להנחיות והוראות המעבר בנדו( .מאזני

  . רווח והפסדהיתה השפעה על דוח

   �  :ח" במיליוני ש,2006 ביוני 30להל( ההשפעה על הדוחות הכספיי� ליו

  

כפי שדווח   

  בעבר

כמוצג בדוחות   השינוי

  אלו

  181,941  3,967  177,974  ציבוראשראי ל

�  7,017  )409(  7,426  נכסי� אחרי

  13,993  3,558  10,435  התחייבויות אחרות

    

  יישו
 עתידי של תקני חשבונאות   .2

  ,"IFRSאימו. תקני דיווח כספי בינלאומיי�  "* 29תק� חשבונאות מספר   .א

תק(  פרס� המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את 2006בחודש יולי   

 "להל( " (IFRSאימו. תקני דיווח כספי בינלאומיי�  "" 29חשבונאות מספר 

 1968"ח"התשכ, התק( קובע כי ישויות הכפופות לחוק ניירות ער "). התק("

יערכו את דוחותיה( הכספיי� לפי , ומחויבות לדווח על פי תקנותיו של חוק זה

האמור אינו חל על . 2008 בינואר 1 לתקופות המתחילות החל מיו� IFRSתקני 

תאגידי� בנקאיי� שדוחותיה� הכספיי� ערוכי� לפי הוראות המפקח על 

  .הבנקי� והנחיותיו

  �המפקח על הבנקי� , בהתייחס לאופ( יישו� התק( על ידי תאגידי� בנקאיי

  :הודיע לתאגידי� הבנקאיי� כי


  באורי



        דוחות כספיי�דוחות כספיי�דוחות כספיי�דוחות כספיי�

83  

1.  � בכוונתו לקבוע באופ( שוט, הוראות ליישו�  תקני� ישראליי� שמפרס

 שאינ� IFRS "המבוססי� על תקני ה, המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

  .נוגעי� לליבת העסק הבנקאי

 יפרס� החלטתו לגבי מועד היישו� של תקני 2009במחצית השניה של שנת   .2

IFRSלליבת העסק הבנקאי �זאת כאשר הוא מביא בחשבו( את .  הנוגעי

מחד ואת התקדמות תהלי  תוצאות תהלי  האימו. של תקני� אלו בישראל 

 לבי( התקני� האמריקאיי� IFRSבי( תקני ) convergence"ה(ההתכנסות 

  .מאיד 

בהתייחס לליבת העסק הבנקאי דוחות כספיי� של תאגיד הערוכי� , לפיכ   .3

לפי הוראות המפקח על הבנקי� והנחיותיו ימשיכו להיות ערוכי� על בסיס 

  .דיווח לציבורהתקני� האמריקאיי� שנקבעו בהוראות ה

  

  "רכוש קבוע "* 27תק� חשבונאות מספר   .ב

 פרס� המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תק( 2006בחודש אוגוסט   

 קובע כללי� 27תק( "). 27 תק( ""להל( " (רכוש קבוע", 27חשבונאות מספר 

 27תק( . למדידה ולגריעה של פריטי רכוש קבוע ואת הגילוי הנדרש בגינ�, להכרה

בע בי( היתר שבעת ההכרה הראשונית בפריט רכוש קבוע על הישות לאמוד קו

ולכלול כחלק מעלות הפריט את העלויות שיווצרו לה בגי( מחויבות לפירוק 

� 27תק( כמו כ( קובע . והעברה של הפריט ושיקו� המקו� שבו הוא ממוק

 ,שקבוצה של פריטי רכוש קבוע דומי� תימדד לפי עלות בניכוי פחת מצטבר

בסכו� משוער  בניכוי פחת שנצבר , או לחילופי(, ובניכוי הפסדי� מירידת ער 

כאשר עלייה בער  של נכס כתוצאה מהערכה מחדש מעבר לעלות הראשונית 

כל חלק של רכוש קבוע ע� . תיזק, ישירות להו( העצמי בסעי, קר( הערכה מחדש

לרבות עלויות , עלות שהיא משמעותית ביחס לס  העלות של הפריט יופחת בנפרד

 שפריט רכוש קבוע שנרכש 27תק( עוד קובע . של בדיקות תקופתיות משמעותיות

יימדד לפי שווי , תמורת פריט לא כספי אחר במסגרת עסקה בעלת מהות מסחרית

  .הוג(

 פורסמה הנחיית המפקח על הבנקי� על פיה תאגידי� 2007בחודש אוגוסט   

כת דוחות כספיי� לתקופות המתחילות  בערי27תק( בנקאיי� נדרשי� לייש� את 

 �למעט הנושאי� בה� קבע המפקח על הבנקי� הוראות , 2007 בינואר 1ביו

   .27תק( ספציפיות בדבר אופ( היישו� של 

על פי ההוראות יותר לבנקי� למדוד פריטי רכוש קבוע רק לפי עלות בניכוי , בפרט  

 מפנה 27תק( מקרי� בה� ב, כמו כ(. ובניכוי הפסדי� מירידת ער , פחת שנצבר

או עושה שימוש בהגדרות מונחי� שטר� אומצו בהוראות /לתקני� אחרי� ו

ימשיכו לחול הכללי� וההגדרות שנקבעו בהוראות הדיווח , הדיווח לציבור

, IAS 16 שונה מתק( בינלאומי 27תק( במקומות בה� נוסח , בנוס, לכ . לציבור

  .סחי� בתק( הבינלאומייחולו הסעיפי� כפי שה� מנו, רכוש קבוע

 הראשוני של העלויות לפירוק והעברה של הפריטהכרה באומד( הטיפול ב למעט  

 יעשה בדר  של 27תק( אימו. ,  ושיקו� המקו� שבו הוא ממוק�רכוש קבוע 

  .יישו� למפרע

 החדש לא צפויה להיות השלכה מהותית על 27תק( ליישו� , להערכת ההנהלה  

  . הכספי של הבנקתוצאות הפעילות ועל המצב

  

הטיפול החשבונאי בעסקאות בי� ישות ובי� בעל  "* 23תק� חשבונאות מספר   .ג

  "השליטה בה

 פרס� המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תק( 2006בחודש דצמבר   

 בעסקאות בי( ישות לבי( בעל השליטה  הטיפול החשבונאי", 23חשבונאות מספר 

 למעשה מחלי, את עיקרי ההוראות שנקבעו  23תק( ").  23תק( "להל( " (בה

הצגת פעולות בי( תאגיד לבי( בעל שליטה בו בדוחות (בתקנות ניירות ער  

�כפי שאומצו בהוראות הדיווח לציבור של המפקח על , 1996"ו"התשנ ,)הכספיי
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�) למעט נכס בלתי מוחשי ללא שוק פעיל( קובע כי נכסי� 23 תק( . הבנקי

 �בוצעה עסקה בי( הישות לבי( בעל השליטה בה ימדדו והתחייבויות שלגביה

במועד העסקה לפי שווי הוג( וההפרש בי( השווי ההוג( לבי( התמורה שנזקפה 

הפרש בחובה מהווה במהותו דיבידנד ולכ( מקטי( את . בעסקה ייזק, להו( העצמי

�הפרש בזכות מהווה במהותו השקעת בעלי� ולכ( יוצג בסעי, . יתרת העודפי

  ".בהקר( הו( מעסקה בי( ישות לבי( בעל השליטה "בהו( העצמי שייקרא ניפרד 

,  ד( בשלוש סוגיות הנוגעות לעסקאות בי( ישות לבי( בעל השליטה בה23 תק(  

העברת נכס מהישות , או לחילופי(, העברת נכס לישות מבעל השליטה: כדלקמ(

, אה או חלקהבמלו, נטילת התחייבות של הישות כלפי צד שלישי; לבעל השליטה

וויתור , שיפוי הישות על ידי בעל השליטה בה בגי( הוצאה, על ידי בעל השליטה

והלוואות ; במלואו או בחלקו, בעל השליטה לישות על חוב שמגיע לו מהישות

( כמו כ( קובע תק. שניתנו לבעל השליטה או הלוואות שהתקבלו מבעל השליטה

וגע לעסקאות בי( הישות לבי( בעל  את הגילוי שיש לתת בדוחות הכספיי� בנ 23

    .ההשליטה בה במהל  התקופ

 בינואר 1 יחול על עסקאות בי( ישות לבי( בעל השליטה בה שיבוצעו לאחר 23תק(   

 וכ( על הלוואה שניתנה או התקבלה מבעל השליטה לפני מועד תחילת תק( 2007

  .זה החל ממועד תחילתו

ת המפקח על הבנקי� בנוגע לאופ( לתארי  פרסו� הדוחות טר� פורסמו הוראו  

  . א� בכלל, על ידי תאגידי� בנקאיי� 23אימו. תק( 

  

  "� להשקעה"נדל "* 16תק� חשבונאות מספר   .ד

 פרס� המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תק( 2006בחודש פברואר   

  ). "16תק( " "להל( " (( להשקעה"נדל", 16חשבונאות מספר 

  .( ואת הגילוי הנדרש בגינו"למדידה ולגריעה של נדל, רה קובע כללי� להכ16תק(   

( להשקעה יימדד לראשונה לפי עלות בתוספת "שנדל, בית היתר,  קובע16תק(   

על הישות לבחור בי( , שתקופות עוקבות, כמו כ( קובע התק(. עלויות עסקה

ובניכוי הפסדי� , ( להשקעה שלה לפי עלות בניכוי פחת שנצבר"מדידת כל הנדל

כאשר עדכו( השווי ההוג( ייזק, לרווח , לבי( מדידה לפי שווי הוג(, ירידת ער מ

  .והפסד

 פורסמה הנחיית המפקח על הבנקי� על פיה תאגידי� 2007בחודש אוגוסט   

 בעריכת דוחות כספיי� לתקופות המתחילות 16תק( בנקאיי� נדרשי� לייש� את 

 �ח על הבנקי� הוראות למעט הנושאי� בה� קבע המפק, 2007 בינואר 1ביו

  . 16תק( ספציפיות בדבר אופ( היישו� של 

( להשקעה רק לפי עלות "על פי ההוראות יותר לבנקי� למדוד פריטי נדל, בפרט

 16תק( במקרי� בה� , כמו כ(. ובניכוי הפסדי� מירידת ער , בניכוי פחת שנצבר

 או עושה שימוש בהגדרות מונחי� שטר� אומצו/מפנה לתקני� אחרי� ו

ימשיכו לחול הכללי� וההגדרות שנקבעו בהוראות , בהוראות הדיווח לציבור

 40 שונה מתק( בינלאומי 16תק( במקומות בה� נוסח , בנוס, לכ . הדיווח לציבור

IAS ,בתק( הבינלאומי, ( להשקעה"נדל �  .יחולו הסעיפי� כפי שה� מנוסחי

כה מהותית על  החדש לא צפויה להיות השל16תק( ליישו� , להערכת ההנהלה
  .תוצאות הפעילות ועל המצב הכספי של הבנק

  

  "  נכסי
 בלתי מוחשיי
 "* 30תק� חשבונאות מספר   .ה

 פרס� המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תק( 2007 מרס בחודש  

 30תק( ). "30 תק(" "להל( " (נכסי� בלתי מוחשיי� " בדבר30חשבונאות מספר 

נכסי� בלתי מוחשיי� ומגדיר כיצד למדוד את מסביר את הטיפול החשבונאי ב

ייוש�  30תק( . תו  פירוט הגילויי� הנדרשי�, ערכ� בספרי� של נכסי� אלה

לעניי( צירופי עסקי� . למעט כמפורט להל(, יישו� למפרע לראשונה בדר  של 

,  או לאחר מכ(2007 בינואר 1ייוש� לגבי צירופי עסקי� שהתרחשו ביו�  30תק( 

 פרויקט מחקר ופיתוח בתהלי  אשר נרכש במסגרת צירו, עסקי� ואילו לגבי
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 ומקיי� את הגדרת נכס בלתי מוחשי במועד 2007 בינואר 1שהתרחש לפני 

 בנכס 2007 בינואר 1הישות תכיר ביו� , הרכישה ונזק, כהוצאה במועד הרכישה

�  .פרויקט מחקר ופיתוח בתהלי  תו  ייחוס מיסי

הסכו� שהוער  במועד הרכישה בניכוי הפחתה נכס מחקר ופיתוח יוכר לפי   

 � בהתא� 2006 בדצמבר 31שהייתה נצברת אילו הופחת ממועד הרכישה ועד ליו

סכו� . לאור  החיי� השימושיי� של הנכס ובניכוי הפסדי� מירידת ער  שנצברו

 �  .2007 בינואר 1התיאו� ייזק, ליתרת העודפי� ביו

מפקח על הבנקי� על פיה תאגידי�  פורסמה הנחיית ה2007בחודש אוגוסט   

 בעריכת דוחות כספיי� לתקופות המתחילות 30תק( בנקאיי� נדרשי� לייש� את 

 �למעט הנושאי� בה� קבע המפקח על הבנקי� הוראות , 2007 בינואר 1ביו

  . 30תק( ספציפיות בדבר אופ( היישו� של 

� רק לפי עלות על פי ההוראות יותר לבנקי� למדוד נכסי� בלתי מוחשיי, בפרט  

תאגידי� בנקאיי� לא יישמו . ובניכוי הפסדי� מירידת ער , בניכוי פחת שנצבר

 בדבר הכרה בנכסי� בלתי מוחשיי� שנרכשו 30בתק( את הכללי� שנקבעו 

בצירו, עסקי� וזאת עד לאימו. על ידי תאגידי� בנקאיי� בישראל של תק( דיווח 

עד לאימו. וולונטרי ובאישור של או , צירופי עסקי�, IFRS 3כספי בינלאומי 

צירופי עסקי� , FAS 141מפקח על הבנקי� של תק( חשבונאות אמריקאי 

 עלויות תוכנה שהוכרו כנכס בלתי 30בתק( למרות האמור , כמו כ(. במלואו

  ".בנייני� וציוד"מוחשי יוצגו במאז( הבנק בסעי, 

עושה שימוש או / מפנה לתקני� אחרי� ו30תק( במקרי� בה� , בנוס, לכ   

ימשיכו לחול הכללי� , בהגדרות מונחי� שטר� אומצו בהוראות הדיווח לציבור

 30תק( וכ( במקומות בה� נוסח , וההגדרות שנקבעו בהוראות הדיווח לציבור

יחולו הסעיפי� כפי שה� , נכסי� בלתי מוחשיי�, IAS 38שונה מתק( בינלאומי 

 .מנוסחי� בתק( הבינלאומי

 החדש לא צפויה להיות השלכה מהותית על 30תק( יישו� ל, להערכת ההנהלה  

  .תוצאות הפעילות ועל המצב הכספי של הבנק

  

 תובענות וחברות מאוחדות מסויימותבמהל  העסקי� השוט, הוגשו כנגד הבנק  .3

  . לרבות בקשות  לאישור תביעות ייצוגיות, משפטיות

 על חוות דעת המתבססות, לדעת הנהלת הבנק והנהלות החברות המאוחדות  

, לרבות הבקשות לאישור התביעות הייצוגיות,  באשר לסיכויי התובענותמשפטיות

לכיסוי נזקי� , במקו� בו נדרשו הפרשות, נכללו בדוחות הכספיי� הפרשות נאותות

  .כתוצאה מתובענות כאמור

לדעת הנהלת הבנק והנהלות החברות המאוחדות סכו� החשיפה הנוספת בשל   

נגד הבנק ונגד החברות המאוחדות בנושאי� שוני� שסכו� כל אחת תביעות שהוגשו 

מסתכ� בס  של , ח ואשר אפשרות התממשות( אינה קלושה" מיליו( ש2מה( עולה על 

  .ח" מיליו( ש60"כ

  :להל( פירוט של תובענות שהסכו� הנטע( בה( הוא מהותי

 נגד הבנק  הגישה חברה זרה הנמצאת בהליכי פירוק תביעה1997בחודש ספטמבר   .א

 ועובדי� )מ" בע83ל "ברטרייד חברה למסחר ולמימו( בינ (וחברה מאוחדת שלו

 43.4 בגי( העברת ,ח למועד הגשתה" מיליו( ש153"כ כו� שלמסוימי� שלה� בס

מיליו( דולר על ידי החברה הזרה לחשבו( בבנק שהתנהל על ש� מנהל החברה 

לו באופ( שאפשרו למנהל שהנתבעי� פע, בי( היתר, מפרק החברה טוע(. הזרה

  .ל"החברה הזרה לגזול ממנה את הסכו� הנ

תביעה , אביב"בבית המשפט המחוזי בתל,  הוגשה נגד הבנק2000 ביוני 15ביו�   .ב

  .ח" מיליארד ש1ביחד ע� בקשה להכיר בתביעה כתביעה ייצוגית על ס  

ת התובע טוע( כי הבנק בפרסומי� שוני� הבטיח למפקידי� בערוצי הבנקאו  

 לשנה 1%הטבה בריבית בשיעור של , קדונות שקליי� בשירות עצמייהישירה בפ
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מעל הריבית המקובלת וכי האמור בפרסומי� השוני� וכ( המידע שנמסר למפקיד 

בעת ההפקדה המקורית יש בו כדי להטעות את המפקידי� לחשוב כי ההטבה 

קדו( י ניתנת ג� בגי( התקופות שבה( מתחדש הפ1%בריבית בשיעור של 

  .כפי שזה נעשה בפועל, אוטומטית ולא רק בעד תקופת ההפקדה המקורית

לפיכ  דורש התובע מ( הבנק לשל� לו ולכל המפקידי� הרלבנטיי� שאות� הוא   

קדונות באופ( ימייצג את ההטבה בריבית ג� בעד התקופות שבה( חודשו הפ

הבנק . ית אישר בית המשפט את התביעה כתביעה יצוג2003בדצמבר . אוטומטי

  .ערער על ההחלטה לבית המשפט העליו( וטר� ניתנה החלטתו בנושא

יפו בקשה "אביב" הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל2004 באוקטובר 14ביו�   .ג

ח כנגד הבנק על סמ  " מיליארד ש2"לאישור תביעה כתביעה ייצוגית על ס  של כ

קנות סדר הדי(  לת29 וכ( תקנה 1981"א"התשמ) שירות ללקוח(חוק הבנקאות 

  .1984"ד"התשמ, האזרחי

נושא התביעה היה במקור טענות המבקש לפיה( נגבו ממנו ומכלל לקוחות הבנק   

עמלת דמי , כפי שה� מוצגי� בתעריפו( הבנק, שלא כדי( ובניגוד לפטורי� שבציד(

�. קדו( ניירות ער יעמלת הקצאת אשראי ועמלת דמי ניהול פ, ניהול קבועי

נק הטעה את לקוחותיו והפר את חובות הגילוי בה( הוא חב לטענת המבקש הב

�מאחר שהוא חייב� בעמלות למרות שעל , כלפיה� וכ( הפר חובות חוזיות כלפיה

כ( טוע( . פי המוצג בתעריפו( הבנק ה� היו זכאי� לפטורי� מתשלו� עמלות אלה

  . המבקש כי בכ  התעשר הבנק שלא כדי(

   �ת המשפט תגובת הבנק לבקשה לאישור  הוגשה לבי2004 בדצמבר 19ביו

 � הוגשה תשובת המבקש לתגובת 2005 בפברואר 24התביעה כתביעה ייצוגית וביו

הוגשה  2005 בספטמבר 20ביו� .  הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית

במסגרתה ביקש התובע למחוק את כל , לבית המשפט בקשה לתיקו( כתב התביעה

ש "ביהמ. ניירות ער יחס לעמלת דמי ניהול פיקדו( אותו חלק בתביעה המתי

. ח"שליארד י מ1.12 "נעתר לבקשת התיקו( וסכו� התביעה הוקט( לס  של כ

 �תגובה מתוקנת  2005 בדצמבר 19בעקבות התיקו( הוגשה מטע� הבנק ביו

 הוגשה 2006 במרס 20 ביו�  .לבקשה המתוקנת לאישור התביעה כתביעה ייצוגית

 .החלו להישמע ההוכחות. מטע� התובעתשובה מתוקנת 

 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאשר הגשת 2005בחודש יוני   .ד

   .ח" מיליו( ש576תביעה ייצוגית נגד הבנק בס  

בשני� , הבנק לא עמד בהבטחות שפרס� באתר האינטרנט שלו, לטענת המבקש  

שנעשו , ת מסויימי�לגבי הטבות בריבית לפיקדונו, )כולל (2004 עד 2002

התובע דורש מהבנק לשל� לו ולכלל המפקידי� באמצעות . באמצעות  האינטרנט

את הנזק שנגר� , אשר לא זכו להטבה המובטחת בהתא� לפרסומי�, האינטרנט

�  .לה� כתוצאה מאי קבלת ההטבות שהובטחו לה

   �, יתהוגשה תגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה כייצוג, 2005 באוקטובר 3ביו

 �טר� נקבע מועד .  הוגשה תשובת המבקש לתגובת הבנק, 2005 בנובמבר 20וביו

  .דיו( בבקשה

 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור 2005 באוגוסט 7ביו�   .ה

 הבנק לא זיכה את 2003תביעה כתביעה ייצוגית נגד הבנק בטענה כי עד ינואר 

בגי( ערבויות בנקאיות , שולמו על יד�לקוחותיו בחלק יחסי מסכומי העמלות ש

  .אשר הוצאו לבקשת� ואשר סכומ( הוקט( לפני תו� תקופת הערבות

בית המשפט דחה ביו� .  ח" מיליו( ש2.5לטענת התובעי� סכו� התביעה עולה על    

  . את הבקשה לאישור התביעה כייצוגית2007 ביולי 20

, בתל אביב על ידי לקוח הבנק הוגשה לבית המשפט המחוזי 2006בחודש פברואר   .ו

שסכומה הוער  על ידי המבקש , בקשה לאשר הגשת תביעה ייצוגית נגד הבנק

  .ח" מיליו( ש300 "בס  של כ
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הבנק לא , ללקוחות הבנק" מוצרי� מובני�"במסגרת מכירת , לטענת המבקש  

אשר באה לביטוי במרווח , נסתרת" עמלה"מגלה את התמחור המלא וכ( גובה 

בניגוד לחובות הגילוי , לפי הטענה, וזאת, נוצר לטובת הבנק בעסקהפיננסי ש

  .המוטלות על הבנק בהתא� לדי(

, לפי הנטע(, הקבוצה אליה מתייחסת התביעה הייצוגית שהגשתה מתבקשת היא  

כל לקוחות הבנק אשר השקיעו במוצרי� המובני� השוני� אשר שווקו על ידי 

 ואשר הבנק לא גילה לה� את הטעו( 2006 ועד לינואר 1999החל מינואר , הבנק

  .גילוי כנטע(

   � הוגשה תגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה 2006 באוגוסט 30ביו

  .ייצוגית

, לרבות בקשות לאישור תביעות ייצוגיות, כמו כ( תלויות ועומדות נגד הבנק תובענות  .4

משפטיות באשר המתבססת על חוות דעת , לדעת הנהלת הבנק. כפי שיפורט להל(

בשלב זה לא נית( להערי  את סיכוייה� ומטע� זה , לסיכויי הליכי� משפטיי� אלה

  :להל( פירוט של הליכי� משפטיי�.  בגינ�  הפרשהלא בוצעה

 בבית המשפט 2006 בספטמבר 12בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה ביו�   .א

הס  הנטע( . ק דיסקונטנגד הבנק ונגד בנק הפועלי� ובנ, יפו"אביב"המחוזי בתל

ח כאשר בגו, הבקשה " מיליארד ש7של התביעה הייצוגית שמבוקש אישורה הוא 

לא נעשה בתובענה . ח" מיליארד ש10"נטע( כי הנזק לקבוצה הנטענת נאמד ב

,  לטענת המבקשת . ברור של סכו� תביעה ספציפי לכל אחד מ( המשיבי� שיו 

עמלת ,  בגי( אשראי שקלי לא צמודהבנקי� המשיבי� גבו מלקוחותיה� ריבית

ד בשיעורי� ובסכומי� זהי� "הקצאת אשראי ודמי ניהול קבועי� בחשבונות חח

 �וזאת כתוצאה מתיאו� מחירי� והסדר כובל האסור על פי חוק ההגבלי

�המבקשת אינה לקוחה של הבנק אלא של הבנקי� האחרי� א  . העסקיי

"הסעד הנתבע על. סדר הכובל הנטע(לטענתה היא ניזוקה מהיותו של הבנק צד לה

ידי המבקשת הוא השבה של גביית היתר הנטענת ללקוחות המשיבי� שנטלו 

של שיעורי הריבית והעמלות " הפחתה רטרואקטיבית"אשראי שקלי לא צמוד או 

טר� הוגשה תשובה . האמורות שהבנקי� המשיבי� גבו בעשר השני� האחרונות

  .מטע� הבנק

בשלב , מתבססת על חוות דעת יועציו המשפטיי� של הבנקה, לדעת הנהלת הבנק  

  . מוקד� זה לא נית( להערי  את סיכויי הבקשה

 הוגשו לבית המשפט המחוזי בירושלי� תביעה ובקשה 2006 בנובמבר 23ביו�   .ב

 מ ובנק דיסקונט"לאישור תובענה ייצוגית נגד הבנק ונגד בנק הפועלי� בע

 הבנקי� גובי� בגי( אשראי למגזר משקי המבקשי� טועני� כי. מ" בעלישראל

הבית ריבית בשיעור גבוה בהרבה מזה הנגבה מ( המגזר המסחרי והמגזר העיסקי 

וזאת למרות שהסיכו( במת( אשראי למגזר משקי הבית נמו  משמעותית 

מהסיכו( של מגזרי� אלה וכי שיעור ריבית מופרז זה נובע מניצול של כוח 

.  ושל כוח� המונופוליסטי של המשיבי�המיקוח הנמו  של משקי הבית

�, 1988"ח" תשמ,המבקשי� טועני� כי מדובר בהפרה של חוק ההגבלי� העסקיי

האוסר על בעל מונופולי( לנצל לרעה את מעמדו בשוק וכי קיי� חשד ממשי 

�הינו פרי הסדר , בכל הנוגע למגזר משקי הבית, שהעדר התחרות בי( המשיבי

�  .כובל בי( הצדדי

עני� המבקשי� כי שיעור הריבית נקבע תו  הטעיית הצרכני� לגבי המחיר כ( טו  

, בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכ(, המקובל לשירות אשראי למגזר משקי הבית

 .1981"א"תשמ, )שירות ללקוח( וחוק הבנקאות 1981"א"תשמ

) 1(לטענת המבקשי� הנזק שנגר� לה� ולחברי הקבוצה הינו תוצאת המכפלה של   

שהיה נקבע ,  בי( שיעור הריבית שנגבה בפועל לבי( שיעור הריבית ההוג(הפער
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סכומי האשראי שכל אחד מ( ) 2(להלוואות למגזר משקי הבית בשוק תחרותי 

  . המבקשי� וחברי הקבוצה נטלו בשבע השני� שקדמו להגשת התובענה

 5.206 "ח  על פי שיטה אחת ו" מיליארד ש5.581הנזק הנטע( על יד� הינו   

הנזק הנאמד המיוחס , כשמתו  סכו� זה. ח לפי שיטה שניה"מיליארד ש

  .ח" מיליארד ש1.550ללקוחות הבנק הינו לפחות 

בשלב , המתבססת על חוות דעת יועציו המשפטיי� של הבנק, לדעת הנהלת הבנק  

  . מוקד� זה לא נית( להערי  את סיכויי הבקשה

יפו בקשה לאישור "אביב"חוזי בתל הוגשה בבית המשפט המ2007 בינואר 31ביו�   .ג

מ והבנק "בע לישראל תובענה ייצוגית כנגד הבנק וכ( כנגד בנק דיסקונט

עמית בקופות , לטענתו, אחד המבקשי� הוא. מ"הבינלאומי הראשו( לישראל בע

ל טוע( כי "המבקש הנ. ידי הבנק ונמצאות בבעלותו"גמל שלטענתו מנוהלות על

". מופקעות"בנק בגי( עסקאות בניירות ער  ה( העמלות שמשלמות קופות הגמל ל

לעמלות "מעבר , נגר� לו וליתר העמיתי� נזק בסכו� העמלות ששולמו, לטענתו

�סכו� התביעה הייצוגית הנטע( נגד כל ". סבירות ומקובלות שהיה צרי  לשל

המבקשי� עותרי� לסעדי� שוני� וביניה� . ח" מיליו(  ש200המשיבי� הוא 

וכ( להורות לבנק להשיב " לשיעור הראוי"לי לעמלה בהתא� קביעת ר, מקסימ

  .לקופות את כל העמלות שגבה מהקופות ביתר בתוספת ריבית מתאימה

בשלב , המתבססת על חוות דעת יועציו המשפטיי� של הבנק, לדעת הנהלת הבנק  

  . מוקד� זה לא נית( להערי  את סיכויי הבקשה

נגד , יפו נגד הבנק"אביב"שפט המחוזי בתל הוגשה בבית המ2007 באפריל 1ביו�   .ד

בנקי� נוספי� ונגד גופי� שרכשו מ( הבנקי� את השליטה במנהלי קרנות נאמנות 

ידי "סכו� התביעה הנטע( כנגד הבנק מוער  על. בקשה לאישור תובענה ייצוגית

  .ח" ש מיליו(131"המבקשי� בכ

  �ידי "שנוהלו על, נותהחזיקו ומחזיקי� ביחידות בקרנות נאמ, לטענת�, המבקשי

 גבה הבנק 2004החל משנת , לטענת המבקשי�. מנהלי קרנות בשליטת הבנק

עבור ביצוע עסקאות בניירות ער  ' ממנהלי קרנות בשליטתו עמלות ברוקראז

  . פעל שלא כדי(, ח בשיעור גבוה מזה שגבה מגופי� אחרי� ובכ "ובמט

  �תיו במנהלי הקרנות  מכר הבנק את אחזקו2006אמנ� במהל  שנת , לטענת

לצדדי� שלישיי� א  ממשי  לספק אות� שירותי� לקרנות הנאמנות תמורת 

עמלות גבוהות א, יותר משנגבו קוד� למכירת השליטה ומהמש  אספקת 

השירותי� כאמור מתבקשת המסקנה כי הבנק ורוכשי השליטה במנהלי הקרנות 

נאמנות ימשי  סיכמו כי תמורת הפחתת המחיר ששול� עבור מנהל קרנות ה

תמורת העמלות הגבוהות , הבנק לספק את שירותי המסחר שסיפק קוד� למכירה

את מכירת השליטה במנהלי , לטענת�, דבר המרוק( מתוכ(, שנגבו עד למכירה

  .הקרנות

שהיו או שהינ( , המבקשי� טועני� כי נגר� לה� וליתר מחזיקי היחידות בקרנות  

 בשווי היחידות בקרנות הנאמנות עקב נזק המשק, את הקיטו(, בשליטת הבנק

  .גביית היתר הנטענת

בשלב , המתבססת על חוות דעת יועציו המשפטיי� של הבנק, לדעת הנהלת הבנק  

  . מוקד� זה לא נית( להערי  את סיכויי הבקשה

בקשה יפו "אביב"בתל הוגשה נגד הבנק בבית המשפט המחוזי 2007 ביוני 26ביו�    .ה

הבנק גובה , לטענת התובע. ח"ש מיליו( 200 בסכו� של גית ייצותובענה לאישור 

בכל פע� ,  גבוהה מהמוסכ�ניירות ער קדו( ימלקוחותיו עמלת דמי ניהול פ

בגינה , במהל  הרבעו(, שמתבצעת מכירה חלקית בהיק, נמו  של מניה מסוימת

ובנוס, , משולמת עמלה ביו� הביצוע בשיעור המזערי הקבוע בתעריפו( הבנק

בכל , לפיכ . על ניירות הער  שלא נמכרו, ת עמלת דמי הניהול בתו� הרבעו(נגבי

שהעמלה בגינה , פע� שהתובע ביצע מכירה חלקית בהיק, נמו  של מניה מסוימת
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�את עמלת דמי , גבה ממנו הבנק את עמלת המינימו� ובנוס,, לא הגיעה למינימו

גבוה מדמי , סכומי�כשהסכו� המצטבר של שני ה, הניהול הנגבית בסו, הרבעו(

�, לטענת התובע. אות� היה על הבנק לגבות, הניהול המקסימאליי� המוסכמי

היה על הבנק להפחית מהסכו� הכולל של דמי הניהול את עמלת המינימו� שגבה 

כי מסמכי הבנק והודעותיו אינ� , התובע טוע( עוד. בעת המכירה החלקית

  .פועל במהל  הרבעו(משקפי� את סכומי עמלת דמי הניהול הנגבי� ב

בשלב , המתבססת על חוות דעת יועציו המשפטיי� של הבנק, לדעת הנהלת הבנק  

  . מוקד� זה לא נית( להערי  את סיכויי הבקשה

 בנק להל( פירוט של בקשות לאישור תביעות ייצוגיות בסכומי� מהותיי� שהוגשו נגד   .5

ובהסתמ  על דעת , בנקלדעת הנהלת ה. )ש"בלמ "להל( (מ "לאומי למשכנתאות בע

ש באשר "המתבססת על חוות דעת היועצי� המשפטיי� של בלמ, ש"הנהלת בלמ

במקו� בו נדרשו , נכללו בדוחות הכספיי� הפרשות נאותות, לסיכויי הליכי� אלה

  : כאמורלכיסוי  נזקי� כתוצאה מתביעות, הפרשות

 בקשה לאישור 2000 ביוני 21יפו הוגשה ביו� "אביב"לבית המשפט המחוזי בתל  .א

 –א "התשמ, )שירות ללקוח(ש על סמ  חוק הבנקאות "תביעה ייצוגית כנגד בלמ

 וחוק הפיקוח על 1984"ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי( האזרחי29תקנה , 1981

, שמתבקש אישורה כתביעה ייצוגית, סכו� התביעה. 1981 "א "תשמ, עסקי ביטוח

  .ח" מיליו( ש100"ידי המבקשי� בכ"מוער  על

טועני� לגבי שווי מבני� לצורכי ביטוח , ש"המבקשי� אשר נטלו הלוואה מבלמ  

ש "לטענת המבקשי� נעשית על ידי בלמ. ש"נכס במסגרת נטילת הלוואות מבלמ

דבר הגור� לתשלו� יתר של פרמיה , או מטעמו הערכת שווי מופרזת של המבנה

. ה שלה�המבקשי� טועני� כי כ  נעשה ג� במקר. ש"ידי לקוחות בלמ"על

הדיו( בתביעה מעוכב עד אשר יוכרעו , בהתא� להחלטת בית המשפט המחוזי

  .  להל(א.6הערעורי� בעני( הנסקר בסעי, 

 בקשה לאישור 2001 ביולי 3יפו הוגשה ביו� "אביב"לבית המשפט המחוזי בתל  .ב

חוק , 1981"א"תשמ, )שירות ללקוח(סמ  חוק הבנקאות "תביעה ייצוגית על

,  לתקנות סדר הדי( האזרחי29 ותקנה 1988"ח"תשמ, יי�ההגבלי� העסק

  .1984"ד"התשמ

 מיליו(  180"ידי המבקש בכ"סכו� התביעה הייצוגית שהתבקש אישורה הוער  על  

  .ח ליו� הגשת התביעה"ש

ש שנטלו "ש בדבר גביית יתר מלווי בלמ"נושא התביעה הוא טענות כנגד בלמ  

לטענת . ש הלוואה בריבית משתנה"מהמבקש נטל מבל. הלוואות בריבית משתנה

ש לעדכ( את ההלוואות בריבית משתנה הינה "הריבית בה נוהג בלמ, המבקש

קיו� , מופרזת ונגבית שלא כדי( בהיותה מבוססת על הטעייה שהוטעו הלקוחות

, קרטל בי( הבנקי� למשכנתאות שגר� להגבלת היצע הלוואות בריבית משתנה

  .ת נוספותאיכות( ומגוונ( ושורה של טענו

התבקשו סעדי� נוספי� וביניה� סעדי� הצהרתיי� וקביעת , נוס, לסעד כספי  

  .פי חוזה ההלוואה"זכויות שונות ללווי� על

   � דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה לאישור התביעה 2003 ביוני 3ביו

 הגיש המבקש לבית המשפט העליו( 2003 בספטמבר 23ביו� . כתביעה ייצוגית

 החליט בית המשפט העליו( לדחות את 2004 ביוני 30ביו� . החלטהערעור על ה

די( בדיו( הנוס, לעני( תקנה "מנת להמתי( למת( פסק"המש  שמיעת הערעור על

שנית( בינתיי� , )5161/03א "דנ (1984"ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי( האזרחי29

 �שות נקבע בפסק הדי( כי על א, שנית( לע, בתמצית. 2005 בספטמבר 1ביו

 לכלי להגשת תביעות 29שימוש באמצעי� פרשניי� על מנת להפו  את תקנה 

בעיקר בשי� לב להליכי , זאת. ייצוגיות הרי שלעת הזו אי( זה ראוי לעשות כ(
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בעקבות כ  הוחלט . חקיקה תלויי� ועומדי� בתחו� התובענות הייצוגיות

�  .29כי ימחק מ( הערעור נושא תקנה , בהסכמת הצדדי

   � –להל( ג�  (2006"ו"התשס,  פורס� חוק תובענות ייצוגיות2006 במרס 12ביו

מטרת החוק היא להסדיר כללי� אחידי� לעני( הגשה "). חוק תובענות ייצוגיות"

  .וניהול של תובענות ייצוגיות

החוק קובע כי לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה המפורטת בתוספת לחוק   

י( הענייני� שביחס אליה� נית( להגיש תביעה ב. או על פי הוראת חוק מפורשת

 �בקשר לעני( שבינו , תביעה נגד תאגיד בנקאי"ייצוגית על סמ  החוק מצויה ג

, החוק קובע כי הוראותיו". בי( א� התקשרו בעסקה ובי( א� לאו, לבי( לקוח

, תחולנה ג� על בקשות לאישור תובענה ייצוגית ועל תובענות ייצוגיות, בעיקר(

במקביל מבטל . ו תלויות ועומדות לפני בית משפט ביו� פרסומו של החוקאשר הי

וכ( בחוק ההגבלי� העסקיי� ובחוקי� (החוק את ההוראות בחוק הבנקאות 

�כ( קובע חוק תובענות ייצוגיות . המאפשרות הגשת תביעות ייצוגיות) נוספי

 אשר לא היו מעוגנות בהסדרי�, הוראות ביחס להתיישנות עילות תביעה

כגו( ההסדרי� על פי חוק (ספציפיי� שאפשרו הגשת תביעה ייצוגית טר� חקיקתו 

�ושנכללו בבקשות לאישור תביעה ייצוגית ) הבנקאות או חוק ההגבלי� העסקיי

 החליט בית המשפט העליו( כי 2006 באפריל 24ביו� . שהוגשו טר� פרסו� החוק

צוגיות על ההלי  שבפניו הצדדי� יגישו טיעוניה� באשר לתחולת חוק תובענות יי

 באוקטובר 15דיו( בערעור קבוע ליו� .  מה( השלכות תחולתו–וא� אכ( חל החוק 

2007.  

ש ונגד "יפו נגד בלמ"אביב" הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל2003 ביולי 7ביו�   .ג

, )שירות ללקוח(מנהל מס בולי� בקשה לאישור תביעה ייצוגית לפי חוק הבנקאות 

  .1984"ד"התשמ,  לתקנות סדר הדי( האזרחי29ותקנה  1981"א"התשמ

ש לבייל "פי חוק היה על בלמ"על; ש הלוואה"המבקש טוע( כי הוא קיבל מבלמ  

ש גבה מ( המבקש סכו� גבוה  מסכו� הביול הנדרש "בלמ; את מסמכי ההלוואה

, כולל הריבית בגינה, פי הסכו� הכולל של החזר ההלוואה"שחושב על, פי  חוק"על

סכו� הביול הנכו( צרי  להיות מחושב לפי סכו� ;  ני כל תקופת ההלוואהפ"על

ש הציג בפני המבקש מצגי� מטעי� "בלמ. ההלוואה ללא התחשבות בריבית

  .לפיה� סכו� הביול הנדרש מ( המבקש הוא סכו� הביול לפי חוק

ש  ומנהל מס בולי� ישיבו לקבוצה הנטענת את "הסעד המבוקש הוא כי בלמ  

  .ידי המבקש"רש בי( סכו� הביול בפועל לסכו� הביול הנטע( עלסכו� ההפ

 מיליו( 100"ידי המבקש בכ"סכו� התביעה הייצוגית שהתבקש אישורה מוער  על  

הדיו( בתיק אוחד . ש טר� הגיש תגובה לבקשה"בלמ, בהסכמת הצדדי�.  ח"ש

  .טר� נקבע מועד לדיו(. שהוגשו נגד בנקי� נוספי� ע� תובענות דומות 

ש "יפו נגד בלמ"אביב" הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל2006 במרס 27ביו�   .ד

�  .בקשה לאישור תביעה ייצוגית בעני( גביית יתר נטענת של מס בולי

 מיליו( 22לפי הנטע( בבקשה , ש הוא"סכו� התביעה הייצוגית המשוער כנגד בלמ  

  .ח"ש

ש "וענת כי בלמהט, ש"ידי מי שנטלה הלוואה מבלמ"מדובר בבקשה שהוגשה על  

מס בולי� בגי( סכו� הריבית המתווספת , שנטלו ממנו הלוואות, גבה מלקוחות

ש לגבות מס "מדובר בגביית יתר שכ( היה על בלמ, לפי הנטע( בבקשה. להלוואות

  .בולי� רק בגי( סכו� הקר( של ההלוואה

ע( ש בקשה לאישור תביעה ייצוגית בסכו� נט"יצויי( כי תלויה ועומדת נגד בלמ  

 וא, 2003 ביולי 7שהוגשה נגדו ונגד מנהל מס בולי� ביו� , ח" מיליו( ש100"של כ

בגביית מס בולי� בגי( , כנטע(, בה נטע( לגביית יתר של מס בולי� שהתבטאה

, בבקשה הנוכחית נטע().  לעיל.ג.5להרחבה ראה סעי, (מרכיב הריבית בהלוואה 

נת בבקשה לאישור תביעה כי היא מתייחסת לתקופת גבייה שונה מזו הנטע
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המועד להגשת .  ש"ייצוגית בעניי( מס בולי� שכבר תלויה ועומדת נגד בלמ

ש "ש הואר  עד למועד שייקבע להגשת תגובה מטע� בלמ"תשובה מטע� בלמ

 הגישה המבקשת בקשה 2007 ביולי 30 ביו� . לעיל.ג.5לבקשה הנסקרת בסעי, 

  .למחיקת התביעה

ש בקשות לאישור תביעות ייצוגיות כפי שיפורט " נגד בלמכ( תלויות ועומדות"כמו  .6

המתבססת על חוות דעת , ש"בהסתמ  על דעת הנהלת בלמ, לדעת הנהלת הבנק. להל(

בשלב זה לא , ש באשר לסיכויי הליכי� משפטיי� אלה"היועצי� המשפטיי� של בלמ

 של להל( פירוט. נית( להערי  את סיכוייה� ומטע� זה לא בוצעה בגינ� הפרשה

�  :הליכי� משפטיי

 בקשה לאשר 1997 ביולי 17יפו הוגשה ביו� "אביב"לבית המשפט המחוזי בתל  .א

ש ביחד ע�  "כנגד בלמ, ח"הגשת תובענה ייצוגית על ס  של למעלה ממיליארד ש

בנקי� למשכנתאות נוספי� בקשר ע� גביית עמלות ביטוחי חיי� וביטוחי מבנה 

�ל הלוואה מאחד מ( הבנקי� למשכנתאות כל אחד מ( המבקשי� נט. של לווי

�במסגרת נטילת ההלוואה ה� צורפו לביטוח חיי� , לטענת המבקשי�. המשיבי

�חלק מדמי הביטוח , לטענת�. או ביטוח נכס שנערכו באמצעות הבנקי� המשיבי

  . הגיע לידי הבנקי� המשיבי� וזאת שלא כדי(

   � כי לא נית( לדו( בתובענה  ניתנה החלטתו של בית המשפט1997 בנובמבר 17ביו

, )שירות ללקוח(שהוגשה במתכונת של תובענה ייצוגית על פי  חוק הבנקאות 

מחק בית , לפיכ . 1988"ח"תשמ,  וחוק ההגבלי� העיסקיי�1981"א"תשמ

  .המשפט את התביעה הכספית על הס,

 לתקנות סדר 29קנה ע� זאת קבע בית המשפט כי נית( לדו( בעתירה במסגרת ת  

רק בעתירה לסעד הצהרתי ביחס לעילות שנוצרו , 1984"ד"התשמ, הדי( האזרחי

 �בית המשפט קבע כי העילות שנית( יהיה לדו( בה( . 1996 במאי 10קוד� ליו

  ". בנושא הסדר הכובל וסוגית הביטוחי� השוני�"במסגרת זו הינ( 

כל , ש"( ערעורי� מטע� בלמעל החלטה זו תלויי� ועומדי� בבית המשפט העליו  

�בהתא� להחלטה של . אחד מהבנקי� למשכנתאות הנתבעי� האחרי� והתובעי

לפיכ  . בית המשפט העליו( ביצועה של החלטת בית המשפט המחוזי עוכב

�  .התביעה לא תתברר עד למת( החלטה על ידי בית המשפט העליו( בכל הערעורי

   �, בו נקבע, משפט העליו( פסק די( נית( על ידי בית ה2005 בספטמבר 1ביו

כי על א, שנית( לעשות שימוש באמצעי� פרשניי� על מנת להפו  את , בתמצית

.  לכלי להגשת תביעות ייצוגיות הרי שלעת הזו אי( זה ראוי לעשות כ(29תקנה 

בעיקר בשי� לב להליכי חקיקה תלויי� ועומדי� בתחו� התובענות , זאת

לטיבו של .  אכ( פורס� חוק תובענות ייצוגיות2006 במרס 12ביו� . הייצוגיות

  .  לעיל.ב.5החוק ראה סעי, 

המתבססת על חוות דעת , ש"בהסתמ  על דעת הנהלת בלמ, לדעת הנהלת הבנק  

בשלב זה לא נית( להערי   את סיכויי , ש"היועצי� המשפטיי� של בלמ

�  .הערעורי

ש "יפו נגד בלמ"אביב" הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל2003 ביוני 10ביו�    .ב

בקשה נוספת לאישור תביעה ייצוגית שעניינה גביית יתר נטענת מלווי� שנטלו 

הבקשה והתביעה שצורפה אליה מנוסחות באופ( בלתי . הלוואות בריבית משתנה

בינ( לטענות שעמדו ביסוד ) לפחות חלקית(ברור א  עולה מה( כי קיימת חפיפה 

סעדי� שהתבקשו בו ולקבוצה שהתבקש ל,  לעיל.ב.5ההלי  המתואר בסעי, 

  .ייצוגה

 90"ידי המבקשי� בכ"סכו� התביעה הייצוגית שהתבקש אישורה מוער  על  

  .ח"מיליו( ש

בי( הבקשה לאישור תביעה ייצוגית הנסקרת כא( ) הלפחות חלקית(לאור החפיפה   

הוסכ� בי( ,  לעיל.ב.5לבי( הבקשה לאישור תביעה ייצוגית שנסקרה בסעי, 
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� על עיכוב הליכי� בתובענה עד לאחר בירור הערעור שהוגש בהלי  הצדדי

הסכמה זו הודעה לבית המשפט ובהתא� טר� הוגשה .  לעיל.ב.5המתואר בסעי, 

  .תגובה לבקשה לאישור תביעה ייצוגית

המתבססת על חוות דעת , ש"בהסתמ  על דעת הנהלת בלמ, לדעת הנהלת הבנק  

 השלב המוקד� של ההלי  לא נית( להערי  לאור, ש"היועצי� המשפטיי� של בלמ

  .את סיכוייו

 ש"בלמיפו כנגד "אביב" הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל2006 בדצמבר 2ביו�   .ג

בקשה לאישור תובענה ייצוגית בקשר ") מגדל("מ "וכנגד מגדל חברה לביטוח בע

�, סכו� התביעה הייצוגית המשוער הוא. לתשלומי  תגמולי ביטוח חיי� חלקיי

  .ח"שמיליו(  150, לטענת המבקשת

לווי� : פי הנטע( בבקשה על. ש"מבלמהמבקשת  וב( זוגה  המנוח נטלו  הלוואה   

שבו ,   יכלו להצטר, להסדר ביטוח חיי� ללווי�ש"מבלמהנוטלי� הלוואה 

על לווי� שהצטרפו לביטוח חיי� כאמור נמני�  לווי� ; המבטחת היא מגדל

תגמולי ביטוח חלקיי� בשיעור נמו  ה( , וחשקיבלו כאשר אירע מקרה הביט

הבנק ומגדל , בניגוד לתשלו� שבוצע בפועל; מסכו� הביטוח וה( מיתרת ההלוואה

�תגמולי ביטוח בשיעור יתרת ההלוואה "לווי� כאמור "הבטיחו לשל� למבוטחי

 כ  לטענת –)" הנמו  מביניה�(העומדת לפירעו( או בשיעור סכו� הביטוח 

  .המבקשת

המתבססת על חוות דעת , ש"בהסתמ  על דעת הנהלת בלמ, נהלת הבנקלדעת ה  

בשלב מוקד� זה של ההלי  לא נית( להערי   , ש"היועצי� המשפטיי� של בלמ

  .את סיכוייו

  "לשעבר לאומי (מ "בע. פ.כנגד לאומי ל,  הוגש כתב אישו� כנגד הבנק2007במרס   .7

לשעבר פסגות מנהלי (מ "הול בעלאומי ני, )מ"פיא חברה לניהול קרנות נאמנות בע

לשעבר פסגות (מ "ולאומי ניירות ער  והשקעות בע, )מ" לאומי בע"ת נאמנות קרנו

וכנגד מספר עובדי� בבנק , שהינ( חברות בנות של הבנק, )מ"אופק בית השקעות בע

 לחוק השקעות 82בגי( עבירה על סעי, , ל במועד העבירה המיוחסת לה�"ובחברות הנ

יחד ע� , כנוסחו במועד ביצוע העבירה המיוחסת, 1984"ד"התשמ, מנותמשותפות בנא

 הקראת כתב האישו� נקבעה לחודש .1977"ז"התשל, לחוק העונשי() ב(29סעי, 

  .  2007ספטמבר 

 בשלב ,היועצי� המשפטיי� של הבנקדעת בהסתמ  על חוות , לדעת הנהלת הבנק  

  .מוקד� זה לא נית( להערי  את תוצאות ההלי 

  קיקה בנושא רפורמה בשוק ההו�ח  .8

אשר מונה על ידי שר האוצר לצור  בחינה ,  פורסמו המלצות צוות2004 בנובמבר 9"ב

. והמלצה על הפעולות הדרושות בכדי להגביר את התחרות בשוק ההו( בישראל

  .המלצות הצוות אושרו על ידי הממשלה

מיישמי� ה, קי� שלושה חו2005 באוגוסט 10"פורסמו ב, בעקבות המלצות הצוות

  . רפורמה מהותית בשוק ההו(


  :החוקי
 שפורסמו ה

חוק להגברת התחרות ולצמצו� הריכוזיות וניגודי הענייני� בשוק ההו( בישראל 

  ;2005"ה"התשס, )תיקוני חקיקה(

 �, )עיסוק בייעו. פנסיוני ובשיווק  פנסיוני(חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי

  ;2005"ה"התשס

  .2005"ה"התשס, )קופות גמל( שירותי� פיננסיי� חוק הפיקוח על
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�הסדרה מקיפה של תחו� ניהול קופות הגמל ותחו� , בי( היתר, החוקי� כוללי

ומחייבי� את הבנקי� , ג� במסגרת המערכת הבנקאית, העיסוק בייעו. פנסיוני

מידע מפורט נית( . להיפרד מהחזקותיה� בחברות לניהול קופות גמל וקרנות נאמנות

  .2006ח השנתי לשנת בדו

חוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי�  הפי. משרד האוצר תזכיר חוק לתיקו( 2007ביוני 

לאסור על , בי( היתר,  אשר במסגרתו מוצע2007"ז"התשס, )3' תיקו( מס ()קופות גמל(

�לית( ייעו. לעמית בנוגע להשקעת , תאגידי� בנקאיי� או מנהלי תיקי� בשליטת

  .יהול אישיכספי קופת גמל בנ

הגיע הממונה על שוק ההו( לסיכו� ע� בנק הפועלי� על כניסה הדרגתית , 2007ביולי 

שעיקריו הינ� התחלת מת( ייעו. פנסיוני לשכירי� החל , לתחו� הייעו. הפנסיוני

לקטיני� וללקוחות , וקוד� למועד זה מת( ייעו. פנסיוני לעצמאיי�, 2010מאוגוסט 

של ר ועדת הכלכלה "הודיע יו,   במסגרת הסיכו� האמור. שאינ� שכירי�55מעל גיל 

, כי הוא מוש  הצעת חוק פרטית שהוגשה על ידו לפני מספר חודשי�הכנסת 

לפיה הוצע לאסור על הבנקי� הגדולי� לעסוק , 2006והמתוארת בדוח השנתי לשנת 

בייעו. פנסיוני במש  חמש שני� ממועד עמידת� בתנאי� הקבועי� בחוק לקבלת 

המבטא מודל חדש של , ל"לאור הסיכו� הנ, כמו כ(. ו( לעיסוק בייעו. פנסיונירשי

, משרד האוצר התחייב ליזו� הצעת חוק ממשלתית,  כניסה הדרגתית לייעו. פנסיוני

�ולקבל , אשר תאפשר לבנקי� לייע. במוצרי� פנסיוניי� שה� מוצרי ביטוח חיי

שאינ( קופות , קופות גמל ופנסיהכפי שהדבר נקבע בחקיקה לגבי , עבור� עמלת הפצה

הובאה לממשלה הצעת החלטה להסדרת הנושא , ברוח התחייבות זו. ביטוח

�  .   באמצעות תיקו( מספר חוקי

  :הצעדי
 שהבנק ביצע בעקבות החקיקה

הבנק מכר את פעילותו בתחו� ניהול קופות הגמל וקרנות , בעקבות החקיקה •

 31 וכ( בבאור 38"36 ה נית( בעמודי�מידע מפורט בדבר עסקות המכיר.  הנאמנות

 ובמחצית 2006 עיסקות המכירה הסתיימו בשנת .2006דוח השנתי לשנת ל

 הושלמה מכירת פעילות קרנות 2007בחודש יולי   .2007 של שנת נההראשו

ח והרווח הנקי בס  " מיליו( ש150"חלקו של הבנק בתמורה הינו כ. ההשתלמות

 נחתמו הסכ� למת( 2007 באפריל . ע השלישיח יכלל ברבי" מיליו( ש93"של כ

לפיו , וכ( הסכ� הפצה, שירותי תפעול על ידי הבנק לקרנות ההשתלמות הנמכרות

בכוונת הבנק לתת ללקוחתיו ייעו. לגבי . הבנק יפי. את קרנות ההשתלמות

 .באמצעות יועצי השקעות, השקעות בקרנות השתלמות

רגו( בקופות התגמולי� של עובדי א"הבנק ונציגות העובדי� עומדי� לבצע רה •

לצור  עמידה בתנאי ההיתר ,  מ"הבנק ושל עובדי בנק לאומי למשכנתאות בע

שנית( לבנקי� בחקיקה לעסוק בניהול קופות גמל אשר כל עמיתיה( ה� עובדי 

 .הבנק או עובדי תאגיד בשליטתו

, הבנק בוח( את השלכות חופש הבחירה שהוענק לעובדי� ביחס לקופות גמל •

  .על התחייבויותיו כלפי עובדיו בעת הפרישה, לרבות חופש המעבר מקופה לקופה

הבנק הקי� קופות מרכזיות לפיצויי� בגי( עובדיו ועובדי חברות נוספות  •

 .המנוהלות על ידי חברה בבעלות מלאה של הבנק, בקבוצה

היערכות זו . הבנק נמצא בעיצומה של היערכות לכניסה לתחו� היעו. הפנסיוני •

הבנק הגיש לממונה על . רוכה בפיתוח כלי� מיכוניי� ובהכשרה וגיוס עובדי�כ

בי( הבנק לבי( . בטוח וחסכו( בקשה לקבלת רשיו( יוע. פנסיוני, שוק ההו(

הממונה מתנהלי� מגעי� בקשר לבקשה וקיימי� חילוקי דעות בקשר ע� היק, 

 כיוע.  בשני� הראשונות לפעילות הבנקהרשיו( שהממונה מוכ( לתת לבנק

מאחר שעמדת הממונה היא כי בשלוש השני� הראשונות הבנקי� , פנסיוני

� .הגדולי� לא יתנו ייעו. פנסיוני לשכירי
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המטילה מגבלות , לאור חקיקה חדשה בנושא של חיתו� הנפקות ניירות ער  •

החליט הבנק כי פעילות חיתו� , י בנק"מהותיות על חברת חיתו� הנשלטת ע

לצור  כ  . 19.99%תרוכז בחברה חדשה בה יחזיק הבנק , ניירות ער  בקבוצה

מ בהסכ� ע� פסגות אופק פיננסי� "בית השקעות בע' התקשר לאומי ושות

ופסגות אופק  פעולה בתחו� החיתו� במסגרת '  לפיו ישתפו לאומי ושות,מ"בע

 . מ"חיתו� בע' שתקרא פסגות לאומי ושות, החברה החדשה

 ה השפעת הרפורמה על הבנק והקבוצ

אשר עד כה עסקה ה( , לרפורמה השפעה מהותית על פעילות הקבוצה בשוק ההו( •

ה( בחיתו� וה( במת( , ה( בייעו. והפצה, בניהול נכסי� בשוק ההו( עבור הציבור

תתמקד פעילות הקבוצה , בעקבות  הרפורמה. שירותי� נוספי� בשוק ההו(

כשהבנק יקבל רשיו( במת( ייעו. פנסיוני , בישראל בעיקר במת( ייעו. השקעות

ובפעילויות , במת( שירותי תפעול לגופי� הפעילי� בשוק ההו(, לעסוק בכ 

 .נוספות

, לפיה( תאגיד בנקאי לא יוכל לעסוק בשיווק אלא רק בייעו., המגבלות  בחקיקה •

האיסור להחזיק החזקה מהותית , לעומת גופי� אחרי� שיוכלו לעסוק בשיווק

והמגבלות על העיסוק , ור גופי� מוסדיי�בתאגיד המנהל תיקי השקעות עב

את יכולת הבנק להתמודד באופ( , יצמצמו להערכת ההנהלה, בייעו. פנסיוני

 .  מיטבי בשוק הפיננסי והפנסיוני

קופות גמל , היפרדות הבנק מהחזקותיו בחברות לניהול קרנות נאמנות,  כמו כ( •

ק הנובעות  לירידה בהכנסות השוטפות של הבנגורמת, וקרנות השתלמות

מאפשרת קבלת עמלות הפצה , כאמור לעיל, החקיקה, מנגד. מתחומי פעילות אלו

�ועמלות , וקבלת עמלות בגי( שירותי תפעול לגופי� מוסדיי�, מגופי� מוסדיי

 .אלו תפחתנה את הפגיעה הצפויה במידה חלקית

ת  פורסמה באתר האינטרנט של רשות ניירות ער  טיוטא מעודכנ2007 ביוני 26"ב

שהונחה לפני ועדת , של תקנות לתיקו( תקנות עמלות ההפצה בקרנות נאמנות

שיעור עמלת ההפצה בגי( קר( , א� תאושרנה התקנות. הכספי� של הכנסת

  .0.125%יהיה " קר( כספית"המוגדרת כ

לרבות קרנות , להל( פרטי� על הכנסות הקבוצה מדמי ניהול מקופות גמל

  ):ח"במיליוני ש(פצה מקרנות נאמנות השתלמות  ומדמי ניהול ועמלות ה

   בדצמבר31   ביוני30   ביוני30   בדצמבר31   ביוני30   ביוני30  

  2007  2006  2006  2007  2006  2006  

      בנק      מאוחד  

  162  92  76  391  234  81  מקרנות נאמנות 

  87  58  2  216  110  14  מקופות גמל

  28  14  16  29  14  16  מקרנות השתלמות

  277  164  94  636  358  111  ס  הכל

        

  ועדת החקירה הפרלמנטרית לנושא עמלות הבנקי
 וחקיקה בנושא עמלות  .9

.   פורסמו המלצות ועדת החקירה הפרלמנטרית לעניי( עמלות הבנקי�2007ביוני 

ועדת החקירה המליצה על נקיטת מספר צעדי� שחלק� אמורי� להשפיע בטווח 

  .הקצר וחלק� בטווח הבינוני ארו 

 המליצה הועדה על תיקוני חקיקה לפיה� יונהג פיקוח על מחיר מירבי "צר לטווח הק

במקביל הציעה הועדה בהמלצותיה כי הבנקי� . (על ידי בנק ישראל , של כמה עמלות

פ( שייתר את הצור  בהפעלת הסמכויות שינתנו ויגיעו להסדר וולונטרי ע� המפקח בא

  ).לבנק ישראל בחקיקה
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תיקבע רשימה אחידה של שירותי בנקאות קמעונאית ע� כמו כ( המליצה הועדה כי 

  . שמות זהי� לכל עמלה

הועדה המליצה כי בנק ישראל יורה על צמצו� ניכר של מספר העמלות במגזר 

  ).לקוחות בנקאות פרטית ועסקי� קטני�, משקי בית(הבנקאות הקמעונאית 

עמלת ניהול אשר בה� תיגבה , ש"הועדה המליצה ליצור כמה דגמי� של חשבו( עו

 �חודשית אחת ולהטיל פיקוח על מחיר ניהול חשבו( בסיסי שנעשה בו מספר מצומצ

  . של פעולות בחודש

  מבנק לבנק כמו כ( המליצה הועדה להמשי  במדיניות של צמצו� חסמי המעבר

 . והגברת מודעות הציבור בנושא זה

וזאת ,  התחרותיות המליצה הועדה על נקיטת מדיניות להגברת"לטווח הבינוני ארו  

על ידי התרת פעילות בנק הדואר , בי( השאר על ידי המש  פיתוח שוק הו( חו. בנקאי

דוגמת רפורמת (על ידי הנהגת רפורמות בשוק הבנקאות , בשוק הבנקאות הקמעונאית

על ידי הנמכת מחסומי , לש� הקטנת כוח השוק של הבנקי� במגזר הקמעונאי) בכר

על ידי העדפת בנקי� , דוד כניסת בנקי� חדשי� לשוקהכניסה הרגולטוריי� ועי

 �ועל ידי הפרדה בי( הבעלות על הבנקי� לבי( הבעלות על , בינוניי� וקטני� וחיזוק

  . חברות כרטיסי אשראי

סבורה הועדה כי יש צור  בשינוי מבני בפיקוח של רשויות , בנוס, על האמור לעיל

 . הפיקוח על שוקי הבנקאות וההו(

נחקק תיקו( לחוק הבנקאות , 2007בתחילת יולי ,  סיו� עבודת הועדהמיד לאחר

התיקו( לחוק הוא צירו, של . בנושא עמלות הבנקי�, 1981"א"התשמ, )שירות ללקוח(

שמטרת( להגביר את ,  של הכנסתאשר נדונו בועדת הכלכלה, מספר הצעות חוק

ות הקמעונאיי�  השקיפות של תעריפו( העמלות  הנגבות על ידי הבנקי� מ( הלקוח

לקוחות :" להל( –יחידי� ועסקי� קטני� כפי שיקבעו על ידי בנק ישראל (

�להעביר את הסמכות להטיל פיקוח על עמלות הבנקי� לידי בנק , ") קמעונאיי

  . פל בנושא של מעבר לקוח מבנק לבנקישראל  ולט

שאי תאגיד על נגיד בנק ישראל לקבוע רשימת שירותי� שבעד� ר, על פי התיקו( לחוק

�, סמו  לאחר חקיקת התיקו( לחוק. בנקאי לגבות עמלות מ( הלקוחות הקמעונאיי

הפי. הפיקוח על הבנקי� טיוטת עבודה של תעריפו( העמלות המיועד ללקוחות 

�תו  , לאחר שביצע בו שינויי� לצמצו� מספר העמלות ללקוחות אלו , הקמעונאיי

קוח כי בכוונתו לערו  בעתיד צמצו� נוס,  כ( הודיע הפי.ביטול ואיחוד עמלות שונות

, מאז הפצת טיוטת העבודה. ל" הנשל מספר העמלות ולקצר ולפשט את התעריפו(

�, דיוני� בסדרת ישיבות, מקיי� הפיקוח על הבנקי� ע� נציגי התאגידי� הבנקאיי

�לקראת גיבוש , לגבי השינויי� המופיעי� בטיוטת העבודה לעומת התעריפו( הקיי

  . העמלות המיועד ללקוחות קמעונאיי�תעריפו(

עלולה להיות השפעה לרעה , לתיקו( החוק המגביל את אפשרות הבנקי� לגבות עמלות

ואול� בשלב זה לא נית( להערי  את עוצמת והיק, , על הכנסות הבנק מעמלות

  . ההשפעה

    מ"פז חברת נפט בע  .10

מ "פז חברת נפט בע בחברת 15.63%"מ מחזיקה ב"לאומי אחזקות ריאליות בע  .א

 מונו שני דירקטורי� על ידי לאומי בפז 2007בחודש ינואר "). פז ""להל( (

 � הוצגה ההשקעה על 2007 בינואר 1החל מיו� .  מהדירקטורי�20%המהווי

עד לתארי  זה הוצגה ההשקעה כחלק מניירות ער  זמיני� (בסיס שווי מאזני 

  ).למכירה

 יוחסעוד, העלות . סיס העלות ששולמההרישו� לפי שווי מאזני בוצע על ב

 עשר שני� בהתא� פני( ובחלקו למוניטי( אשר יופחת על "בחלקו לנכסי נדל

�  . להוראות המפקח על הבנקי
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 �,  הודיע בנק ישראל לבנק שפז הינה קונגלומרט2007 ביולי 3במכתב מיו

  . להל(12כמפורט בביאור 

  

, ביניה( ייצוגיות, ת משפטיותכנגד פז וחברות מאוחדות שלה הוגשו תביעו  .ב

�פיקוח רשויות השלטו( ותלויות אחרות הנוגעי� , וקיימי� הליכי� משפטיי

 לגבי תביעות אלה להערכת פז ובהסתמ  על .הגז ומתקני תשתית, למשק הדלק

�לא נית( להערי  בשלב זה , המקצועיי� ואחרי�, חוות דעת יועציה המשפטיי

ולפיכ  לא נעשתה הפרשה , א� בכלל, י�את האמור לעיל על הדוחות הכספי

�  .בגינ

  .2007 ביוני 30ראה הדוחות הכספיי� של פז ליו� , להרחבה בעניי( הליכי� אלה

  

  מ"בע) ישראל (פאר
*סופר  .11

מ "בע) ישראל(פאר�  " ממניות סופר18% הושלמה הקצאת 2007 ביולי 17יו� ב

 בת בבעלות מלאה של הבנק חברה(מ "בית השקעות בע' ללאומי ושות") פאר�"סופר("

' בי( לאומי ושות, 2007 במאי 1וזאת על פי הסכ� שנחת�  ביו� , ")'לאומי ושות ""

 בעלת השליטה " GRI Global Retail Investment B.Vפאר� ולבי( "לבי( סופר

ל בתמורה לס  של "בשיעור הנ' להקצאת מניות ללאומי ושות, ")GRI("פאר� "בסופר

' כמו כ( ניתנה ללאומי ושות.  בכפו, להתאמות שנקבעו בהסכ�,ח" מיליו( ש180"כ

ניתנו ' ללאומי ושות. פאר�" מהו( המניות של סופר2%אופציה להקצאה נוספת של 

  . זכויות להגנת המיעוט כמקובל

12.   
  )קונגלומרט(החזקות בתאגידי החזקה ריאליי

, )רישוי(הבנקאות החזקות הבנק בתאגידי� ריאליי� כפופה למגבלות הקבועות בחוק 

, א לחוק24בסעי, , בי( היתר, חוק הבנקאות קובע"). חוק הבנקאות ("1981"א"התשמ

תאגיד החזקה ("כי תאגיד בנקאי רשאי להחזיק באמצעי שליטה בקונגלומרט 

והפועל ביותר , ח" מיליו( ש1,767"תאגיד שהונו עולה על כ(אחד בלבד ") ריאלי

  . מ" החברה לישראל בע"קונגלומרט הבנק מחזיק ב). משלושה ענפי משק

לרביע הראשו( של שנת ") פז: "להל((מ "על פי הדוחות הכספיי� של פז חברת נפט בע

2007 ,�עולה סכו� ההו( העצמי של פז על , בה� יושמו תקני� חשבונאיי� חדשי

  ).תאגיד החזקה ריאלי(סכו� ההו( המינימלי להגדרת קונגלומרט 

ל נערכו דיוני� בי( הבנק לבי( בנק ישראל "ספיי� הנעוד לפני פרסו� הדוחות הכ

 לגבי הגדרת פז 1981"א"התשמ, )רישוי(לעניי( הפרשנות של חוק הבנקאות 

כי , 2007 ביולי 3ובהמש  לה� הודיע בנק ישראל לבנק במכתבו מיו� , כקונגלומרט

 לפיכ . הוא אינו מקבל את פרשנות הבנק לכ  שענ, האנרגיה מהווה ענ, משק אחד

  .על פי עמדת בנק ישראל פז הינה קונגלומרט על פי חוק הבנקאות

 � על הבנק למכור את 2007 ביולי 3כתוצאה מכ  ובהתא� להודעת בנק ישראל מיו

� ביוני 30עד ליו� , מ"פז או החברה לישראל בע, החזקותיו באחד הקונגלומרטי

אור עמדתו של לאחר דיו( בנושא החזקות הבנק בחברות החזקה ריאליות ול. 2009

ובכפו, להמש  השיחות ע� בנק ישראל שעדיי( מתקיימות  בנושא זה (בנק ישראל 

במועד קבלת (בכוונת הבנק , )ואשר על פיה( חולק הבנק על עמדתו של בנק ישראל

 " מההו( וזכויות ההצבעה 15.63%(לנסות ולמכור את החזקותיו בפז ) החלטה זו

 לנסיבות ולבדיקות נוספות ובהתחשב בלוחות ,בכפו, לתנאי�)  בדילול מלא15.24%

ובכפו, לכ  שעד אז לא ) 2009 ביוני 30כלומר עד (הזמני� שנקבעו על ידי בנק ישראל 

  .ישתנו המועדי� או עמדתו של בנק ישראל

13.  BANK TBC מגיאורגיה  

 � TBC Bank בי( הבנק לבי( )Term Sheet( נחת� זכרו( דברי� 2007 בינואר 24ביו

  לפיו הבנק עשוי לרכוש מניות בשיעור TBC"ובעלי השליטה ב") TBC("גיה מגיאור

). למעט דילול בגי( אופציות למנהלי�(בדילול מלא , TBC מהו( המניות של  20%של 
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 דולר   מליו(40" הו( בס  של כTBC"צפוי הבנק להזרי� ל, בתמורה למניות שיוקצו

  .  ב"ארה

 �ימתו של הסכ� מפורט בי( הצדדי� ותנה בחתהתוק, ההתקשרות בי( הצדדי

 לפיו יוקנו לבנק זכויות להגנת TBCובחתימת הסכ� בעלי מניות בי( בעלי המניות של  

  .המיעוט כמקובל

 �הודיע הבנק כי המגעי� לחתימת הסכ� מפורט בי( הצדדי�  2007 באפריל 25ביו

ותיה� הופסקו על ידי המוכרי� בטענה שבאפשרות� להשיג מחיר גבוה יותר להחזק

כי נחת� זכרו( דברי� , הבנק טוע( מנגד. של בעלי המניות בעיסקה בעלת מבנה שונה

ל אינ� רשאי� למכור את החזקותיה� לגור� שלישי "וכי בעלי המניות הנ, מחייב

  . כלשהו מבלי לכבד את זכויות הבנק ולקיימ( במלוא(

14. 
      שיעבודי

   �ובת בנק ישראל להבטחת סכומי�  על אגרת חוב לט2007 ביולי 23הבנק חת� ביו

ל הבנק שיעבד לטובת בנק "כערובה לנ. המגיעי� או שיגיעו לבנק ישראל מהבנק

ישראל בשיעבוד שוט, ללא הגבלה בסכו� אגרות חוב המופקדות בחשבו( ספציפי 

  .המתנהל במסלקת הבורסה לניירות ער  בתל אביב על ש� בנק ישראל

  מ"החברה לישראל בע .15

מ הוגשו תביעות משפטיות "ת מאוחדות מסוימות של החברה לישראל בעכנגד חברו  

אשר לטענת , נובעי� מזיהו� נחל הקישו(, תובעי�לשנגרמו , בטענה כי נזקי גו, ורכוש

ל היה חלק בו וכ( בדבר דרישת המשרד להגנת "התובעי� לחברות המאוחדות הנ

  .הסביבה לשאת בעלויות פינוי משקעי� מזוהמי� מנחל הקישו(

 המשפטיי� אינ( יכולות (בהתבסס על חוות דעת� של יועציה, ל"הנהלות החברות הנ  

ולכ( לא נכללו כל , א� בכלל, ל"להערי  את סכו� החשיפה בגי( התביעות והדרישה הנ

חברות המאוחדות המ ו"הפרשות בנדו( בדוחות הכספיי� של החברה לישראל בע

  . שלה

 ליו� מ"החברה לישראל בעחות הכספיי� של ראה הדו, להרחבה בעניי( הליכי� אלה  

  .2007 ביוני 30
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  לשישה חודשי� שנסתיימו  לשלושה חודשי� שנסתיימו  

   �     ביוני30ביו�      ביוני30ביו

  2007  2006  2007  2006  

        )ח"ני שבמיליו(  

          )א(בגי� נכסי
 . א

  5,020  6,524  1,200  4,688  מאשראי לציבור 

  )2(  23  )26(  21  מאשראי לממשלות

�  )5(  37  )39(  68  מפיקדונות בבנק ישראל וממזומני

�  )25(  1,494  )760(  1,619  מפיקדונות בבנקי

  "   5  "   2  מניירות ער  שנשאלו או שנרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

  506  1,405  )529(  1,332  מאגרות חוב

�  5,494  9,488  )154(  7,730  ס  הכל בגי( נכסי

          )א(בגי� התחייבויות . ב

  )2,157(  )5,765(  1,659  )5,622(  על פיקדונות הציבור

  )32(  )39(  "   )32(  על פיקדונות מממשלות

  )13(  )113(  )2(  )68(  על פיקדונות מבנק ישראל

�  )101(  )134(  "   )31(  על פיקדונות מבנקי

  "   )5(  "   )3(  על ניירות ער  שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר

  )422(  )455(  )150(  )355(  שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחי�, על אגרות חוב

  )2,725(  )6,511(  1,507  )6,111(  ס  הכל בגי( התחייבויות

          ופעילויות גידורבגי� מכשירי
 נגזרי
 . ג

  )2(  )1(  6  2  )ב(חלק לא אפקטיבי ביחסי הגידור 

  378  )34(  301  )220(  )ג (ALMנטו בגי( מכשירי� נגזרי� ) הוצאות(הכנסות  

�  2  )1(  1  )2(  הכנסות  נטו בגי( מכשירי� נגזרי� אחרי

  378  )36(  308  )220(  ס  הכל בגי( מכשירי� נגזרי� ופעילויות גידור

          אחר. ד

  135  150  66  77  י מימו(עמלות מעסק

�  5  91  2  69  נטו, ממכירת איגרות חוב זמינות למכירה רווחי

 �          שמומשו ושטר� מומשו מהתאמות) הפסדי�(רווחי

  )32(  74  )16(  12  נטו, לשווי הוג( של אגרות חוב למסחר

  163  412  32  341  הכנסות מימו( אחרות 

  23  )66(  51  )89(   מימו( אחרות  )הוצאות(הכנסות 

  294  661  135  410  ס  הכל אחר

�  3,441  3,602  1,796  1,809  ס  כל הרווח מפעילות מימו( לפני הפרשה לחובות מסופקי

          פירוט ההשפעה נטו של מכשירי
 נגזרי
 מגדרי
 . ה

          על הרווח מפעולות מימו�

  4  9  )14(  11  מימו( בגי( נכסי�) הוצאות(הכנסות 

  12  )2(  40  )3(   בגי( התחייבויותמימו() הוצאות(הכנסות 

  3  19  "   3  נטו, הפרשי שער: מזה

 
  

 

  . מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידורכולל  )א(

  .למעט מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור  )ב(

  .מכשירי� נגזרי� המהווי� חלק ממער  ניהול הנכסי� וההתחייבויות בבנק אשר לא יועדו ליחסי גידור  )ג(

   

 
  )על בסיס מאוחד(רווח מפעולות מימו� לפני הפרשה לחובות מסופקי
 
  )בלתי מבוקר(סכומי
 מדווחי
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    2007 ביוני 30לשלושה חודשי
 שנסתיימו ביו

      הפרשה     

    הפרשה  ספציפית לפי  הפרשה  

    )א(ספציפית   )א(עומק פיגור   )ב(נוספת   ס  הכל

    )ח"במיליוני ש(      

  יתרת ההפרשה לתחילת התקופה  7,510  674  1,004  9,188

  הפרשות במהל  התקופה  329  57  2  388

  הקטנת הפרשות  )264(  )50(  )30(  )344(

  גביית חובות שנמחקו בשני� קודמות  )6(  *  *  )6(

  תוספת נטו שנזקפה לדוח הרווח וההפסד  59  7  )28(  38

  מחיקת חובות  )137(  )9(  *  )146(

  יתרת ההפרשה לסו, התקופה  7,432  672  976  9,080

  

321  

  

117  

  

*  

  

204  

   ההפרשה שלא נוכתה יתרת: מזה

  מסעי, אשראי לציבור
 

 

 �    2006 ביוני 30לשלושה חודשי� שנסתיימו ביו

      הפרשה     

    הפרשה  ספציפית לפי  הפרשה  

    )א(ספציפית   )א(עומק פיגור   )ב(נוספת   ס  הכל

    )ח"במיליוני ש(      

  יתרת ההפרשה לתחילת התקופה  7,865  472  1,074  9,411

  ( יתרת פתיחה בחברת בתמיו  )135(  135  "  "

  הפרשות במהל  התקופה  272  94  "  366

  הקטנת הפרשות  )87(  )76(  1  )162(

  גביית חובות שנמחקו בשני� קודמות  )19(  "  "  )19(

  תוספת נטו שנזקפה לדוח הרווח וההפסד  166  18  1  185

  מחיקת חובות  )23(  )38(  "  )61(

  קופהיתרת ההפרשה לסו, הת  7,873  587  1,075  9,535

  

167  

  

132  

  

"  

  

35  

  יתרת ההפרשה שלא נוכתה : מזה

  מסעי, אשראי לציבור

  
 

  

  

  

בהלוואות שלגביה( נערכה הפרשה לפי . לא כולל הפרשה בגי( ריבית על חובות מסופקי� לאחר שהחובות נקבעו כמסופקי�  )א(

  .לא כולל הפרשה לריבית בגי( החוב שבפיגור, עומק הפיגור

  .לחובות מסופקי�ומיוחדת ת כולל הפרשה כללי  )ב(

  

  

  

  )על בסיס מאוחד(י
 הפרשה לחובות מסופק
 
  )בלתי מבוקר(סכומי
 מדווחי
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    2007 ביוני 30 חודשי
 שנסתיימו ביו
 לשישה

      הפרשה     

    הפרשה  ספציפית לפי  הפרשה  

    )א(ספציפית   )א(עומק פיגור   )ב(נוספת   ס  הכל

    )ח"במיליוני ש(      

  יתרת ההפרשה לתחילת התקופה  7,580  675  1,024  9,279

  הפרשות במהל  התקופה  446  109  10  565

  הקטנת הפרשות  )348(  )91(  )58(  )497(

  גביית חובות שנמחקו בשני� קודמות  )19(  *  *  )19(

  תוספת נטו שנזקפה לדוח הרווח וההפסד  79  18  )48(  49

  מחיקת חובות  )227(  )21(  *  )248(

  יתרת ההפרשה לסו, התקופה  7,432  672  976  9,080

  

321  

  

117  

  

*  

  

204  

  יתרת ההפרשה שלא נוכתה : מזה

  מסעי, אשראי לציבור
 

 

    2006 ביוני 30 חודשי� שנסתיימו ביו� לשישה

      הפרשה     

    הפרשה  ספציפית לפי  הפרשה  

    )א(ספציפית   )א(עומק פיגור   )ב(נוספת   ס  הכל

    )ח"במיליוני ש(      

  יתרת ההפרשה לתחילת התקופה  7,803  409  1,040  9,252

   יתרת פתיחה בחברת בתמיו(  )116(  116  "  "

  עדכו( יתרת פתיחה בחברת בת  )64(  64  "  "

  הפרשות במהל  התקופה  621  161  36  818

  הקטנת הפרשות  )281(  )117(  )1(  )399(

  גביית חובות שנמחקו בשני� קודמות  )33(  "  "  )33(

  וספת נטו שנזקפה לדוח הרווח וההפסדת  243  108  35  386

  מחיקת חובות  )57(  )46(  "  )103(

  יתרת ההפרשה לסו, התקופה   7,873  587  1,075  9,535

  

167  

  

132  

  

"  

  

35  

  יתרת ההפרשה שלא נוכתה : מזה

  מסעי, אשראי לציבור

  
 

  

  

  

בהלוואות שלגביה( נערכה הפרשה לפי . �לא כולל הפרשה בגי( ריבית על חובות מסופקי� לאחר שהחובות נקבעו כמסופקי  )א(

  .לא כולל הפרשה לריבית בגי( החוב שבפיגור, עומק הפיגור

  .לחובות מסופקי�ומיוחדת כולל הפרשה כללית   )ב(

  

  

  

  

  

 
  )המש"( )על בסיס מאוחד(הפרשה לחובות מסופקי
 
  )בלתי מבוקר(סכומי
 מדווחי
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    2007  ביוני30יו
 ל      

�חובות בעייתיי        

                                 הפרשה ספציפית

      יתרת   :מזה  לפי  

      חוב  סכו�  עומק  

    אשראי  מאזנית  )ג (בפיגור  הפיגור  ס  הכל

    )ח"ש במיליוני(    

  

483  

  

483  

  

271  

  

867  

  

26,872  

  י  את ההפרשה לפהלוואות לדיור שחובה לחשב בגינ(

  עומק הפיגור

  )א" (גדולות"וואות הל  2,406  176  221  138  138

  )ב(הלוואות אחרות   4,115  128  33  51  51

  יתרת ההפרשה לסו, התקופה  33,393  1,171  525  )ד (672  672

  

  

    )ה (2006  ביוני30יו� ל      

�        חובות בעייתיי

                                 הפרשה ספציפית

      יתרת   :מזה  לפי  

      חוב  סכו�  עומק  

    אשראי  מאזנית  )ג (פיגורב  הפיגור  ס  הכל

    )ח"ש במיליוני(    

  

415  

  

415  

  

323  

  

1,110  

  

24,198  

  הלוואות לדיור שחובה לחשב בגינ( את ההפרשה לפי 

  עומק הפיגור

  )א" (גדולות"הלוואות   3,877  205  204  134  134

  )ב(הלוואות אחרות   2,962  137  29  38  38

  לסו, התקופהיתרת ההפרשה   31,037  1,452  556  )ד (587  587

  

  

  

  

  

כולל הלוואות לרכישת דירת ) ח" אלפי ש788 " 2006 ביוני 30"ב(ח " אלפי ש782הלוואות לדיור שיתרת כל אחת מה( עולה על  )א(

�  .מגורי� ובמשכו( דירת מגורי

  .ח" אלפי ש782הלוואות לכל מטרה במישכו( דירת מגורי� שיתרת כל אחת מה( אינה עולה על   )ב(

  .בית על הסכו� לפיגורכולל רי  )ג(

  ).ח" מיליוני ש83 " 2006 ביוני 30(ח " מיליוני ש137כולל יתרת הפרשה ספציפית מעבר למתחייב על פי עומק הפיגור בס    )ד(

  .הוצג מחדש )ה(

  פרטי
 על אופ� חישוב ההפרשה הספציפית בהלוואות לדיור
 
  )בלתי מבוקר(סכומי
 מדווחי
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  מטבע ישראלי  )א(מטבע חו.    

  �      צמוד למדד        פריטי

  �      המחירי�  בדולרי�    במטבעות  שאינ

    לא צמוד  לצרכ(  ב"של ארה  באירו    אחרי�  )ג( כספיי�  ס  הכל

  )ח"במיליוני ש(     

              
  נכסי

45,282   *  3,208  6,081  30,730  594  4,669  �  מזומני� ופיקדונות בבנקי

  ניירות ער   7,003  6,321  18,208  7,843  961  4,987  45,323

  ניירות ער  שנשאלו או נרכשו               

  במסגרת הסכמי מכר חוזר  320  *   *   *   *   *   320

  )ב(אשראי לציבור   81,934  51,308  40,490  6,806  12,881  525  193,944

  אשראי לממשלות  *   244  506  *   *   *   750

  השקעות בחברות כלולות  12  *   *    *   *   1,753  1,765

  יני� וציודיבנ  *   *   *   *   *   3,163  3,163

6,432  1,067  907  313  2,429  28  1,688  �  נכסי� אחרי

296,979  11,495  17,957  21,043  92,363  58,495  95,626  �  ס  כל הנכסי

  התחייבויות              

  יבורפיקדונות הצ  90,200  27,145  84,707  21,245  12,237  987  236,521

8,462   *  813  440  1,448  1,075  4,686  �  פיקדונות מבנקי

  פיקדונות מממשלות  476  830  205  7  1  *   1,519

  ניירות ער  שהושאלו או נמכרו              

   חוזררכשבמסגרת הסכמי   *   *   64  *   *   *   64

  שטרי התחייבות, אגרות חוב              

  ייבות נדחי�וכתבי התח  833  12,878  2,907  *   *   *   16,618

  התחייבויות אחרות  7,050  2,994  2,049  253  1,045  640  14,031

  ס  כל ההתחייבויות  103,245  44,922  91,380  21,945  14,096  1,627  277,215

  הפרש  )7,619(  13,573  983  )902(  3,861  9,868  19,764

              
  :השפעת מכשירי
 נגזרי
 מגדרי

  )למעט אופציות(י� נגזרי� מכשיר  *   *   57  )22(  )35(  *   * 

              
  :השפעת מכשירי
 נגזרי
 שאינ
 מגדרי

 *   *  )3,642(  )112(  )1,965(  )8,144(  13,863   �  )למעט אופציות(מכשירי� נגזרי

  )במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות בכס,  )326(  7  44  173  102  *   * 

  )במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות מחו. לכס,  101  )3(  )86(  90  )102(  *   * 

  ס  הכל כללי  6,019  5,433  )967(  )773(  184  9,868  19,764

              
  :השפעת מכשירי
 נגזרי
 שאינ
 מגדרי

  )ער  נקוב מהוו((נטו , אופציות בכס,  )1,026(  7  627  237  155  *   * 

  )ער  נקוב מהוו((נטו , אופציות מחו. לכס,  )398(  )17(  456  262  )303(  *   * 

  

  

  .כולל צמודי� למטבע חו.  )א(

  .ההפרשה הכללית והנוספת לחובות מסופקי� נוכו באופ( יחסי מבסיסי ההצמדה השוני� בסעי, זה  )ב(

  .לרבות מכשירי� נגזרי� שהבסיס שלה� מתייחס לפריט לא כספי  )ג(

  

  ) על בסיס מאוחד(דוח על נכסי
 והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה 
 
  )בלתי מבוקר( 2007 ביוני 30ליו

 
  סכומי
 מדווחי
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  מטבע ישראלי  )א(מטבע חו.    

  �      צמוד למדד        פריטי

  �      המחירי�  בדולרי�    במטבעות  שאינ

    לא צמוד  לצרכ(  ב"של ארה  באירו    אחרי�  )ג (כספיי�  ס  הכל

  )ח"במיליוני ש(     

              
  נכסי

  ני� ופיקדונות בבנקי�מזומ  3,469  467  21,794  4,511  4,094  "   34,335

  ניירות ער   13,457  3,988  20,297  6,092  722  3,231  47,787

  )ב(אשראי לציבור   )ד (69,253  52,857  42,349  5,916  11,521  45  181,941

  אשראי לממשלות  "   24  667  "   "   "   691

  השקעות בחברות כלולות  9  "   "   "   "   1,215  1,224

  יני� וציודיבנ  "   "   "   "   "   2,951  2,951

  נכסי� אחרי�  )ד (1,509  22  )ד (2,268  559  1,338  1,321  7,017

275,946  8,763  17,675  17,078  87,375  57,358  87,697  �  ס  כל הנכסי

  התחייבויות              

  פיקדונות הציבור  79,235  33,029  77,387  18,192  11,216  313  219,372

  יקדונות מבנקי�פ  2,319  1,009  1,579  483  868  "   6,258

  פיקדונות מממשלות  454  993  339  9  1  "   1,796

  שטרי התחייבות, אגרות חוב              

17,022   "   "  172  3,905  12,169  776  �  וכתבי התחייבות נדחי

  התחייבויות אחרות  )ד (5,995  2,652  )ד (1,718  489  1,480  1,659  13,993

  ס  כל ההתחייבויות  88,779  49,852  84,928  19,345  13,565  1,972  258,441

  הפרש  )1,082(  7,506  2,447  )2,267(  4,110  6,791  17,505

              
  :השפעת מכשירי
 נגזרי
 מגדרי

 "   "  )34(  )25(  59   "   "   �  )למעט אופציות(מכשירי� נגזרי

              
  :השפעת מכשירי
 נגזרי
 שאינ
 מגדרי

 "   "  )3,704(  1,676  )2,249(  )3,667(  7,944   �  )למעט אופציות(מכשירי� נגזרי

  )במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות בכס,  )636(  "   679  )3(  )40(  "   " 

  )במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות מחו. לכס,  584  )1(  )773(  218  )28(  "   " 

  ס  הכל כללי  6,810  3,838  163  )401(  304  6,791  17,505

  :גדרי
השפעת מכשירי
 נגזרי
 שאינ
 מ              

  )ער  נקוב מהוו((נטו , אופציות בכס,  )780(  "   700  122  )42(  "   " 

  )ער  נקוב מהוו((נטו , אופציות מחו. לכס,  2,607  )9(  )2,518(  )8(  )72(  "   " 

 
  

 

  

  .כולל צמודי� למטבע חו.  )א(

  .סעי, זהההפרשה הכללית והנוספת לחובות מסופקי� נוכו באופ( יחסי מבסיסי ההצמדה השוני� ב  )ב(

  .רבות מכשירי� נגזרי� שהבסיס שלה� מתייחס לפריט לא כספיל  )ג(

  . ב1 ראה באור  מחדשהוצג  )ד(

  

  

  ) המש"() על בסיס מאוחד(דוח על נכסי
 והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה 
 
  )בלתי מבוקר( 2006  ביוני30ליו

 
  מדווחי
סכומי
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    מטבע ישראלי   )א(מטבע חו.     

  �      דצמוד למד        פריטי

  �      המחירי�  בדולרי�     במטבעות  שאינ

    לא צמוד  לצרכ(  ב"של ארה  באירו  אחרי�  )ג (כספיי�  ס  הכל

    )ח"במיליוני ש(          

              
  נכסי

47,609   "  3,375  4,897  34,059  440  4,838  �  מזומני� ופיקדונות בבנקי

  ניירות ער   10,704  5,331  18,490  6,840  778  4,232  46,375

  )ב(אשראי לציבור   76,966  50,221  38,625  6,594  11,161  233  183,800

  אשראי לממשלות  193  256  571  "   "   "   1,020

  השקעות בחברות כלולות  9  "   "   "   "   1,242  1,251

  יני� וציודיבנ  "   "   "   "   "   3,056  3,056

6,230  927  788  513  2,135  24  1,843  �  נכסי� אחרי

289,341  9,690  16,102  18,844  93,880  56,272  94,553  �  ס  כל הנכסי

  התחייבויות              

  פיקדונות הציבור   88,662  31,245  81,686  18,830  10,812  588  231,823

5,241   "  771  481  1,579  1,303  1,107  �  פיקדונות מבנקי

  פיקדונות מממשלות   664  897  556  28  1  "   2,146

  ותשטרי התחייב, אגרות חוב               

15,622   "   "   "  2,962  11,861  799  �  וכתבי התחייבות נדחי

  התחייבויות אחרות  10,346  2,878  1,655  436  890  661  16,866

  ס  כל ההתחייבויות  101,578  48,184  88,438  19,775  12,474  1,249  271,698

  הפרש  )7,025(  8,088  5,442  )931(  3,628  8,441  17,643

               
  :נגזרי
 מגדרי
השפעת מכשירי

 "   "  )34(  )22(   56   "   "   �  )למעט אופציות(מכשירי� נגזרי

              
  :השפעת מכשירי
 נגזרי
 שאינ
 מגדרי

 "   "  )3,574(  226  )5,327(  )4,911(  13,586   �  )למעט אופציות(מכשירי� נגזרי

  )במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות בכס,  )283(  "   )159(  404  38  "   " 

  )במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות מחו. לכס,  )206(  "   40  )11(  177  "   " 

   ס  הכל כללי  6,072  3,177  52  )334(  235  8,441  17,643

               
  :מגדרי
שאינ
 השפעת מכשירי
 נגזרי

  )ער  נקוב מהוו((נטו , אופציות בכס,  )284(  "   )383(  604  63  "   " 

  )ער  נקוב מהוו((נטו , פציות מחו. לכס,או  )522(  )9(  )90(  125  496  "   " 

  

  

  

  .כולל צמודי� למטבע חו.  )א(

  .ההפרשה הכללית והנוספת לחובות מסופקי� נוכו באופ( יחסי מבסיסי ההצמדה השוני� בסעי, זה  )ב(

  .לרבות מכשירי� נגזרי� שהבסיס שלה� מתייחס לפריט לא כספי  )ג(

  

  

  )המש") (על בסיס מאוחד(דוח על נכסי
 והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה 
 
  )מבוקר (2006 בדצמבר 31ליו

 
  מדווחי
סכומי
  



        דוחות כספיי�דוחות כספיי�דוחות כספיי�דוחות כספיי�

105  

    )בלתי מבוקר( 2007 ביוני 30ושה חודשי
 שנסתיימו ביו
 לשל        

  

ס  הכל 

  מאוחד

  

  מגזר

  אחר

  מגזר 

  ניהול 

  פיננסי

  

מגזר 

  ("נדל

  

  מגזר 

  עסקי

  

מגזר 

  מסחרי

מגזר 

 �עסקי

�  קטני

מגזר 

בנקאות 

   פרטית

  

  מגזר

  משקי בית

  

    ) ח"במיליוני ש(              

  מפעולות מימו� לפני  )הפסד(רווח                 

  מסופקי
 הפרשה לחובות  585  81  221  322  414  151  37  )2(  1,809

  :הכנסות תפעוליות ואחרות                  

1,131  74  191  12  101  126  117  113  397   �  "מחיצוניי

  "בינמגזרי   53  4  )11(  )7(  )33(  *  *  )6(  *

  ס  הכל  450  117  106  119  68  12  191  68  1,131

  ס  כל ההכנסות  1,035  198  327  441  482  163  228  66  2,940

38  *  8  19  )123(  65  16  *  53  �  הפרשה לחובות מסופקי

  מפעולות בלתי ) הפסד(רווח                   

  לאחר מיסי�רגילות   )2(  *  2  *  )1(  *  *  1  *

   נקי  רווח  104  25  61  133  270  71  205  44  913

  
  
  

         �    )א ()בלתי מבוקר (2006 ביוני 30לשלושה חודשי� שנסתיימו ביו

  

ס  הכל 

  מאוחד

  

  מגזר

  אחר

  מגזר 

  ניהול 

  פיננסי

  

מגזר 

  ("נדל

  

  מגזר 

  עסקי

  

מגזר 

  מסחרי

מגזר 

 �עסקי

�   קטני

מגזר 

בנקאות 

   פרטית

  

  מגזר

   משקי בית

  

    ) ח"במיליוני ש(              

  רווח מפעולות מימו� לפני                 

  מסופקי
 הפרשה לחובות  588  81  174  291  362  156  139  5  1,796

  :הכנסות תפעוליות ואחרות                  

1,017  221  16  15  141  105  90  94  335   �  "מחיצוניי

  "בינמגזרי   90  5  )6(  )4(  )27(  "  "  )58(  "

  ס  הכל  425  99  84  101  114  15  16  163  1,017

  ס  כל ההכנסות  1,013  180  258  392  476  171  155  168  2,813

   מסופקי�הפרשה לחובות  39  "  22  40  82  24  )22(  "  185

  רווח מפעולות בלתי רגילות                   

11  4  7   "   "   "   "   "   "  �  לאחר מיסי

  ) הפסד (נקי  רווח  27  13  29  86  133  70  )14(  34  378

  
  .סווג מחדש)   א(
  
  
  

  מגזרי פעילות

  סכומי
 מדווחי
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    )בלתי מבוקר (2007 ביוני 30 חודשי
 שנסתיימו ביו
 לשישה        

  

כל ס  ה

  מאוחד

  

  מגזר

  אחר

  מגזר 

  ניהול 

  פיננסי

  

מגזר 

  ("נדל

  

  מגזר 

  עסקי

  

מגזר 

  מסחרי

מגזר 

 �עסקי

�  קטני

מגזר 

בנקאות 

   פרטית

  

  מגזר

  משקי בית

  

    ) ח"במיליוני ש(              

  מפעולות מימו� לפני ) הפסד(רווח                 

  מסופקי
 הפרשה לחובות  1,181  166  420  646  764  281  152  )8(  3,602

  :הכנסות תפעוליות ואחרות                  

2,121  130  185  24  280  244  216  222  820   �  "מחיצוניי

  "בינמגזרי   103  8  )18(  )14(  )67(  *  *  )12(  *

  ס  הכל  923  230  198  230  213  24  185  118  2,121

  ס  כל ההכנסות  2,104  396  618  876  977  305  337  110  5,723

  רשה לחובות מסופקי�הפ  68  1  16  79  )127(  9  3  *  49

  רווח מפעולות בלתי רגילות                   

259  3  *  1  13  11  22  4  205  �  לאחר מיסי

  נקי  רווח  461  60  142  274  500  150  239  4  1,830

  
  
  

    )א ()בלתי מבוקר (2006 ביוני 30 חודשי� שנסתיימו ביו� לשישה        

  

ס  הכל 

  מאוחד

  

  מגזר

   אחר

  מגזר 

  ניהול 

  פיננסי

  

 מגזר

  ("נדל

  

  מגזר 

  עסקי

  

מגזר 

  מסחרי

מגזר 

 �עסקי

�   קטני

מגזר 

בנקאות 

   פרטית

  

  מגזר

  משקי בית

  

    ) ח"במיליוני ש(              

  רווח מפעולות מימו� לפני                 

  מסופקי
 הפרשה לחובות  1,147  173  343  570  752  323  123  10  3,441

  :הכנסות תפעוליות ואחרות                  

1,960  432  22  29  232  206  182  188  669   �  "מחיצוניי

  "בינמגזרי   226  13  )12(  )4(  )47(  "  "  )176(  "

  ס  הכל  895  201  170  202  185  29  22  256  1,960

  ס  כל ההכנסות  2,042  374  513  772  937  352  145  266  5,401

386  "  )19(  75  90  69  30  "  141  �  הפרשה לחובות מסופקי

  ילות רווח מפעולות בלתי רג                  

723  5  718   "   "   "   "   "   "  �  לאחר מיסי

   נקי  רווח  103  26  83  196  304  133  644  1  1,490

  
  .סווג מחדש)  א(
  
  
  
  
  

  )המש"( מגזרי פעילות

  סכומי
 מדווחי
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    )א(  )מבוקר (2006 בדצמבר 31 ביו� לשנה שנסתיימה        

  

ס  הכל 

  מאוחד

  

  מגזר

  אחר

  מגזר 

  ניהול 

  פיננסי

  

מגזר 

  ("דלנ

  

  מגזר 

  עסקי

  

מגזר 

  מסחרי

מגזר 

 �עסקי

�  קטני

מגזר 

בנקאות 

   פרטית

  

  מגזר

  משקי בית

  

    ) ח"במיליוני ש(              

  רווח מפעולות מימו� לפני                   

  מסופקי
 הפרשה לחובות  2,324  346  724  1,177  1,461  580  300  10  6,922

  :הכנסות תפעוליות ואחרות                  

3,881  753  61  47  413  405  346  386  1,470   �  "מחיצוניי

  "בינמגזרי   380  26  )14(  )12(  )124(  "   "   )256(  " 

  ס  הכל  1,850  412  332  393  289  47  61  497  3,881

  ס  כל ההכנסות  4,174  758  1,056  1,570  1,750  627  361  507  10,803

933   "  )31(  155  182  183  113  2  329  �  הפרשה לחובות מסופקי

  מפעולות ) הפסד(רווח                   

2,080  )2(  718  1  32  74  54  76  1,127  �  בלתי רגילות לאחר מיסי

   )הפסד(נקי  רווח  1,250  160  162  442  595  218  718  )11(  3,534

  .סווג מחדש  )א(

  )המש"( מגזרי פעילות

  סכומי
 מדווחי

  


