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        דוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריון

  

  

הכללים . דוח הדירקטוריון נערך בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים

שיושמו בעריכת דוחות הביניים הינם עקביים לכללים ששימשו בעריכת הדוח השנתי 

  .2007  של השנתידוחה ביחד עםלעיין בדוחות אלה יש  .2007 בדצמבר 31ליום 

- בכ2008הסתכמו בסוף מרס *)  וחוץ מאזנייםמאזניים(סך כל הנכסים בניהול הקבוצה 

, 4.3%- בשיעור של כירידה, 2007 בסוף ח"ש מיליארד 764 לעומת ח"ש מיליארד 731

  .מטבעות החוץוהנובעת בעיקר מירידה בשוק המניות ומייסוף השקל ביחס ל

 של (custody)שווי ניירות ערך שבמשמרת , סך כל המאזן וכן תיקי ניירות ערך של הלקוחות * 

  .קופות גמל וקרנות השתלמות לגביהם ניתנים שירותי ניהול תפעולי ומשמורת, קרנות נאמנות

ח לעומת " מיליון ש470הרווח הנקי של הקבוצה הסתכם ברביע הראשון של השנה בסך 

 ברווח הקיטון .48.7% בשיעור של קיטון, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 917

, ח" מיליון ש261של מירידה ברווח הנקי מפעולות בלתי רגילות בעיקר הנקי נובע 

ח בתקופה המקבילה " מיליון ש259 לעומת רווח בסך ,ח" מיליון ש2 בהפסד שלשהסתכם 

 186-כבמפעולות רגילות הנקי רווח ה  גםבנוסף ירד. חלק מקופות הגמלממכירת אשתקד 

  . ח"מיליון ש

ח לעומת " מיליון ש472-הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם ברביע הראשון של השנה ב

   .28.3% בשיעור של קיטון ,2007של ח ברביע הראשון " מיליון ש658

חובות בהפרשות למגידול כתוצאה , מוסבר בעיקרהנקי מפעולות רגילות  ברווח הקיטון

וכן מקיטון בהכנסות התפעוליות התפעוליות והאחרות מגידול בהוצאות , מסופקים

   .והאחרות

בתקופה ח " ש0.65ח לעומת "ש 0.33  היה2008הרווח הנקי למניה ברביע הראשון של 

  .2007ח בכל שנת " ש2.37-ו, המקבילה אשתקד

 על ידי בנק מופורס כפי ש2007 בדצמבר 31בהתבסס על נתוני המערכת הבנקאית ליום 

  :היה כדלהלןבחמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות ישראל חלקה של קבוצת לאומי 

  31.12.2007  31.12.2006  31.12.2005  31.12.2004  

        באחוזים  

  30.0  30.0  30.1  29.8  סך כל המאזן

  29.9  29.9  29.8  29.7  אשראי לציבור

  30.3  30.6  30.5  30.2  פיקדונות הציבור

  34.0  30.2   *27.5  37.9  עולות רגילות לפני מס רווח מפ

  34.1  30.5   *25.6  38.4  רווח מפעולות רגילות לאחר מס 

 נבעו ןהירידה בחלק הקבוצה נובעת בעיקר מהיקף הוצאות השכר החריגות שכמחצית * 
  .הטמההפר

בדילול  (נק מההון המונפק של הב11.55%-ב מדינת ישראל החזיקה 2008במרס  31ביום 

 במאי 20 ביום .)18.67%בדילול מלא ( מזכויות ההצבעה בבנק 19.14%-וב, )11.27%מלא 

- וב)11.27%בדילול מלא ( מההון המונפק של הבנק 11.50%-ב  המדינה החזיקה2008

וזאת לאחר פקיעת ייפוי הכח , )13.96%בדילול מלא ( מזכויות ההצבעה בבנק 14.25%

  .להלןהנזכר 

  
  ות הבנק על ידי המדינהמכירת מני

 ממניות המדינה בבנק אשר פורסם על ידי החשב 20%מכירה של עד לנוהל ה בעקבות

 .Barnea Investments B.V חברת רכשה, 2005 בשנת.  י.הכללי במשרד האוצר ונכסים מ

  .  מהון הבנק9.99%") ברנע("

 מניות במועד 70,570,211(הבנק   מהון5%- שהן מעבר למניות ,מתוך המניות הנרכשות

וברנע והנאמן חתמו על ייפוי כח המסמיך את הועדה שמונתה , בנאמנותהוחזקו ) הרכישה

  ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצה. א 
  

תיאור עסקי קבוצת 
לאומי והתפתחותם 

  הכללית

  השליטה בבנק



        דוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריון

  

) 1 (1993-ד"התשנ, )הוראת שעה( לחוק המניות הבנקאיות שבהסדר 12בהתאם לסעיף 

לממש את ) 2(, להשתתף בכל האסיפות של הבנק ולהצביע בהן מכח המניות האמורות וכן

  .ורים בהתייחס לכל המניות של הבנק המוחזקות על ידי ברנעהזכות למנות דירקט

האופציה .  נוספים מהון הבנק10.01%העניקה הממשלה לברנע אופציה לרכישת , כמו כן

 4.99%ברנע נדרשה למכור לפחות , לפי תנאי הליך המכירה. 2007 במאי 24פקעה ביום 

 18ביום , בעקבות זאת. ועדוזאת בתוך שנה מאותו מ)  שרכשה9.99%מתוך (ממניות הבנק 

 מניות רגילות 70,570,211רה בי הע2008 במאי 15הודיעה ברנע לבנק כי ביום , 2008במאי 

 Gabriel,ביחד( או לגופים קשורים אליו Gabriel Capital Corporation -של הבנק ל
Funds"  ("תמורת השקעותיהם ב - Barnea S.a.r.l) וכן תמורת ) חברת האם של ברנע

כפוף לתנאים ולנסיבות , ערנ לבצע תשלומים בעתיד לב Funds Gabrielחייבות הת

אין למר עזרא מרקין , ל" הנהודיעה ברנע לבנק כי כתוצאה מהעסקה , כמו כן. מסויימים

אשר נמצאת , ענין במישרין או בעקיפין בברנע,  שנמצאות בשליטתו Funds Gabriel -ול

באמצאות קרנות השקעה פרטיות מקבוצת בשליטה מלאה של מר סטיבן פיינברג 

Cerberus .נמסר לבנק העתק מהודעת ברנע והנאמן על פקיעת ייפוי הכח הנזכר , בנוסף

  .לעיל

 כי בכוונת משרד האוצר להמשיך 2007אוגוסט בלהנהלת הבנק הודיעה . י.נכסים מ

מכירת יתרת המניות לגוף בנקאי בינלאומי : בהפרטת הבנק באחת משתי הדרכים

או בדרך של  מכירת יתרת המניות בחבילה אחת או יותר , אמצעות בנק להשקעותב

ומשרד האוצר . י.נכסים מ. בהליך מכירה פרטי וכי ישנה העדפה למכירה לגוף בנקאי זר

  .  לשמש יועץ לצורך קידום דרך זו.N.M. Rothschild & Sons Ltd  -בחרו ב

 .2007לדוח השנתי של  16ע מכירת מניות הבנק ראה בעמוד "לפרטים בק

  .4בעמוד ע הנפקת כתבי אופציה לעובדים ראה "לפרטים בק

לעומת , ח"מיליון ש 19,733-ב 2008 במרס 31-בהסתכם   של הקבוצהההון העצמי

הגידול בהון העצמי נובע בעיקר מהרווח  .0.9% עלייה של - 2007ח בסוף "מיליון ש 19,549

, )פרטים ראה להלן(ופציות שהוקצו לעובדים  ממימוש האןמהגדלת ההו , הראשוןלרביע

 ההון בגין פרעון הלוואות שהועמדו לעובדים לרכישת מניות ובניכוי דיבידנד מהתאמת

  .ירידת שווי של תיק ניירות הערך הזמין למכירהו  לשלם

תיות המהוות בדרך כלל מוחזקות בעיקר אגרות חוב ממשל) נוסטרו(בתיק ניירות הערך 

מרבית תיק ניירות הערך מסווג כניירות ערך זמינים . שימוש למקורות שגויסו ולהון הפנוי

ההכנסות נזקפות בדוח רווח והפסד על בסיס . למכירה ונכלל במאזן על  בסיס שווי הוגן

השווי וההפרש בין השווי לפי צבירה  לגבי אגרות חוב ולפי עלות לגבי מניות לבין , צבירה

  .נרשם ישירות לסעיף נפרד בהון העצמי בניכוי השפעת המס המתיחסההוגן 

ברביע נרשמה , מהתאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגןכתוצאה 

 ערך עליית העצמי לעומת ח נטו בהון" מיליון ש495ערך בסך  ירידתהראשון של השנה 

כל הסכומים הינם נטו לאחר (ילה אשתקד בתקופה המקבנטו ח "מיליון ש 17בסך 

  .) המתיחסהשפעת המס

אמצעים הוניים 
ועיסקאות במניות 

  הבנק



        דוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריון

  

  ): התאמה בגין ניירות ערך זמינים למכירה לפני מס(להלן פירוט הסכומים בקרן ההון 

  2007 בדצמבר 31  תנועה  2008 במרס 31  

      )ח"במיליוני ש(  

  1,161  )352(  809  מניות

  20  117  137  אגרות חוב ממשלת ישראל

  1  8  9  משלות זרות אגרות חוב מ

  )387(  )526(  )913(  *אגרות חוב אחרות

  )30(  7  )23(  מכשירי חוב אחרים

  765  )746(  19  סך הכל

  )263(  251  )12(  מס המתייחס

  502  )495(  7  סך הכל נטו

ח "מיליוני ש) 47(לעומת , ח" מיליוני ש)62( אגרות חוב מגובות משכנתאות 2008 במרס 31-מזה ל* 

  .31-29לפרטים נוספים ראה עמודים  .2007בסוף 

 בתיק הזמין למכירה ים ניירות ערך המוחזקהתאמותסך כל היתרה המצטברת נטו של 

   ).לאחר השפעת המס(ח "מיליון ש 7בסכום של  מסתכמת 2008 במרס 31לשווי שוק  ליום 

   היתרה בגין התאמת ניירות ערך לשווי הוגן אינה,על פי כללי חישוב  הלימות ההון

 למעט הפסדים שטרם מומשו מהתאמות ,משפיעה על חישוב ההון לצורך יחס הון מזערי

  . לשווי הוגן של מניות זמינות למכירה בניכוי השפעת המס

 בדצמבר 31-ב 6.5%-לבהשוואה  6.6%-ל הגיע 2008 במרס 31-ב למאזן יחס הון עצמי

2007.  

 31-ב  11.52%-לבהשוואה  ,11.77%- ל2008 במרס 31-ב הגיע יחס הון לרכיבי סיכון

 שנקבע על ידי המפקח על 9%שיעור זה גבוה מהשיעור המזערי של . 2007בדצמבר 

-לבהשוואה  ,7.73%-ל 2008 במרס 31-ביחס ההון הראשוני לרכיבי סיכון הגיע . הבנקים

  .2007 בסוף 7.55%

לעובדים מהנפקת מניות בגין מימוש אופציות השיפור ביחסי הלימות ההון נובע בעיקר 

  .ברביע  הראשון של השנהמהרווחים ו

  הנפקת כתבי התחייבות נדחים
הנפקה למשקיעים מסווגים מ "בעלמימון חברה  ביצעה לאומי 2008  בפברואר12-ב

בשתי סדרות של כתבי התחייבות נדחים על פי תשקיף ח "ש מיליארד 2.5 -ולציבור בסך כ

, והנפקת סדרה חדשה,  ח"ש מיליון 814.53בסך ' ההנפקה כללה הרחבת סדרה ח. המדף

, אינם צמודים למדד' כתבי ההתחייבות מסדרה ט. ח"ש מיליון 1,700בסך ', סדרה ט

  .2013 וייפרעו בתשלום אחד באוגוסט 6.29%נושאים ריבית שנתית של 

נייר ערך הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים  גייס הבנק באמצעות 2008 במרס 12-ב

ח ובריבית משתנה בגובה ריבית בנק ישראל " מיליון ש400של בהיקף ) מ"נע(מסחרי 

 ימים עם אפשרות של הבנק לחידוש מדי 90ההנפקה היתה לתקופה של . 0.18%בתוספת 

לרוכשי הנייר יש אפשרות למכור חזרה למנפיק . רביע עד תום חמש שנים מיום ההנפקה

  .הריבית שנצברהולקבל את , בהודעה של שבוע מראש, את ניירות הערך מדי יום

  עסקות בעלי ענין במניות הבנק
לפרטים ראה .  מלהיות בעלת ענין בבנק.Barnea Investments B.V במאי חדלה 15ביום 

  . לעיל2בעמוד " השליטה בבנק"

  הנפקת כתבי אופציה לעובדים
תכנית להקצאה של כתבי , בנקהפה הכללית של י אישרה האס2006 בפברואר 2ביום 

 2006 בינואר 24כקבוע במתאר שפורסם על ידי הבנק ביום , ם זכאיםאופציה לעובדי

 כתבי 84,853,960  2006 בפברואר 14הוקצו ביום , בהתאם לתוכנית זו"). המתאר("

ר "מזה הוקצו ליו( מניות רגילות של הבנק 84,853,960-אופציה הניתנים למימוש ל

 יתרת כתבי .) כתבי אופציה156,659ל הראשי " כתבי אופציה ולמנכ122,644הדירקטוריון 



        דוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריון

  

 כל חליםעל כתבי האופציה האמורים  .83,595,949 היתה 2007 בדצמבר 31האופציה ליום 

  :התנאים הקבועים במתאר לרבות

המנה האחת בתום שנתיים , ניתנים למימוש בשתי מנות שוותהיו כתבי האופציה   .1

השניה ממועד  והמנה השניה החל מתום השנה הממועד הקצאת כתבי האופצי

 .  הקצאת כתבי האופציה ועד לתום השנה השלישית ממועד הקצאת כתבי האופציה

 . לעובדים ללא תמורההוקצו הכתבי האופצי  .2

החל ( ויהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ח"ש 13.465מחיר המימוש למניה יהיה   .3

, ) למדדכשסכומם צמוד (יםהמחיר יותאם לחלוקת דיבידנד). 2005מחודש ספטמבר 

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

ח " ש10.4995-ח ו" ש11.272 היה 2008 במאי 20- ול2007 בדצמבר 31-המתואם  ל

 .בהתאמה

, 2008היה במחצית חודש פברואר , המועד למימוש המנה הראשונה של כתבי האופציה

מומשו במחיר ,  שהיו במחזור ממנה זו41,723,516 של וכל כתבי האופציה במספר כולל

 כתבי אופציה 12,104,602מומשו , 2008 במאי  20 מאז ועד .ח" ש10.3381מימוש של 

  . כתבי אופציה29,622,560במחזור באותו מועד היה ה  יתרת כתבי האופצי.נוספים

 לשווי  הבנק הוצאות שכר בהתאםרושםבגין הנפקתם של כתבי האופציה האמורים 

הוצאה זו .  וביטוח לאומי בתוספת מס שכרההאופציכתבי  של במועד ההענקה, ההוגן

ההקצאה בהוצאות של שנתיים ממועד   בדוחות הכספיים של הבנק לאורך תקופהנרשמת

  . שכר

 53ח לעומת " מיליון ש29סך הוצאה בברביע הראשון של השנה רשם הבנק ברווח והפסד 

  .לה אשתקדח בתקופה המקבי"מיליון ש

בנק להעמיד לעובדיו הלוואות למימון מימוש כתבי העל רקע המגבלה שהוטלה על 

ובעקבות הסכמה עקרונית שהושגה בין נציגות עובדי לאומי לבין בנק דיסקונט , האופציה

הלוואות למימון , העמיד בנק דיסקונט  לעובדי לאומי שביקשו זאת, מ"לישראל בע

  .2008 מימוש כתבי האופציה בפברואר

  .ח"ש מיליון 277היה הסכום הכולל של ההלוואות שהועמדו כאמור 

מועד ,  לתקופה של עד שנה וחצי0.5%ההלוואות הועמדו בריבית שנתית של פריים מינוס 

ללא , י הנאמן על פי תכנית האופציות"תום החזקת המניות בנאמנות עבור העובדים ע

בנק לאומי איננו אחראי או ערב באופן . שעבוד המניות ועם זכות חזרה מלאה ללווים

  .כלשהו לפרעון ההלוואות

המפקח על הבנקים אישר לבנק להעניק לבנק דיסקונט  שירותי תפעול בקשר להלוואות 

  .ל"הנ

  הגדלת ההון המונפק של הבנק
 כתבי אופציה אשר הוקצו לעובדי הקבוצה 53,828,118מומשו , 2008 במאי 20עד ליום 

-ל הגיע ההון המונפק של הבנק ל"ובמועד הנ, 2006 בינואר 24לפי המתאר מתאריך 

  .נ.ח ע" ש1,468,060,798
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   2008 -  2006לשנים מדיניות הדיבידנד . א
  : מדיניות דיבידנד כדלקמןקבוע החליט הדירקטוריון של הבנק ל 2006במרס  29ביום 

בגין השנים , וקת דיבידנד שנתיל חלבכוונת הדירקטוריון להמליץ לפני האסיפה הכללית ע

, מהרווח הנקי השנתי של הבנק הניתן לחלוקה 50%בסכום המהווה לפחות , 2007- ו2006

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

   .או בסביבה החוקית או הפיסקלית/הכללי ו

הקובע בין , 1999-ט"התשנ, ת חוק החברותכל חלוקת דיבידנד תהיה בהתאם לדרישו

ובלבד שלא קיים חשש סביר שהחלוקה , כי הבנק רשאי לבצע חלוקה מתוך רווחיו, היתר

כמו . בהגיע מועד קיומן, תמנע מן הבנק את היכולת לעמוד בחבויותיו הקיימות והצפויות

 אערי שליחס הון מז: נדרש הבנק לעמוד במגבלות שקבע המפקח על הבנקים כגון, כן

לפיו , 1981-א"התשמ, )רישוי(א לחוק הבנקאות 23קיום דרישות סעיף , 9%-יפחת מ

, נקבעה מגבלה לגבי שיעור ההון אשר מותר לתאגיד בנקאי להשקיע בתאגידים ריאליים

וכן עמידה במגבלות שקבע המפקח על הבנקים בעניין מתן אשראי כשיעור מההון 

לא יחולק דיבידנד מתוך קרנות הון או : כגון, דים דיבידנחלוקתובמגבלות שקבע לענין 

או ; ל"מתוך הפרשים בזכות הנובעים מתרגום דוחות כספיים של יחידות אוטונומיות בחו

  .כאשר אחת או יותר משלוש השנים הקלנדריות האחרונות הסתיימה בהפסד

רבות ל(ל כל התחייבות כלפי צד שלישי כלשהו "אין בהצהרה על מדיניות הדיבידנד הנ

  ).בענין מועדי תשלום דיבידנד או בענין שיעור חלוקת דיבידנדים בעתיד

ל גם לשנת "להאריך את מדיניות הדיבידנד הנ החליט הדירקטוריון של הבנק 2008בינואר 

2008.  

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

י התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח תאור עסק"ראה סעיף , מושג זה

  .  להלן12בעמוד " הדירקטוריון

  2007דיבידנד לשנת . ב

 אישרה את המלצת 2008 בינואר 17וחדת שהתכנסה ביום האסיפה הכללית המי

 49.8%-על חלוקת דיבידנד במזומן בשיעור של כ, 2007בדצמבר  11הדירקטוריון מיום 

ובשיעור ) ח"ש מיליון 1,414-כ (2007חודשים הראשונים של  ה9מהרווח הנקי לתקופה של 

   . על ההון הנפרע100.0%של 

 20 לבעלי המניות שהחזיקו במניות הבנק ביום 2008 בפברואר 5הדיבידנד שולם ביום 

. 2008 בינואר 21דיבידנד ביום " אקס"המניות נסחרו ). התאריך הקובע (2008 בינואר

  .נ.ח ע" ש1.0ח לכל מניה רגילה בת "ש 1.0הדיבידנד היה בשיעור של 

 להמליץ לפני האסיפה הכללית 2008 במרס 30הדירקטוריון החליט בישיבתו מיום 

 על חלוקת דיבידנד נוסף במזומן בגין ,2008 ביוני 5אשר תכונס ביום , השנתית הקרובה

יליון  מ270-כ  (2007של של הרביע הרביעי  מהרווח הנקי 52.2%- בשיעור של כ2007שנת 

כפוף לאישור האסיפה , 2008 ביוני 30הדיבידנד ישולם ביום . למניה'  אג18- כ)ח"ש

). התאריך הקובע (2008 ביוני 17לבעלי מניות שיחזיקו במניות הבנק ביום , הכללית

  . 2008 ביוני 18דיבידנד ביום " אקס"המניות ייסחרו 

.  מההון הנפרע18.4%-עור של כהדיבידנד בשי, 2008  במאי20על בסיס ההון המונפק ליום 

יוקטן שעור הדיבידנד ביחס להון , אם ימומשו כתבי אופציה נוספים עד היום הקובע

 2007בסך הכל יסתכמו הדיבידנדים בגין שנת . הנפרע וסכום הדיבידנד למניה בהתאם

ח " ש1.185ובשיעור של , 2007 מהרווח הנקי לשנת 50.2%-ח שהם כ" מיליון ש1,684בסך 

  ).כפוף לשינוי עקב מימוש כתבי אופציה כאמור לעיל. (נ.ח ע" ש1.0 מניה רגילה בת לכל

  

  

  

   חלוקת דיבידנדים
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     מרס-ינואר   מרס -ינואר   שנת

2007  2007  2008    

  ):ח"במיליוני ש(הוצאות ורווח , הכנסות      

  ווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקיםר  1,960  1,793  7,648

  הפרשה לחובות מסופקים  244  11  407

  סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות  851  990  4,222

  סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות   1,794  1,632  6,937

  )הנפקת מניות ואופציות לעובדים(,  עלויות הפרטה:מזה  7  36  250

   ח מפעולות רגילות לפני מסיםרוו  773  1,140  4,526

  רווח נקי מפעולות רגילות  472  658  2,984

  מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים) הפסד(רווח   )2(  259  373

  רווח נקי לתקופה  470  917  3,357

  רווח נקי מפעולות רגילות למניה  0.33  0.47   2.11

  )ח"בש(נקי למניה רווח   0.33  0.65  2.37

  ידנד מוצע דיב  -  -  )ה (1,684

        

  ):ח"במיליוני ש(נכסים והתחייבויות לסוף התקופה       

  )סך כל המאזן(סך כל הנכסים   298,223  290,289  302,151

  אשראי לציבור  200,174  185,848  198,557

  ניירות ערך  44,641  47,211  47,169

  פיקדונות הציבור  228,187  226,861  238,045

  עצמיהון   19,733  18,499  19,549

        

  ):%-ב(יחסים פיננסיים עיקריים במונחים שנתיים       

  אשראי לציבור לסך המאזן  67.1  64.0  65.7

  ניירות ערך לסך המאזן  15.0  16.3  15.6

  פיקדונות הציבור לסך המאזן  76.5  78.2  78.8

  )א (ההון הכולל לרכיבי סיכון  11.77  11.88  11.52

  י סיכון הון ראשוני לרכיב  7.73  7.76  7.55

  למאזן) לא כולל זכויות בעלי מניות חיצוניים(הון עצמי   6.6  6.4  6.5

  )ג()  לא כולל זכויות בעלי מניות חיצוניים ( ממוצערווח נקי להון עצמי  9.8  22.2  17.4

  )ג ()לא כולל זכויות בעלי מניות חיצוניים ( ממוצערווח נקי מפעולות רגילות להון עצמי  9.8  15.6  15.4

   מהרווח שיעור הפרשה למס  49.5  45.6  38.0

  )ג(הפרשה לחובות מסופקים מתוך האשראי לציבור    0.49  0.024  0.20

  )ג(הפרשה לחובות מסופקים מתוך כלל סיכון האשראי לציבור   0.32  0.016  0.13

  )ג(רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים לסך המאזן   2.65  2.49  2.53

  )ג ()ב(סך כל ההכנסות לסך כל הנכסים   3.82  3.89  3.93

  ) ד) (ג() ב ( בניהול הקבוצהסך כל ההכנסות לסך כל הנכסים  1.55  1.55  1.55

  )ג (סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות לסך כל הנכסים  2.43  2.27  2.30

  )ד) (ג(  בניהול הקבוצה לסך כל הנכסיםההוצאותסך כל   0.98  0.91  0.91

  )ג(רווח נקי לסך כל הנכסים הממוצעים   0.63  1.28  1.13

  )ג(רווח נקי מפעולות רגילות לסך הנכסים הממוצעים   0.63  0.91  1.01

   כולל הכנסות והוצאות ממכשירים פיננסיים נגזרים   מרווח פיננסי  1.78  1.72  1.71

  )ב(ההוצאות התפעוליות מסך כל ההכנסות   63.8  58.6  58.4

   התפעוליות והאחרות להוצאות התפעוליות והאחרות  ההכנסות  47.4  60.7  60.9

  )ב(ההכנסות התפעוליות והאחרות מסך כל ההכנסות   30.3  35.6  35.6

  . בתוספת זכויות בעלי מניות חיצוניים ובניכוי השקעות בהון של חברות כלולות והתאמות שונות-הון עצמי   )א(

   .שה לחובות מסופקים בתוספת הכנסות תפעוליות ואחרות רווח מפעולות מימון לפני הפר-סך כל ההכנסות   )ב(

  .על בסיס שנתי  )ג(

  .כולל פעילות חוץ מאזנית  )ד(

.ח טרם שולם" מיליון ש270מזה   )ה(

  מ וחברות מוחזקות שלו"בנק לאומי לישראל בע
  לאומינתונים עיקריים בקבוצת 
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  כללי
 ,5.8%-של כשנתי ברביע הראשון של השנה צמח המשק הישראלי בשיעור ריאלי 

 בהשוואה לרביע האחרון של 5.4%-קצב שנתי של כב ובהשוואה לרביע הראשון אשתקד

בצמיחת המשק בהשוואה לקצבי הצמיחה קלה משקפים האטה , נתונים אלה. 2007שנת 

באה לידי ובפרט של הסקטור העסקי ההאטה בפעילות הכלכלית . של השנים האחרונות

תקציב ביטוי בעצירת הגידול בהכנסות המדינה ממיסים אף כי לעת עתה נרשם עודף ב

ובמהלך הרביע , היה תנודתי מאד, בעיקר מול הדולר, שער החליפין של השקל. המדינה

, 7.6%-הראשון של השנה נמשכה מגמת התחזקותו של השקל ומול הדולר והוא יוסף בכ

לקראת סוף הרביע . בעיקר על רקע היחלשותו של הדולר מול המטבעות העיקריים בעולם

 700-רכש כ, 2008ח ובמהלך חודש מרס " במסחר במטהראשון החל בנק ישראל להתערב

 אך בשנה שהסתיימה 0.1%-האינפלציה במשק הסתכמה ברביע הראשון ב. מיליון דולר

 עד 1% (מעל הגבול העליון של יעד יציבות המחירים, 3.7%- עלו המחירים ב2008במרס 

יעור מצטבר בנק ישראל הוריד את הריבית לחודשים מרס ואפריל בש, למרות זאת. )3%

מתוך החשש שהשפעת המשבר בעולם תביא להשפעות , 3.25%-של נקודת האחוז עד ל

ירידות שערים  2008של בשוק המניות נרשמו ברביע הראשון . שליליות על כלכלת ישראל

.  בהשפעת המשבר בשווקים הפיננסיים בעולם100אביב -במדד תל 19.6%-חדות של כ

 2.0%-ב להוריד את הריבית עד ל"כזי של ארהמשבר זה הביא את נגיד הבנק המר

  . 2008בהחלטה של סוף חודש אפריל 

  התוצר העסקי וענפי המשק 
 6.1%-של כשנתי  בשיעור ריאלי 2008תוצר הסקטור העסקי עלה ברביע הראשון של 

. שיעור הנמוך מקצב התרחבותו ברביעים קודמים, 2007בהשוואה לרביע האחרון של 

ללא (התעשיה ו בהתרחבותם ותרומתם לגידול הסקטור העסקי היו ענפי המשק אשר בלט

  .הפיננסים והשירותים העסקיים, )יהלומים

הצביע ברביע הראשון של השנה על האטה בקצב התרחבות , סקר החברות של בנק ישראל

. ההאטה הקיפה את מרבית הענפים למעט ענפי המלונאות והמסחר. הפעילות העסקית

על ציפיות לחזרה חלקית ברביע השני למגמת העלייה בפעילות הצביע הסקר , בנוסף

   .שאפיינה את המשק בשנים האחרונות

ביטוי לכך ניתן . ברביע הראשון של השנה בפעילות מואצתלטובה ענף התיירות בלט 

מספר , כך. למצוא בנתונים על היקף הלינות במלונות ועל הגידול בתפוסת החדרים

 בהשוואה 11%-גידול של כ,  מיליון לינות4.2- בכ2008ן של הלינות הסתכם ברביע הראשו

 בלינות התיירים  37%-גידול זה נבע  מעלייה של כ. 2007לרמתן ברביע הראשון של שנת 

ראוי לציין כי משקל התיירים בסך .  בלינות הישראלים8%-ל לעומת צמצום של כ"מחו

  .  1996אז שנת  השיעור הגבוה ביותר מ,53%-הלינות הגיע בתקופה זו לכ

  תקציב המדינה ומימונו
זאת .  בתקציב הממשלהח"ש מיליארד 5.6-ברביע הראשון של השנה נרשם עודף של כ

עודף זה .  כולה2008לשנת )  תוצר1.6% (ח"ש מיליארד 11.5-לעומת גירעון מתוכנן של כ

רמת ההוצאות של משרדי . נמוך במקצת מהעודף שנרשם ברביע הראשון אשתקד

כאשר ,  לעומת רמתן בתקופה המקבילה אשתקד0.5%- השונים עלתה בכהממשלה

משרד האוצר ציין כי ההוצאה הממשלתית . 4.1%-בתקציב השנתי מתוכנן גידול של כ

 נמוך 23.3%-הביצוע של ההוצאות אשר הסתכם בכ, דהיינו-ברביע הראשון נמוכה עונתית

הכנסות רשות המיסים .  כולה מסך ההוצאות המתוכננות לשנה25%-משיעור רבעוני של כ

נשארו ללא שינוי בהשוואה , בניכוי תיקוני חקיקה והתאמות, ברביע הראשון של השנה

  . לרביע הראשון אשתקד

נראה כי מקורו של העודף בתקציב ברביע הראשון של השנה היה בעיקר בשל תת , לפיכך

  . ביצוע בסעיף ההוצאות

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

  .ערך

עיקריות התפתחויות 
   (*)במשק

 מידע אחר. ב
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  תנועות הון ושער החליפין, סחר חוץ

 מיליארד דולר 3-יע הראשון של השנה הסתכם הגירעון המסחרי של ישראל בכברב

גם בנטרול רכיבים .  מיליארד דולר ברביע הראשון אשתקד1.3-בהשוואה לגירעון של כ

אם כי בהיקף , יהלומים וחומרי אנרגיה התרחב הגירעון, מטוסים, אוניותתנודתיים כמו 

זוהי תוצאה של .  נרשם גם כן גידול בגירעון2007בהשוואה לרביע האחרון של . מתון יותר

 בעוד שהיצוא התרחב ,בעיקר של מוצרי צריכה וכלי תחבורה, המשך הגידול ביבוא

כי , יש לזכור. ללא יהלומים, בעיקר בשל גידול מתון ביצוא התעשייתי, בשיעור מזערי

ם שינויים אלה מבוססים על נתונים של סחר החוץ המחושבים במונחים דולריי

יבוא /מצב המביא לגידול היצוא, כאשר הדולר נחלש מול שאר המטבעות) נומינליים(

הרי ,  התעשייתי ללא יהלומיםבאשר לגידול המתון ביצוא. במונחי המטבע האמריקאי

 5.3%-הוא גדל בשיעור דולרי נאה של כ, )הכולל גם תרופות(יצוא ענף הכימיה שבנטרול 

  . 2007בהשוואה לרביע הרביעי של שנת 

ח של תושבי חוץ בישראל הסתכמו בשלושת החודשים "ההשקעות הישירות במט

 מיליארד דולר לעומת השקעות ישירות של ישראלים 2.0- בכ2008הראשונים של שנת 

נתונים אלה מצביעים על האטה בקצב הכניסה .  מיליארד  דולר1.0-ל שהסתכמו בכ"בחו

, 2007-2006ווח בהשוואה להיקפן בשנים  תנועות ההון בעלות אופי ארוך טה שליציאהו

במסגרת ) נטו(היקפן של תנועות ההון הנכנסות . ייתכן בהשפעת המשבר הפיננסי בעולם

נתון ,  מיליארד דולר2.5-הסתכם ברביע הראשון של השנה בכ, בנקאי-המגזר הפרטי הלא

  .והוא תמך בחוזקו של השקל, 2000 נרשם לאחרונה רק בשנת גבוה ממנואשר 

.  בשערו של השקל מול הדולר7.6%-הלך הרביע הראשון של השנה נרשם ייסוף של כבמ

החל באמצע . 6.9%-נחלש הדולר מול האירו בשיעור מתון יותר של כ, באותה תקופה

, 1998לראשונה מאז , ח"החל בנק ישראל לרכוש דולרים בשוק המט, 2008חודש מרס 

 מיליארד דולר עליה הודיע 10-ות בכבמסגרת התכנית להגדלת היתרות בשנתיים הקרוב

במהלך חודש (עד כה לפי דיווחי הבנק המרכזי נרכשו . 2008  במרס24-הבנק המרכזי ב

-ח בבנק ישראל בכ"בסוף חודש מרס הסתכמו יתרות המט, כך.  מיליון דולר700-כ) מרס

 בחודש אפריל. 2007 מיליארד דולר בסוף שנת 28.5- מיליארד דולר בהשוואה לכ29.4

  .3.5%-נמשכה מגמת ההתחזקות של השקל והוא יוסף מול הדולר בכ, 2008
  

  אינפלציה ומדיניות מוניטרית
 החודשים המסתיימים 12- וב0.1%-מדד המחירים לצרכן עלה ברביע הראשון של השנה ב

שיעור הגבוה מהגבול העליון של יעד יציבות , 3.7%- הסתכמה עלייתו ב2008בחודש מרס 

 4.2%עלייה של (סעיף אשר בלט בעלייתו היה סעיף המזון . 3% עד 1%המחירים של 

סעיף הדיור .  בעיקר בהשפעת עליית מחירי חומרי הגלם בעולם) ברביע הראשון של השנה

נמשכה , בכך.  וזאת למרות הירידה החדה בשער הדולר2.3%-בבאותה תקופה ירד 

מגמה זו . שקל ביחס לדולרבין התפתחות סעיף הדיור לשער החליפין של ה" ההתנתקות"

 אשר ,עקבית עם המשך הירידה במשקל חוזי השכירות המתחדשים הנקובים בדולר

 90%- וקרוב ל2007 בסוף שנת  65%-לעומת כ (45%-משקלם ירד בחודש מרס לפחות מ

על בסיס חוזים אלה מחושב סעיף הדירות בבעלות המהווה את הרכיב ). 2005בשנת 

עלה המדד , 2008 בחודש אפריל . ור אשר במדד המחירים לצרכןהגדול ביותר בסעיף הדי

  .4.7%-הסתכמה עלייתו בכ, 2008 החודשים המסתיימים באפריל 12- וב1.5%-ב

 בחודש דצמבר 4.0%-בראשית הרביע הראשון של השנה העלה בנק ישראל את הריבית  מ

מהשפעות הניכר לאור החשש ,  הרביעבהמשך. 2008 בחודש ינואר 4.25%-ל, 2007

אפשריות של המשבר הפיננסי על הצמיחה בעולם והשלכות שליליות אפשריות על כלכלת 

 3.75%-כאשר הריבית למרס ירדה ל, החל הבנק המרכזי במהלך של הורדת ריבית, ישראל

  .   ריבית זו נשמרה בחודש מאי. 3.25%-להריבית לאפריל ירדה ו
  

  שוק ההון
 בשנת 25.3%- לאחר עליה של כ19.6%-ן של השנה בכ ירד ברביע הראשו100 תל אביב מדד

 שראשיתו ,ההסבר העיקרי לירידות החדות הוא השפעת המשבר הפיננסי בעולם. 2007
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ב והמשכו בפגיעה במוסדות פיננסיים "בארה) סאב פריים(במשבר בשוק המשכנתאות 

ירידות נרשמו , כתוצאה. ב ובמדינות נוספות אשר ספגו הפסדים ניכרים"גדולים בארה

שערים חדות בשוקי המניות בעולם תוך תנודתיות גבוהה של המדדים  אשר השפיעו גם 

 י המרה בבורסהר בוניירות הערךמניות המחזור המסחר של . על שוק המניות המקומי

-והסתכם בכ 2008ומחוצה לה הצטמצם בשיעור מתון בלבד ברביע הראשון של  בתל אביב

, 2007בשנת בממוצע יומי ח " ש מיליארד2.3-ומת כלע, בממוצע יומי ,ח" מיליארד ש2.2

מצביע על , 2008הראשון של חודשי הרביע מבט על , יחד עם זאת. 3%-ירידה בשיעור של כ

אביב -תלעלה מדד , 2008בחודש אפריל . ירידה עקבית במחזורי המסחר בין החודשים

  .7.3%- ב100

רות החוב הממשלתיות צמודות בשוק אגרות החוב בלטו ברביע הראשון של השנה אג

, בפרט. בעיקר כתוצאה מהעלייה בסביבת האינפלציה, 3.3%-המדד כאשר שעריהן עלו בכ

מדד , על רקע זה. 5.1%- שנים אשר שעריהן עלו בכ7-5בלטו האגרות לטווח בינוני של 

-בשיעור מתון של כבאותה תקופה עלה ") שחר"ו" גילון("צמודות -אגרות החוב הלא

2.2%  .  
  

  הנכסים הכספיים שבידי הציבור
 טריליון 2.0- בכ2008תיק הנכסים הכספיים שבידי הציבור הסתכם בסוף חודש מרס 

ירידה  מתונה . 2007בהשוואה לסוף דצמבר  )0.9%(ח " מיליארד ש18-ירידה של כ, ח"ש

 בין, מקורה, ח" מיליארד ש100-למרות הירידה בשווי המניות שבידי הציבור ביותר מ, זו

 מיליארד 71השאר בהכללת התחייבות הממשלה לסייע לקרנות הפנסיה הותיקות בסך 

  .2008 בתיק נכסי הציבור מפברואר -ח "ש

, ח ושטרי הון"אג, פיקדונות הציבור (בקבוצההנכסים הכספיים של הציבור המנוהלים 

ת גמל קופו,  של קרנות נאמנות(Custody)כולל ניירות ערך שבמשמרת , תיקי ניירות ערך

 הסתכמו בסוף מרס  וקרנות השתלמות לגביהם ניתנים שירותי ניהול תפעולי ומשמרת

 קיטון, 2007ח בסוף דצמבר " מיליארד ש719-ח בהשוואה לכ" מיליארד ש683- בכ2008

  .5.0%של 

  האשראי הבנקאי
, )נתונים על בסיס ממוצעים חודשיים, כולל בנקים למשכנתאות(האשראי הבנקאי במשק 

 6.8%- לאחר גידול של כ0.5%-ם ברביע הראשון של השנה בשיעור נומינלי של כהצטמצ

חלק מן ההסבר לירידה זו הוא ההשפעה של ייסוף שער החליפין של השקל .  2007בשנת 

חל צמצום , בנוסף. אשר גרע יותר מנקודת אחוז)  ברביע הראשון7.6%(לעומת הדולר 

המהוות תחליף לאשראי , חברות במשקבהיקפן של ההנפקות של אגרות חוב על ידי 

 ח"ש מיליארד 7-בכ, ע"פ אומדן המבוסס על נתוני הבורסה לני"ע, אלה הסתכמו. הבנקאי

. 2007בשנת ח "ש מיליארד 70-לעומת הנפקות של כ, ברביע הראשון של השנה, בלבד

בנקאי (שברביע הראשון של השנה נרשמה האטה בביקוש לאשראי במשק , נראה על כן

  .  על רקע האטה בפעילות הכלכלית בישראל ובעולם, בין השאר, )בנקאי-וחוץ

 1.6%עלייה של , ח" מיליארד ש136- בכ2008 הסתכם בסוף מרס בבנקהאשראי לציבור 

  .2007ביחס לסוף 

  
  דירוג האשראי של מדינת ישראל ובנק לאומי

ת דירוג כי היא מעלה אFitch הודיעה חברת דירוג האשראי , 2008 בפברואר 11-ב

העלאת ". יציבה"כאשר תחזית הדירוג היא ) A(-ל) -A (-האשראי של מדינת ישראל  מ

תוצר אשר הגיע בשנה שחלפה לרמה /הדירוג הוסברה בירידה המהירה ביחס חוב ציבורי

 בפברואר הודיעה החברה כי 14-ב .הרמה הנמוכה מאז ומעולם, 80%-של מעט יותר מ

, זאת". יציבה"עם תחזית דירוג ) A(-ל) -A (-הבנק מהיא מעלה את דירוג האשראי של 

בעקבות העלאת דירוג האשראי של המדינה והערכת החברה כי התחזקה היכולת של 

  .המדינה להעמיד תמיכה לבנק במקרה הצורך

כי היא מעלה את דירוג , 2008 באפריל 17-הודיעה ב' חברת דירוג האשראי מודיס

העלאת דירוג זו משקפת את . A1- לA2-קומי מח ובמטבע מ"האשראי של ישראל במט
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קיומה של משמעת תקציבית , יכולת העמידה של ישראל מול  זעזועים כלכליים ופוליטיים

 באפריל 22-ב. ב ומיהדות העולם"ואת התמיכה הפיננסית והפוליטית הנמשכת מארה

עקבות ב  A1 - לA2-מעלה את דירוג האשראי של הבנק מהיא הודיעה החברה כי , 2008

  .העלאת דירוג האשראי של המדינה

לניירות ערך מסחריים ) +A-1(על דירוג של ,  מעלות S&P הודיעה חברת 2008 במרס 4-ב

  .ח"ששיונפקו על ידי הבנק בהיקף של עד מיליארד 

 לכתבי Stable /AAA דירוג של  הודיעה החברה על מתן ,2008 לאפריל 30ביום 

במקרה זה תמורת . או לאומי למימון/ו(וב שינפיק הבנק או אגרות ח/התחייבויות נדחים ו

אשר מתחייב כלפי הנאמן לשלם לבעלי כתבי ההתחייבות , ההנפקה תופקד בבנק לאומי

בהתאם לתנאי כתבי , הריבית והפרשי ההצמדה, ח את הקרן"או האג/הנדחים ו

חים הדירוג תקף גם לכתבי ההתחייבויות הנד). ח"או האג/ההתחייבויות הנדחים ו

 .הדירוג תקף גם לפיקדונות המופקדים בבנק לאומי, כמו כן. ואגרות החוב שבמחזור
 

  התפתחויות כלכליות בעולם
 אפריל בחודש. בעולם הכלכלית בפעילות להאטה סימנים ניכרים 2008שנת  בראשית

 הצמיחה תחזית את מורידה היא כי) IMF (הבינלאומית המטבע קרן הודיעה, 2008

 כלפי עודכנה התחזית האמריקאי למשק ואילו 3.7%-ל 4.2%-מ 2008 לשנת העולמית

, הדברים ברקע. לנפש שלילית צמיחה שמשמעותו, 0.5%-ל 1.5%-מ: חד בשיעור מטה

 על גם לשלילה השפיע אשר, ב"בארה המשכנתאות ושוק למגורים ן"הנדל בשוק המשבר

 ההון בשוקי פיננסי משברל 2008 של הראשון ברביע והביא, והפיננסית הבנקאית המערכת

 מחיקות בעולם גדולות בנקאיות קבוצות ביצעו, כתוצאה. רבות במדינות והכספים

 בעיית את לפתור כדי שונים באמצעים פעל ב"ארה של הפדראלי הבנק. ניכרים בהיקפים

 הריבית הורדה, השאר ביו.  הפיננסי המשבר רקע על הבנקאית במערכת שנוצרה הנזילות

 אפריל ובחודש בסיס נקודות 200 של מצטבר בשיעור השנה של הראשון הרביע במהלך

כמו כן הבנק הפדראלי פעל . 2.0%-ל עד נוספות בסיס נקודות 25-ב הריבית הורדה 2008

 שמר זו בתקופה.  להגדלת ההזרמות לשווקים באמצעות גיוון כלי המדיניות המוניטרית

 של המרכזי הבנק ואילו 4.0% של ברמה הריבית על) ECB (האירופאי המרכזי הבנק

  .5.0%-ל הריבית את 2008 אפריל בחודש הוריד אנגליה

 
  :להלן הנתונים על שינויים במדד המחירים לצרכן ובשערי החליפין

    לשלושת החודשים שנסתיימו  
     במרס31ביום   לשנת

2007  2007  2008     

    )באחוזים(    

  "ידוע"המחירים המדד ) ירידת(שיעור עליית   0.39  )0.44(  2.8

  ב"שער הדולר של ארהירידת שיעור   )7.62(  )1.66(  )9.0(

  שער הארו) ירידת (שיעור עליית  )0.74(  )0.54(  1.7

  הלירה שטרלינגירידת  שער  שיעור  )8.38(  )1.97(  )7.0(

  ש"שער הפר) ירידת(שיעור עליית   4.59  )1.67(  )1.3(

  
  :להלן שערי החליפין היציגים העיקריים

     בדצמבר 31     במרס 31   

  2008  2007  2007  2006  

        ח"בש  

  4.225  3.846  4.155  3.553  ב"דולר ארה

  5.564  5.659  5.534  5.617  ארו

  8.288  7.710  8.125  7.064  לירה שטרלינג

  3.465  3.420  3.407  3.577  פרנק שויצרי
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  התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירקטוריוןתיאור עסקי 

גם מידע המתייחס לעתיד , בנוסף לנתונים המתייחסים לעבר, דוח הדירקטוריון כולל

מידע צופה פני עתיד ". מידע צופה פני עתיד" כ,1968-ח"התשכ, המוגדר בחוק ניירות ערך

 ואינה בשליטתו של הבנק מתייחס לאירוע או לעניין עתידיים שהתממשותם אינה ודאית

  .בלבד

, "הבנק מאמין"ך כלל באמצעות מילים או ביטויים כגון ר מנוסח בדמידע צופה פני עתיד

מדיניות ", "הבנק מעריך", "הבנק מתכנן", "הבנק מתכוון", "הבנק מצפה", "הבנק צופה"

"  עלול להשפיע", "יעדים", "אסטרטגיה", "תחזית הבנק", "תכניות הבנק","הבנק

  .וביטויים נוספים המעידים על כך שמדובר בתחזית לעתיד ולא בעובדות עבר

על תחזיות לעתיד , בין השאר, המידע צופה פני עתיד הנכלל בדוח הדירקטוריון נסמך

בנושאים שונים הקשורים להתפתחות הכלכלית בארץ ובעולם ובמיוחד לשוקי המטבע 

להתפתחויות , תנהגות המתחריםלה, להוראות גורמי פיקוח, לחקיקה, ושוקי ההון

  .טכנולוגיות ולנושאי כח אדם

כתוצאה מאי היכולת לחזות בוודאות שאמנם תחזיות אלה תתממשנה ומכך שבפועל 

קוראי הדוח צריכים להתייחס בזהירות , האירועים יכולים להיות שונים מאלו שנחזו

וכה בסיכונים ובאי  שכן הסתמכות על מידע כאמור כר,"צופה פני עתיד"למידע המוגדר כ

ודאות והתוצאות הכספיות והעסקיות העתידיות של קבוצת לאומי עשויות להיות שונות 

  .באופן מהותי

   .הבנק אינו מתחייב לפרסם עדכון למידע צופה פני עתיד הכלול בדוחות אלה

  רכוש נספי השואה

ועדת חקירה פרלמנטרית שהוקמה לנושא איתור והשבת נכסים של נספי השואה 

מהדוח עלה כי נכסים של נספי שואה שהיו .  דוח מסכם2005פרסמה בינואר  , ")הועדה("

 דילי, עת ה בתוקף באותו שהיהוראותעל פי , פלשתינה הועברו-מופקדים בבנק אנגלו

 ,לאפוטרופוס הכללי, לממונה הישראלי על רכוש האויב ,  על רכוש האויב הבריטיהממונה

ת הומלץ בדוח על שערוך הכספים בצירוף הפרשי הצמדה יחד עם זא. או הוחזרו לזכאים

  . למשך התקופה שהם היו בעבר בידי הבנק, רטרואקטיביים

השבה ליורשים והקדשה ( נכנס לתוקף חוק נכסים של נספי השואה 2006 בינואר 3-ב

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

חייב להעבירם לחברה לאיתור ולהשבת ) כהגדרת מונחים אלה בחוק(שואה של נספי 

בצירוף הפרשי , שהוקמה על פי הוראות החוק, ")החברה("מ "נכסים של נספי השואה בע

דוח ועדת השיערוך . אשר שיעורם נקבע על ידי ועדת שערוך מיוחדת, הצמדה וריבית

  . ת הבנקנמסר לבנק ובהתאם נעשו הפרשות מתאימות לפי הערכ

מר תיאודור , )בדימוס( את כבוד שופט בית המשפט העליון 2007הבנק מינה בתחילת יולי 

כבודק חיצוני לשם בדיקה עצמאית ובלתי תלויה של חבות הבנק על פי הוראות , אור

, ושל התנהלות הבנק בכל הנוגע לנכסים של נספי השואה, אם וככל שהיא קיימת, החוק

  .שדיע כי יעמיד לרשות הבודק סיוע ככל שידרוהבנק הו. כהגדרתם בחוק

 20העביר הבנק  לחברה סכום של  , מתוך רגישות ציבורית וכמחווה של רצון טוב, בנוסף

כדי שניתן יהיה לעשות שימוש בסכום זה לשם תשלום כספים ליורשי , ח"מיליון ש

ויים אשר בהתאם להוראות החוק ועל פי קריטריונים רא, בחייהם, הנספים ולניצולים

  . כמצוות החוק, ייקבעו על ידי החברה

כעמדתו של (הבנק הודיע לחברה כי אם ייקבע שאין הוא חייב בתשלום סכומים כלשהם 

אזי כל יתרת , או שהוא חייב בתשלום כספים שסכומם נמוך מהסכום ששולם) הבנק

 אם ייקבע כי הבנק חייב בתשלום. הסכום  תחשב כתרומה למטרות הנזכרות לעיל

אזי , שסכומם גבוה מהסכום ששולם, סכומים לניצולים או ליורשים של נספי השואה

  .יקוזז על ידי הבנק מסכום החבות) צמוד למדד ונושא ריבית(סכום התשלום 

סביבה כללית והשפעת 
גורמים חיצוניים על 

   הפעילות
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לתשלום סכום , התקבלה בבנק דרישה ראשונה מאת החברה, 2008 במרס  4ביום 

על פי הוראות , להעביר להשלטענת החברה על הבנק , ח" מיליון ש148-משוערך של כ

דרישת החברה נמצאת בשלבים מתקדמים ועומדת להסתיים הבנק את בדיקת . החוק

  .לא יהיה צורך בהפרשה נוספת בגין דרישה זו, להערכת הבנק, בשלב זה. בימים אלה

  בנושא עמלות, )שירות ללקוח(תיקון חוק הבנקאות 

הבנק וחברות הבנות ממשיכים , ל" בנושא הנבהמשך למידע שניתן בדוחות השנתיים

 2008 שפורסמו בינואר )עמלות)(שירות ללקוח(ערך לכניסה לתוקף של כללי הבנקאות ילה

  .על ידי נגיד בנק ישראל

 אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת כי מועד הכניסה לתוקף של הכללים 2008 במאי 5-ב

 .2008ביולי   1-יחול ב

ת חודש מאי לפיקוח על הבנקים את העביר לאומי בתחיל, על פי הנחיית המפקח

הכולל את , ")התעריפון החדש("התעריפון החדש ללקוחות יחידים ועסקים קטנים 

  .התעריפים שנקבעו על ידי לאומי

ששת הפרקים הראשונים , דהיינו(בתעריפון החדש מספר העמלות בפרקים הרלבנטיים 

 72 - ל198 - הצטמצם מ,  יחידים ועסקים קטנים–ולאוכלוסיה הרלבנטית ) בתעריפון

  .עמלות

לקבוע תעריפון עמלות חדש ללקוחות יחידים  מטרת החוק היתה, כפי שנאמר בחוק

במטרה , יפעל הנגיד להצגה הוגנת ומובנת של העמלות"אשר בקביעתו , ועסקים קטנים

". להבטיח את יכולת הלקוחות להשוות את העלות של ניהול חשבון ואמצעי תשלום

אשר בכתב , מת ועדת חקירה פרלמנטרית לעניין עמלות הבנקיםקדמה לחקיקה הק

המינוי שלה צויינו כמטרות מרכזיות יצירת שקיפות במערכת העמלות והיותה מובנת 

  .  והגברת התחרות בין הבנקים, לציבור הלקוחות

לאור הנסיבות הידועות לו עתה כי הפגיעה בהכנסות הקבוצה במונחים , לאומי מעריך

 הערכות והנחות שונות ,יםנהערכה זו מבוססת על אומד. היה מהותיתשנתיים לא ת

  .והבנק ממשיך לבחון את השלכות החקיקה

  ייעוץ פנסיוני

היערכות זו כרוכה . הבנק נמצא בעיצומה של היערכות לכניסה לתחום הייעוץ הפנסיוני

בטוח , ןהבנק הגיש לממונה על שוק ההו. בפיתוח כלים מיכוניים ובהכשרה וגיוס עובדים

 לאחר שסוכם מתווה המאפשר את כניסת ,וחסכון בקשה לקבלת רשיון יועץ פנסיוני

   .לעיסוק ביעוץ פנסיוני) לאומי ופועלים(הבנקים הגדולים 

  2008-ח"התשס, )20' תיקון מס) (תיאומים בשל אינפלציה(חוק מס הכנסה 

ים בשל תיאומ( התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה 2008 בפברואר 26ביום 

 1985-2007התיקון מגביל את תחולת החוק לשנות המס . 1985 -ה"התשמ, )אינפלציה

  .וקובע הוראות מעבר לגבי תום התחולה

 במדד 1%  כל שינוי של 2007 בדצמבר 31-ללהערכת הבנק על בסיס ההון הזכאי להגנה 

  .ח נטו על הוצאות המס של הקבוצה"שיליון  מ47- בכישפיעהמחירים לצרכן 

  )35' תיקון מס(יקון חוק מס ערך מוסף ת

 קובע כי מס 2008 בפברואר 26- לחוק מס ערך מוסף שהתקבל בכנסת ב35' תיקון מס

י מוסד כספי יוכר כהוצאה לצורך חישוב מס הרווח וכן מחייב את "השכר המשולם ע

  . במס שכר, בתשלומי הביטוח הלאומי,חלקו של המעביד

 תחויב מחצית מחלקו של המעביד 2008בשנת . 2008ר  בינוא1-תחולת התיקון הינה מה

ומחצית ממס השכר שישולם תוכר כהוצאה לצורך , בדמי הביטוח הלאומי במס שכר

להערכת הבנק התיקון בחוק יקטין את חבות המס השוטף נטו של  .חישוב מס רווח

  . ה לשנח"שיליון  מ26- בכ2009והחל משנת ,  ח"שיליון  מ13- בכ2008הקבוצה בשנת 
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  )רישוי( הצעה לתיקון חוק הבנקאות –תזכיר חוק 

  ).רישוי( תזכיר חוק לתיקון חוק הבנקאות 2008משרד האוצר הפיץ באפריל 

מרבית התיקונים נוגעים לשוק ). רישוי(בתזכיר החוק מוצעים תיקונים בחוק הבנקאות 

ך והם באים בהמשך להמלצות הוועדה לבחינת כשלי השוק במער, כרטיסי האשראי

  .סליקת כרטיסי אשראי בישראל

בין היתר מוצע לקבוע כי סליקה של עסקאות שבוצעו באמצעות כרטיסי חיוב תיעשה רק 

וכי המפקח יוכל לחייב סולק גדול , על ידי מי שקיבל רישיון לכך מאת נגיד בנק ישראל

  .לסלוק עסקאות של מנפיקים עם ספקים שונים) כמשמעותו בהצעת החוק(

שהוא גם ) כהגדרתו בהצעת החוק(יהיה גם מוסמך לחייב מנפיק גדול בנוסף המפקח 

לאפשר לסולקים אחרים לסלוק עסקאות שנעשו באמצעות כרטיסי חיוב שהונפקו , סולק

  .על ידו

היא העמלה שמשלם סולק (כן מוצע  כי המפקח יוכל לפקח על גובה העמלה הצולבת 

  ).למנפיק

  :נושאים נוספים הכלולים בתזכיר

ובו , קובע הוראות בדבר ייחוד פעולות לתאגידים בנקאיים) רישוי( הבנקאות חוק  -

ע "קדונות כספיים או בהנפקת ניינקבע כי מי שאינו תאגיד בנקאי לא יעסוק בקבלת פ

, בין השאר, הוחרג" מתן אשראי"מהגדרת . החייבים בתשקיף ובמתן אשראי כאחת

כישת זכויותיו של תאגיד בנקאי אשראי לזמן ארוך לאדם ששמו ננקב בתשקיף או לר

גם אשראי לזמן קצר שמקורו " מתן אשראי"כעת מוצע להחריג מהגדרת . כלפי לווים

  .כאמור

ע מסחריים "תיקון זה יאפשר איגוח של הלוואות בנקאיות לזמן קצר וכן הנפקת ני  

  .לזמן קצר

ול דעת  שלפי שיק,מוצע תיקון בסעיף המאפשר לבנקים ולסניפים של בנקים זרים  -

 לקחת חלק בבעלות ובניהול נכסי ,המפקח אין בהם פעילות קמעונאית מהותית

עד היום היו קריטריונים כמותיים לקביעת היקף (קופות הגמל וקרנות הנאמנות 

  ).הפעילות הקמעונאית

מוצע להעביר מהנגיד אל המפקח על הבנקים את הסמכות למתן היתר לסניף של   -

  .תאגיד בנקאי ולביטולו

כגון , ם לגבי עבירות הקשורות לסליקת כרטיסי אשראיימוצע לקבוע סעיפים עונשי  -

  .סליקה שלא ברשיון

לקבוע עד , מוצע להשוות את סמכות המפקח על הבנקים לסמכות המפקח על הביטוח  -

  .שבעה בעלי תפקידים החייבים באישורו בכל סוגי התאגידים הבנקאיים

פשר למפקח להעביר מסמכים ומידע שהגיע לידיו לא: מוצע תיקון בפקודת הבנקאות  -

  .גם לידי מחלקות אחרות בבנק ישראל

  

ונוסח אחיד של ערבות ) הבטחת השקעות של רוכשי דירות)(דירות(תיקונים לחוק המכר 

 לרוכשי דירות

,  התקבלו בכנסת הצעות החוק לתיקון החוק האמור2008בחודשים מרס ואפריל 

מידע לגבי הצעות החוק ניתן . גנות הניתנות לרוכשי דירותמטרתן הינה לשפר את הה אשר

הוראות ניהול בנקאי תקין והצעות חוק " בנושא 40 בעמוד 2007 לשנת בדוח השנתי

  , "בתחום הבטחת השקעות של רוכשי דירות

, ל" פרסם המפקח על הבנקים נוסח אחיד לכתב ערבות לפי החוק הנ2008במאי , כמו כן

  . גידים הבנקאייםאשר מחייב את כל התא
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 על ידיבקביעת הנוסח האחיד יושמו לקחים שהופקו , על פי הודעת הפיקוח על הבנקים

ובעקבות פסיקת , הפיקוח בעקבות טיפול בנושאים הנוגעים לערבויות על פי חוק המכר

רסם המפקח בפברואר יומדובר בצעד משלים להוראת ניהול בנקאי תקין שפ, בתי המשפט

  .י פיננסי בנושא ליוו2008

  2008-ח"התשס,  איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראןחוק 

  .2008ל התקבל בכנסת באפריל "החוק הנ

, )לרבות תאגידים בנקאיים(מטרת החוק למנוע השקעה של מוסדות פיננסיים ישראליים 

  .בתאגידים המקיימים קשר עסקי מהותי עם איראן

ובלבד שמדובר בהלוואות לתקופה קצובה שלא , וואותהשקעה מוגדרת בחוק ככוללת הל

תפחת מחמש שנים ושסכום ההלוואה לא יפחת מחמישה אחוזים מההון העצמי של 

  .התאגיד אשר ההשקעה נעשית בו

כאשר , איסור ההשקעה על פי החוק יהיה בתאגיד המקיים קשר עסקי מהותי עם איראן

ד הקשור לפתוח נשק בלתי קשר זה מוגדר כקשר בתחום האנרגיה או עם תאגי

ומופיע ברשימה שתפורסם על פי החוק על ידי ועדה ממשלתית , קונבנציונלי על ידי איראן

הרשימה עשויה לכלול גם תאגידים שהוטלו עליהם . שהחוק קובע שתוקם לצורך כך

קשר במקרה כזה ניתן לכלול ברשימה גם תאגידים המקיימים ; י מדינות זרות"מגבלות ע

  . לטובתה או בשטחהיראן אכלכלי עם

יהא , ולאחר מכן נכלל התאגיד ברשימה, אם מוסד פיננסי השקיע  בתאגיד, על פי החוק

לעניין (על המוסד הפיננסי למכור החזקותיו בתאגיד כאמור בתוך תקופה שנקבעה בחוק 

  ).זה בלבד השקעה אינה כוללת  הלוואה

הינן עבירות , בתאגיד כאמורהשקעה בתאגיד הנכלל ברשימה או אי מכירת החזקות 

.  פליליות
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  מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים

הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ובהתאם להוראות המפקח 

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

  .2007 בדצמבר 31 בדוחות הכספיים השנתיים ליום 1בבאור 

הכנת הדוחות הכספיים המאוחדים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ובהתאם 

להוראות המפקח על הבנקים דורשת מההנהלה שימוש באומדנים והערכות המשפיעים 

  .התחייבויות וכן על סכומי הכנסות והוצאות, על הסכומים המדווחים של נכסים

  .או ההערכות/ות בפועל של אומדנים אלו עלולות להיות שונות מהאומדנים והתוצא

הערכות לגבי השווקים , האומדנים וההערכות מתבססים בדרך כלל על תחזיות כלכליות

השונים ונסיון העבר תוך הפעלת שיקול דעת ואשר ההנהלה מאמינה כי הינם סבירים 

  .בעת החתימה על הדוחות הכספיים

 2007 בדצמבר 31ונאיים הקריטיים העיקריים שצויינו בדוח השנתי ליום הנושאים החשב

, ניירות ערך, מכשירים פיננסיים נגזרים, הפרשות לחובות מסופקים: הם כדלהלן

בניינים וציוד ומסים , התחייבויות בגין תביעות משפטיות, התחייבויות לזכויות עובדים

  .על הכנסה

א חלו שינויים במדיניות החשבונאית בנושאים  ל2008 של שנת  מרס-בתקופה ינואר 

  . 2007קריטיים לעומת אלו שתוארו בדוח השנתי לשנת 

  .2007דוח השנתי ב 47-44לפרטים נוספים ראה עמודים 

  גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים

דירקטוריון הבנק הוא הגורם המופקד על בקרת העל בבנק ועל אישור הדוחות הכספיים 

כמפורט , כל חברי הדירקטוריון הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. קשל הבנ

.  ובעלי כשירות של דירקטורים חיצוניים2007 בדוח השנתי 212-210בעמודים 

, )הוראת שעה(על פי הקבוע בחוק מניות הבנקאיות שבהסדר " (דירקטורים חיצוניים"

   ).1993-ד"התשנ

. מתקיים דיון בועדת הגילוי של הבנק, דירקטוריוןלפני הבאת הדוחות הכספיים לדיון ב

וחברים בה חברי הנהלה , ל הראשי"בראשות המנכ, ועדת הגילוי הינה ועדת הנהלה

כי המידע בדוחות , בין השאר, ועדת הגילוי בוחנת. ומנהלים בכירים אחרים בבנק

ים גם נציגי בישיבות ועדת הגילוי משתתפ. מלא ומוצג באופן נאות, הכספיים הינו מדויק

ועדת הגילוי הוקמה כחלק מיישום . (רואי החשבון המבקרים המשותפים של הבנק

הערכת בקרות " ראה .SOX של חוק 302 על סעיף תהוראת הפיקוח על הבנקים המתבסס

  ).  לדוח66 ודבעמ" ונהלים לגבי הגילוי בדוח הכספי

ל "תתפות המנכבהש, תחילה מתקיים בדירקטוריון דיון מקדמי בדוחות הכספיים

 אחריםוחברי הנהלת הבנק , החשבונאי הראשי, ראש החטיבה לכספים ולכלכלה, הראשי

 המבקר הפנימי הראשי ורואי החשבון המבקרים, העומדים בראש החטיבות העסקיות

חומר הרקע הנשלח לדירקטורים לקראת הדיון המקדמי כולל את .  של הבנקהמשותפים

את טיוטת דוח הדירקטוריון ואת טיוטת , והחלטותיהפרוטוקול הדיון בועדת הגילוי 

אשר (הכוללים את המידע והתיאור האיכותי ללא הנתונים הכספיים , הדוחות הכספיים

עוד מקבלים הדירקטורים פרטים בדבר דרישות ). בשלב זה של הדיון עדיין אינם סופיים

מידע בדבר חשיפת ). לרבות נוסח ההוראות(החלות על הבנק ) ככל שקיימות(גילוי חדשות 

הבנק לתביעות משפטיות ותיאור התביעות המשפטיות החדשות וחומר הרקע לדיון 

עומד לעיון , בהיותו חומר סודי ורגיש, בנאותות סיווג הלקוחות הבעייתיים וההפרשות

  .   הדירקטורים מראש במזכירות הבנק

ג של החובות במסגרת הדיון המקדמי דן הדירקטוריון בנאותות ההפרשות והסיוו

 היקפיל הראשי מציגה בפני הדירקטוריון את "לאחר שהמנכ, הבעיתיים של הבנק

 ואת השינויים והמגמות בתחום זה ולאחר  והסיווגים לחובות בעיתייםההפרשות

מדיניות חשבונאית 
  בנושאים קריטיים

  גילוי בדבר 
  הליך אישור 

 הדוחות הכספיים
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 וכן את התייחסותם  ההפרשות שבאחריותםאת היקפישמנהלים בכירים אחרים מציגים 

מוצג על ידי היועץ ,  שפטיות וחשיפת הבנק בגינןנושא התביעות המ.  לאשראים ספציפיים

ראש החטיבה לכספים ולכלכלה מציג בפני הדירקטוריון את . המשפטי הראשי של הבנק

את השינויים , הנושאים העיקריים והמהותיים בדוח הדירקטוריון  ובדוחות הכספיים

דונו בועדת ואת הנושאים העיקריים שנ, אם היו כאלה, במדיניות החשבונאית הקריטית

  .והדירקטוריון מקיים דיון גם בנושאים אלו, הגילוי

מתקיים דיון נוסף במליאת הדירקטוריון בטיוטה הסופית של , לאחר הדיון המקדמי

, ראש החטיבה לכספים ולכלכלה, ל הראשי"בהשתתפות המנכ, הדוחות הכספיים

, רים המשותפיםנציגי  רואי החשבון המבק, המבקר הפנימי הראשי, החשבונאי הראשי

כחומר רקע . נהלה בבנקה גם חברי ה- וככל שמדובר באישור הדוחות הכספיים השנתיים

הכוללת , לקראת הדיון מקבלים הדירקטורים את הטיוטה המלאה של הדוחות הכספיים

יחד עם חומר רקע נלווה רחב ובו ניתוחים מעמיקים ומקיפים , את הנתונים הכספיים

  . חומי עיסוקיו השוניםבדבר פעילויות הבנק בת

ל הראשי של הבנק את תוצאות הפעילות בקבוצת לאומי "במסגרת דיון זה סוקרת המנכ

וראש החטיבה לכספים ולכלכלה מציג ומנתח את תוצאות פעילות הקבוצה בארץ ובחוץ 

לאחר .  לרבות תיאור החשיפות לסיכונים והעמידה במגבלות שנקבעו ביחס אליהם,לארץ

יאת הדירקטוריון דיון בטיוטה הסופית של הדוחות הכספיים ומאשרת מכן מקיימת מל

  . אותם

כל דיוני הדירקטוריון בנושא הדוחות הכספיים נערכים בהשתתפות רואי החשבון , כאמור

 .אשר עומדים לרשות הדירקטוריון לשאלות ולהבהרות, של הבנקהמשותפים המבקרים 

ן לאחר שרואי החשבון המבקרים הדוחות הכספיים מאושרים על ידי הדירקטוריו

אשר עלו מתהליכי הביקורת חולשות מהותיות במידה והיו הציגו בפניו המשותפים 

  .  שבוצעו
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מיליון  470 בסך 2008 מרס של  - של קבוצת לאומי הסתכם בתקופה ינואר הרווח הנקי

  .48.7% של ירידה, ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש917ח לעומת "ש

 לעומת התקופה 2008  של מרס -בתקופה ינואר של הקבוצה  ברווח הנקי הירידה

  *: הגורמים כלהלןעל ידי  אשתקד מוסברת בעיקר המקבילה

 נמכרו מספר 2007-ב. ח" מיליון ש261בסך  ברווח מפעולות בלתי רגילות ירידה  .1

  .ח"ן ש מיליו257קופות גמל ברווח של 

  .לפני השפעת המס, ח" מיליון ש233גידול בהפרשות לחובות מסופקים בסך   .2

ירידה בשיעור של , ח" מיליון ש139קיטון בהכנסות התפעוליות והאחרות בסך   .3

   .לפני  השפעת המס, 14.0%

עלייה של , ח" מיליון ש162בסך ) כולל שכר(גידול בהוצאות התפעוליות והאחרות   .4

  .  השפעת המס לפני,9.9%

  . בסעיף הפרשה למס22 נקודות האחוז כמוסבר בעמוד 3.9-עלייה בשיעור המס ב  .5

  :ל" הנהירידהאת חלקית מאידך הגורמים דלהלן קיזזו 

, ח" מיליון ש167גידול ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בסך   .1

  .9.3%גידול של , לפני השפעת המס

  .נטו, ח" מיליון ש48וצה ברווחי חברות כלולות בסך גידול בחלק הקב  .2

  .פני זכויות מיעוט בחברות מאוחדותל *

 של קבוצת לאומי הסתכם הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

ח " מיליון ש1,793-לבהשוואה , ח"מיליון ש 1,960-ב 2008 של מרס -בתקופה ינואר 

  .9.3%יעור של גידול בש, 2007-בבתקופה המקבילה 

 -בתקופה ינואר הגידול ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בקבוצה 

  : בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר2008 של מרס

    לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  

   השינוי%  2007 במרס 31  2008 במרס 31   

    )ח"במיליוני ש(  

  6.6  1,719  1,832  פעילות שוטפת

  106.1  82  169   והפחתה של ריבית בגין חובות בעייתייםהגביי

ח זמינות למכירה "רווחים ממכירת אג

  ח למסחר"ומהתאמות לשווי שוק של אג

  

102  

  

84  

  

21.4  

  118.2  )77(  )168(  התאמות לשווי הוגן של מכשירים נגזרים

  -  )15(  25  השפעת המדד הידוע

  9.3  1,793  1,960  סך הכל

  

  :ים נוספים על הגידול ברווח המימוני מפעילות שוטפתלהלן פרט

, 25.2%- במגזר השקלי הלא צמוד בשיעור של כגידול בהיקפי הפעילות הפיננסית  .1

 0.15% וקוזז חלקית מירידה של ח" מיליון ש182-שהגדיל את הרווח המימוני בכ

  .בפער הריבית

 12.9%-ח בשיעור של כ"מטח וצמוד "גידול בהיקפי הפעילות הפיננסית במגזר המט  .2

  .ח" מיליון ש85-שהגדיל את הרווח המימוני בכ

  .ח כמפורט בהמשך" מיליון ש75עלייה בהכנסות מימון אחרות נטו בסך   .3

ההתאמה לשווי הוגן של מכשירים נגזרים בעיקר במגזר המדדי גרמו לקיטון , מאידך  .4

  .ח במגזר זה" מיליון ש158-ההכנסה בהיקף של כ

  

, ות ההכנסותהתפתח
ההוצאות וההפרשה   

  למס 

 תאור עסקי הקבוצה לפי מגזרים ותחומי פעילות. ג
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  : פעילות עיקרייםמגזריתפתחות הרווח המימוני לפי להלן ה

   השינוי%  2007 במרס 31  2008 במרס 31  המגזר

    )ח"במיליוני ש(  

  5.2  611  643  משקי בית

  10.9  201  223  עסקים קטנים

  28.1  366  469  בנקאות עסקית

  14.5  269  308  בנקאות מסחרית

  77.1  140  248  ן"בניה ונדל

  )9.5(  105  95  בנקאות פרטית

  -  111  )4(   שוקי הון- ניהול פיננסי

  -  )10(  )22(  אחר

  9.3  1,793  1,960  סך הכל

 מרס -בתקופה ינואר ) ללא עיסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים(הכולל פער הריבית 

פער הריבית הכולל  .2007-בבתקופה המקבילה  1.97%לעומת  3.20% הוא 2008 של

 לעומת 2008 של מרס -בתקופה ינואר  1.78%זרים הוא עיסקאות במכשירים פיננסיים נג

   .2007  שנתבכל 1.71%-ו, 2007-בתקופה המקבילה ב 1.72%

היחס של הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים לבין היתרה הממוצעת 

בתקופה המקבילה ) במונחים שנתיים( 2.65%לעומת  2.83%של הנכסים הכספיים היה 

  .אשתקד

 73לעומת ח " מיליון ש78- ב2008 ברביע הראשון של   הסתכמו ות המימוניותהעמל

עמלות אלו כוללות   .6.8%גידול בשיעור של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש

ערבויות ,  ערבויות למתן אשראיכמו, מאזנית-חוץהפעילות הבעיקר את ההכנסות מ

  . ות סחר חוץערבויות אחרות וכן עמלות מפעיל, לרוכשי  דירות

הפסדים ממכירת אגרות חוב / כוללות בעיקר רווחיםהכנסות והוצאות מימון אחרות

 הכנסות מעמלות פירעון מוקדם ,קוהתאמת אגרות חוב למסחר לשווי הוגן או לשווי שו

הפחתות הפרשות  וגביית ריבית בגין חובות מסופקים משנים קודמות, על אשראים

 ברביע הראשון של ח " מיליון ש253- הסתכמו באלות וי ההכנסות נטו מפעילו.לריבית

   .בתקופה המקבילה אשתקדח " מיליון ש178לעומת סך של , 2008

  :עיקרי השינויים בהכנסות והוצאות מימון אחרותלהלן 

  השינוי  2007 במרס 31  2008 במרס 31  

  %-ב  )ח"במיליוני ש(  

  27.3  22  28  ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה רווח
  ממכירת והתאמה לשווי שוק של  רווח

  אגרות חוב למסחר
  
74  

  
62  

  
19.4  

  106.1  82  169  הפחתת ריבית בגין חובות מסופקים /גביית

  16.7  12  14  עמלות פרעון מוקדם על אשראים

  -  -  )32(  אחר

  42.1  178  253  סך הכל

  

 של מרס -בתקופה ינואר הסתכמה של קבוצת לאומי ההפרשה לחובות מסופקים 

 של גידול ,2007-בח בתקופה המקבילה " מיליון ש11-לבהשוואה , ח"מיליון ש 244-ב 2008

  .ח" מיליון ש233

  .הושפע בעיקר ממספר מצומצם של לקוחות הספציפית ה בהפרשהגידול נטו

ההפרשה הנוספת והכללית לחובות מסופקים בגין סיכונים שאינם מזוהים בתיק 

,  הסיכון בתיק האשראי וכן בגין חריגה ענפית לאשראיהאשראי והמתבססים על מאפייני

 מיליון 20 של  בסךקיטוןח לעומת "מיליון ש 25-בהשנה של   מרס -בתקופה ינואר  קטנה

  . 2007ח בכל שנת "מיליון ש 149  שלוקיטוןח בתקופה המקבילה אשתקד "ש
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 0.49%ה  הי2008של   מרס -בתקופה ינואר שיעור ההפרשה הכולל לחובות מסופקים 

תקופה ב 0.024%לעומת שיעור של , )במונחים שנתיים(מסך כל האשראי לציבור 

שיעור ההפרשה הכולל לחובות . 2007 בכל שנת 0.20%אשתקד ולעומת המקבילה 

- ו 0.016% ,0.32%היה ) מאזני וחוץ מאזני(מסופקים ביחס לסיכון האשראי הכולל 

  .בהתאמה 0.13%

  : מסופקיםתההפרשות לחובולהלן ההתפתחות הרבעונית של 

  2008  2007        

   ראשוןרביע  רביע שני  רביע שלישי  רביע רביעי  רביע ראשון  

        )ח"במיליוני ש(  

  31  66  90  369  269  הפרשה ספציפית

  )20(  )28(  )11(  )90(  )25(  הפרשה נוספת 

  11  38  79  279  244  סך הכל

שיעור ההפרשה מסך הכל 

  )תיעל בסיס שנ(האשראי לציבור 

  

0.49%  

  

0.57%  

  

0.16%  

  

0.08%  

  

0.02%  

לפי (היתרה המצטברת של ההפרשה הכללית וההפרשה הנוספת לחובות מסופקים  

בבנק ובחברות המאוחדות שלו ) מאפייני סיכון שהוגדרו על ידי המפקח על הבנקים

, )מסך האשראי לציבור 0.42%מהווה (ח "מיליון ש 850-ב 2008 מרסב 31-בהסתכמה 

  .2007ח בסוף שנת "מיליון ש 875 לעומת

  :ות ההפרשות לחובות מסופקים לפי מגזרי פעילות עיקרייםחלהלן התפת

    2007 במרס 31    2008  במרס 31  מגזר

  *)באחוזים(  )ח"במיליוני ש(  *)באחוזים(  )ח"במיליוני ש(  

  0.1  15  0.4  59  משקי בית

  -  -  0.3  14  עסקים קטנים 

  -  )4(  1.1  148  בנקאות עיסקית

  0.2  14  0.5  42  בנקאות מסחרית

  -  )10(  -  )2(  ן"בניה ונדל

  .אחוז מסך האשראי לסוף תקופה על בסיס שנתי  * 

  .106לפרטים נוספים ראה עמוד 

 של קבוצת לאומי הסתכם הרווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים

ח " מיליון ש1,782-לבהשוואה , ח"מיליון ש 1,716-ב 2008  שלמרס -בתקופה ינואר 

  .3.7%  שלירידה, 2007-בבתקופה המקבילה 

 -בתקופה ינואר  של קבוצת לאומי הסתכמו סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות

-בח בתקופה המקבילה " מיליון ש990-לבהשוואה , ח"מיליון ש 851-ב 2008  שלמרס

   .14.0%  שלירידה ,2007

  : והאחרותלהלן עיקרי השינויים בהכנסות התפעוליות

  

      לשלושה חודשים שהסתיימו ביום   

    השינוי  2007 במרס 31  2008 במרס 31  

  )באחוזים(  )ח"במיליוני ש(  )ח"במיליוני ש(  

  3.0  25  827  852  )1( תפעוליות עמלות

  -  )153(  82  )71(  )2(רווחים מהשקעות במניות 

  )13.6(  )11(  81  70  )3(הכנסות אחרות 
יות סך כל ההכנסות התפעול

  והאחרות 
  

851  
  

990  
  
)139(  

  
)14.0(  
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  :ל"להלן פרטים נוספים לכל אחד מהסעיפים הנ

  )ח"מיליון ש + 25 ( תפעוליותעמלות  .1

  .25.3%, ח" מיליון ש24גידול בהכנסות מטיפול באשראי ובעריכת חוזים בסך   .א

  .9.4%, ח" מיליון ש15דול בהכנסות מכרטיסי אשראי בסך גי  .ב

  ).6.0%(ח " מיליון ש13כנסות מפעילות בניירות ערך קיטון בה  .ג

 )ח" מיליון ש-153 (רווחים מהשקעות במניות  .2

 בעיקר מרישום  מוסברתח" מיליון ש69 בהכנסות מדיבידנדים בסך ירידה  .א

ברביע הראשון ח כדיבידנד " מיליון ש88פרעון חלקי של חוב לקוח מסוים בסך 

בהתאם לאותה הוראה מוצג (ל הבנקים בהתאם להוראות המפקח ע, 2007של 

  .)החוב כהשקעה במניות זמינות למכירה

לרבות רישום הפרשי , ח" מיליון ש84ירידה  בשווי ההשקעות בניירות ערך בסך   .ב

  .והפחתה של ניירות ערך אחרים, שער שליליים בתיק ניירות ערך זרים למסחר

  )ח" מיליון ש-11 (הכנסות אחרות  .3

 ההון והבנק החל נכנסה לתוקף הרפורמה בשוק 2006השני של החל ברביע   . א

 החלו 2007והחל משנת , לגבות דמי הפצה בגין קרנות נאמנות המופצות על ידו

  .בגביית דמי תפעול קופות גמל

    שינוי  2007 במרס 31  2008 במרס 31  

    

  ח"במיליוני ש

במיליוני   

  ח"ש

  

  %-ב

  )2.7(  )1(  37  36  מקרנות נאמנות

  )88.9(  )8(  9  1  ת גמלמקופו

  -  )8(  8  -  מקרנות השתלמות

  62.5  5  8  13  מתפעול קופות גמל

  5.3  1  19  20  הכנסות אחרות

  )13.6(  )11(  81  70  סך הכל

  . לדוח13ע החוק בנושא עמלות והצעת בנק ישראל בנושא ראה לעיל בעמוד "בק

מפעולות מימון לפני רווח , קרי(משקל ההכנסות התפעוליות והאחרות  מסך כל ההכנסות 

לעומת . 30.3של היה בשיעור )  תפעוליות ואחרותהפרשה לחובות מסופקים והכנסות

  .2007כל שנת ב 35.6%-ו בתקופה המקבילה אשתקד 35.5%

 מההוצאות התפעוליות והאחרות 47.4%ההכנסות התפעוליות והאחרות מכסות 

 62.4%-ו 60.7%יסוי של  לעומת כ,52.2%ובניטרול הוצאות מיוחדות כמפורט בהמשך 

  . 2007בכל שנת  63.1%- ו60.9% בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת ,בהתאמה

 -בתקופה ינואר  של קבוצת לאומי הסתכמו סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

-ח בתקופה המקבילה ב" מיליון ש1,632-לבהשוואה , ח" מיליון ש1,794-ב 2008  שלמרס

   .9.9%  שלעלייה ,2007

בשיעור  עלייה, ח" מיליון ש104בסך  2008  שלמרס -בתקופה ינואר  עלוצאות השכר הו

  בעיקר ת בהוצאות השכר נובעהעלייה .בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד 10.1% של

ה לעומת ההכנס, מזקיפת מלוא ההפרשה לפיצויים בהתאם לעליית השכר בתחילת השנה

 .וכן מהתשואה השלילית של הקופה לפיצויים, מקופת הפיצויים הנפרסת על פני כל השנה

ח "מיליון ש 12-ח לעומת כ" מיליון ש143-בסך הכל נזקפו להוצאות השכר בגין נושא זה כ

  .בתקופה המקבילה אשתקד

 -בתקופה ינואר  עלו) פחת ואחרות, אחזקת בנינים וציוד(האחרות  והוצאות התפעוליות ה

 לעומת התקופה ,9.6% בשיעור של ייהעל ,ח" מיליון ש58בסך  2008שנת   שלמרס

    .המקבילה אשתקד
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בתקופה המקבילה  58.6%לעומת  מסך כל ההכנסות 63.8%ההוצאות התפעוליות מהוות 

  .2007בכל שנת  58.4% אשתקד ולעומת

 ,מסך כל הנכסים 2.43%מהוות ) במונחים שנתיים(סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות 

  .2007שנת כל  ב2.30% ולעומת ,ה אשתקדתקופה המקביל ב2.27%לעומת 

  
  שלמרס -בתקופה ינואר  של קבוצת לאומי הסתכם הרווח מפעולות רגילות לפני מס

, 2007-בח בתקופה המקבילה " מיליון ש1,140-לבהשוואה , ח"מיליון ש 773-ב 2008

   .32.2% של ירידה

  
בתקופה ינואר   הסתכמהשל קבוצת לאומימפעולות רגילות  ההפרשה למס על הרווח

-בח בתקופה המקבילה " מיליון ש520-לבהשוואה , ח" מיליון ש383-ב 2008  שלמרס -

 45.6%מהרווח לפני מס לעומת  49.5%-כל היה "שיעור ההפרשה בתקופה הנ .2007

   .בתקופה המקבילה אשתקד

   :הושפע בעיקרהפרשה למס השיעור הגידול ב

 ואשר אינם נכללים בבסיס חישוב המס  ש,ל"הפרשי השער בגין ההשקעות בחו  .1

 בתקופה שליליים נמוכים יותרלעומת הפרשי שער , שלילייםבתקופה הנדונה היו 

  . לדוח52כמפורט בעמוד , המקבילה אשתקד

 מיליון 42הקטנת המס בסך ל השפיע )13ראה לעיל עמוד (תיקון חוק מס ערך מוסף   .2

  .ח"ש

 השפיע )13ראה לעיל עמוד ) (ינפלציהתיאומים בשל א(תיקון חוק מס הכנסה   .3

  .ח" מיליון ש19הגדלת המס בסך ל

 390 בסך 2008  שלמרס -בתקופה ינואר הסתכם  מפעולות רגילות לאחר מס הרווח

  .37.1% של  ירידה, ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש620ח  לעומת "מיליון ש

בתקופה  הסתכם לולותחלק הקבוצה ברווח מפעולות רגילות לאחר מס של חברות כ

ח בתקופה " מיליון ש39-לח בהשוואה " מיליון ש87-ב 2008שנת    שלמרס -ינואר 

   .2007-בהמקבילה 

 מרס –בתקופה ינואר  הסתכם ברווחי הקבוצה חלקם של בעלי המניות החיצוניים

   . תקופה המקבילה אשתקדב ח" מיליון ש1לעומת ח "מיליון ש 5 של ברווח 2008  של

בסך  2008 מרס של -בתקופה ינואר  של הקבוצה הסתכם  הנקי מפעולות רגילותהרווח

 ירידה ,ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש658ח לעומת רווח בסך " מיליון ש472

    .28.3%בשיעור של 

  שלמרס –בתקופה ינואר  הסתכם מפעולות בלתי רגילות לאחר מס) ההפסד(רווח ה

ח בתקופה המקבילה " מיליון ש259 רווח בסך ח לעומת" שמיליון 2 של בסך בהפסד 2008

  .חלק מקופות הגמל שהיו בניהול הקבוצה  ממכירת  נבע2007- בהרווח. אשתקד

-ל 2008  שלמרס –בתקופה ינואר  הגיע למניהמפעולות רגילות הבסיסי הרווח הנקי 

  .2007-בח בתקופה המקבילה " ש0.47-לח בהשוואה "ש 0.33

ח " ש0.33-ל  2008   שלמרס –בתקופה ינואר  הגיע מניהליסי הבסהרווח הנקי 

  .2007-בח בתקופה המקבילה " ש0.65-לבהשוואה 
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  :במונחים שנתיים שלו) א זכויות המיעוטלל(לתקופה  ממוצע -התשואה להון עצמי 

  2008  2007        

 רביע רביע רביע רביע רביע  

  ראשון  שני  שלישי  רביעי  ראשון    

    %          

  * *22.2  20.9  * *21.9  10.4  9.8    הרווח הנקי 

  15.6  20.9  19.4  10.3  9.8    הרווח הנקי מפעולות רגילות

  :*השפעת הוצאות השכר המיוחדותלהלן התשואות בניטרול 

   2008  2007        

רביע     

  ראשון

  רביע 

  רביעי

רביע 

  שלישי

  רביע 

  שני

רביע 

  ראשון

    %          

  * *23.2  21.5  * *22.6  11.6  12.0    רווח הנקי ה

  16.5  21.5  20.1  11.5  12.0    רווח הנקי מפעולות רגילותה

  
המניות , הוצאות הקשורות לרישום עלויות האופציות שהונפקו: הוצאות שכר מיוחדות  *

  .ע עתודות לפיצויים"והפרשי עיתוי בק, שהמדינה מכרה לעובדים

 הינה 2007הנקי ברביע הראשון של  ווחבהנחה שהרווח הבלתי רגיל הנו חד פעמי התשואה לר   **

 20.6%- ו19.9% - 2007ברביע השלישי של ,  בניטרול הוצאות מיוחדות18.0%- ו17.1%

  .בהתאמה

  
   הרבעונים האחרוניםתת הרווח בחמשיוהתפתחו

  
  :להלן תמצית דוח רווח והפסד מפעולות רגילות בחמשת הרבעונים האחרונים

  2008  2007        

רביע   

  ראשון

ע רבי

  רביעי

רביע 

  שלישי

  רביע

  שני

  רביע 

  ראשון

        )ח"במיליוני ש(  

  1,793  1,809  2,265  1,781  1,960   רווח מפעולות מימון 

  )11(  )38(  )79(  )279(  )244(  הפרשה לחובות מסופקים

  990  1,131  909  1,192  851  הכנסות תפעוליות ואחרות

  )1,632(  )1,656(  )1,785(  )1,864(  )1,794(   הוצאות תפעוליות ואחרות 

  1,140  1,246  1,310  830  773  רווח מפעולות רגילות לפני מסים

  )520(  )376(  )471(  )355(  )383(  הפרשה למס

  620  870  839  475  390  רווח מפעולות רגילות לאחר מסים
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-ח בהשוואה ל"מיליארד ש 298.2-ב 2008 מרס ב31-ב של קבוצת לאומי הסתכם המאזן

 של עלייה , 2007 מרסב 31-לובהשוואה  ,1.3% של ירידה ,2007ח בסוף "מיליארד ש 302.2

2.7%.  

-כ, ח"מיליארד ש 117.6-כהינו במאזן ערך הנכסים במטבע חוץ והצמודים למטבע חוץ 

, 7.62%-ב השקל ביחס לדולר יוסף השנה  שלמרס –בתקופה ינואר .  מסך הנכסים39.4%

 גרם  ברביע הראשון של השנההשינוי בשער החליפין  .0.74%לאירו בשיעור של  ביחס

  . המאזן בסך כל 2.3% בשיעור של לירידה

  תיקי ניירות ערך של הלקוחותסך כל המאזן וכן   -סך כל הנכסים בניהול הקבוצה 

 מסתכמים ,שמרתוקופות גמל וקרנות השתלמות לגביהם ניתנים שירותי ניהול תפעולי ומ

- מיליארדי דולר ו206-כ(, 2007ח בסוף " מיליארד ש764 לעומת ,ח" מיליארד ש731-בכ

  .בהמשך כמפורט ) מיליארד דולר בהתאמה215

  :להלן ההתפתחות בסעיפי המאזן העיקריים

  

  שיעור השינוי      

  ממרס  מדצמבר    בדצמבר31   במרס31  

  2008  2007  2007  2007  

  (%)  ) ח"במיליוני ש(  

  2.7  )1.3(  302,151  298,223  סך כל המאזן

  0.6  )4.1(  238,045  228,187  פיקדונות הציבור

 וכתבי שטרי התחייבות, אגרות חוב

  התחייבות נדחים 

  

21,985  

  

19,248  

  

14.2  

  

39.1  

  )50.6(  7.1  6,139  6,575  פיקדונות מבנקים

  )19.2(  )13.6(  42,329  36,580  מזומנים ופיקדונות בבנקים

  )5.4(  )5.4(  47,169  44,641  ניירות ערך

  7.7  0.8  198,557  200,174  אשראי לציבור

  6.8  1.7  3,276  3,331  בניינים וציוד

    
 238.0-בהשוואה לח "מיליארד ש 228.2-ב 2008 מרס ב31-ב הסתכמו פיקדונות הציבור

 עלייה ,2007 מרס ב31-ל ובהשוואה ,4.1% ירידה של 2007 בדצמבר 31-בח "מיליארד ש

  .0.6%של 

 לירידה בשיעור רםברביע הראשון של השנה גייסוף השקל ביחס למרבית מטבעות החוץ 

  .  בסך כל פיקדונות הציבור2.9%של 

  :זרי פעילות עיקרייםלהלן התפתחות פיקדונות הציבור לפי מג

   השינוי%  2007 בדצמבר 31  2008 במרס 31  מגזר

    )ח"במיליוני ש(  

  )1.0(  117,594  116,379  משקי בית

  )9.9(  14,097  12,705  עסקים קטנים

  )15.8(  27,560  23,218  בנקאות עסקית

  )9.2(  22,608  20,521  בנקאות מסחרית

  )5.4(  4,789  4,530  ן"בניה ונדל

  )4.2(  39,456  37,791    בנקאות פרטית

  9.2  11,941  13,043   ואחר שוקי הוןניהול פיננסי

  )4.1(  238,045  228,187  סך הכל

  

                                                           
(1)
  .ח"השינויים באחוזים חושבו על פי היתרות במיליוני ש   

  שלהתפתחותהמבנה ו
הנכסים וההתחייבויות 

(1)   
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 22.0- ב 2008  במרס31 -הסתכמו בשטרי הון וכתבי התחייבות נדחים , אגרות חוב

 ,14.2% של עלייה ,2007 בדצמבר 31 -ח ב" מיליארד ש19.2 -ח בהשוואה ל"מיליארד ש

  .39.1% של עלייה 2007 במרס 31-ובהשוואה ל
  

  פעילות חוץ מאזנית

המנוהלים של הלקוחות ) םץ מאזניחוה(  )1( הנכסים הכספייםתפתחות ביתרות הלהלן ה

  :קבוצת לאומיב

  השינוי   2007 בדצמבר 31  2008 במרס 31  

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

  )6.6(  )26,812(  404,686  377,874  תיקי ניירות ערך

  )3.7(  )1,657(  44,235  42,578  )3( )2( קרנות נאמנות בניהול :מזה

  )4.2(  )1,962(  46,747  44,785  )3 ()2( קופות גמל

  0.2  21  10,342  10,363  )3) (2( קרנות השתלמות

  )6.2(  )28,753(  461,775  433,022  סך הכל

 של קרנות נאמנות (custody) ושווי ניירות שבמשמרת רבות עליית שווי השוק של ניירות ערךל  )1(
  .לגביהם ניתנים שירותי ניהול תפעולי ומשמרת, וקופות גמל

  . וקרנות השתלמות קופות גמל,קרנות נאמנותאינה מנהלת ץ קבוצה בארה  )2(
  .נכסי לקוחות לגביהם מעניקה הקבוצה שרותי ניהול תפעולי  )3(
  

 198.6-לח בהשוואה " מיליארד ש200.2-ב 2008 מרס ב31-ב הסתכם האשראי לציבור

 עלייה, 2007 מרס ב31-לובהשוואה  0.8% של עלייה, 2007 בדצמבר 31-בח "מיליארד ש

  .7.7%של 

 לירידה בשיעור גרםברביע הראשון של השנה מטבעות החוץ ייסוף השקל ביחס למרבית 

  . בסך האשראי לציבור1.6%של 

 31-מסתכמות בה  של חברותבאגרות חוב בנוסף לאשראי לציבור משקיעה הקבוצה 

 ,2007 בדצמבר 31-ח ב" ש מיליון 12,435-ח בהשוואה ל" ש מיליון10,684- ב2008במרס 

  .14.1% של ירידה

  : לציבור לפי ענפי משק עיקריים*וללכלהלן התפתחות סיכון האשראי ה

    2007 בדצמבר 31  2008 במרס 31  

  שיעור  שיעור  סיכון אשראי  שיעור  סיכון אשראי  

  השינוי  מסך הכל  כולל לציבור  מסך הכל  כולל לציבור  ענפי משק

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

  )3.1(  0.8  2,591  0.8  2,511  חקלאות

  1.1  15.6  47,617  15.7  48,135  תעשיה

  1.2  17.9  54,481  18.0  55,139  ן"בינוי ונדל

  )7.2(  0.8  2,333  0.7  2,165  חשמל  ומים

  )4.4(  10.7  32,601  10.2  31,168  מסחר

  )6.9(  1.9  5,757  1.8  5,362  שרותי הארחה ואוכל, בתי מלון

  3.6  2.0  5,959  2.0  6,173  תחבורה ואחסנה

  9.3  2.2  6,602  2.4  7,214  תקשורת ושרותי מחשב

  )1.5(  13.8  42,160  13.6  41,509  שרותים פיננסיים

  5.3  3.0  9,161  3.2  9,651  שרותים עיסקיים אחרים

  )5.4(  2.7  8,326  2.6  7,875  שרותים ציבוריים וקהילתיים

 הלוואות –אנשים פרטיים 

   לדיור

  

40,550  

  

13.3  

  

40,608  

  

13.3  

  

)0.1(  

  3.2  15.3  46,723  15.7  48,234    אחר–אנשים פרטיים 

  0.3  100.0  304,919  100.0  305,686  סך הכל
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ונכסים אחרים בגין של הציבור  באגרות חוב השקעות, לרבות סיכון אשראי חוץ מאזני  *

  .מכשירים נגזרים

  :להלן התפתחות האשראי לציבור לפי מגזרי פעילות עיקריים

  השינוי  2007 בדצמבר 31  2008 במרס 31  מגזר

  %  )ח"במיליוני ש(  

  1.3  58,294  59,043   *משקי בית

  0.4  17,729  17,797  עסקים קטנים

  )0.3(  36,812  36,698  בנקאות מסחרית

  0.7  52,814  53,194  בנקאות עסקית

  1.2  25,514  25,824  ן"בניה ונדל

  )0.7(  6,160  6,118  בנקאות פרטית

בניטרול אשראי זה גדל ). משכנתאות(משקי בית כולל גם הלוואות לדיור האשראי ל  *

למשקי בית הסתכמו ) משכנתאות( ההלוואות לדיור .2.1%-האשראי למשקי בית ב

  .0.8%ח וגדלו בשיעור של " מיליארד ש36,884- ב2008בסוף מרס 

  שעבוד לטובת בנק ישראל
יה שעבד הבנק בשעבוד צף ראשון  חתם הבנק על איגרת חוב  על פ2008 במאי 21ביום 

, את זכויותיו לקבלת סכומים וחיובים כספיים בשקלים, לטובת בנק ישראל, בדרגה

שהתאגדו לפי דיני (שהינם תאגידים , המגיעים ושיגיעו לבנק מפעם לפעם מאת לקוחותיו

ושמשך החיים , שאינם מפגרים בהחזר לבנק של אשראים שקיבלו מהבנק, )מדינת ישראל

שניתנו וינתנו על ידי הבנק , של כל אשראי אינו עולה על שלוש שנים) מ"מח(צע הממו

, השעבוד הינו בסכום השווה לגובה הסכומים המובטחים באיגרת החוב. ל"ללקוחות  הנ

  .ח" מיליארד ש1.1עד לסך של , כפי שיהיו מעת לעת

. CLSקת שעבוד זה בא להבטיח כספים שידרשו לפעילות הבנק לצורך פעילותו במסל

.59לפרטים נוספים ראה עמוד 
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לפי הסיווגים שנקבעו  )6( )1( להלן התפתחות האשראים הבעייתיים -חובות בעייתיים 

  :בהוראות המפקח על הבנקים

   בדצמבר 31

2007  

   במרס31

 2007  

  במרס31

2008  

   

   )ח" שיוניבמיל (

  שאינם נושאי הכנסה  1,575  2,454  1,604

  )2 (גנו מחדששאור  579  1,119  929

  )3 (מיועדים לארגון מחדשה  92  127  85

  בפיגור זמני  614  639  764

  *בהשגחה מיוחדת   10,971  13,494  9,618

  )1( ללווים בעייתיים הכל אשראי מאזני-סך  13,831  17,833  13,000

  *)5() 1( ללווים בעייתיים מאזני-סיכון אשראי חוץ  2,301  2,515  2,438
  של לווים בעייתייםאגרות חוב   3  24  4
  

32  
  

74  
  

134  
נכסים אחרים בגין מכשירים נגזרים של לווים 

  בעייתיים

  )7) (1(סיכון אשראי כולל בגין לווים בעייתיים   16,269  20,446  15,474

  נכסים שהתקבלו בגין אשראים שסולקו  690  635  839

   )4 (חובות בגינם קיימת הפרשה ספציפית :מזה*  4,543  5,594  4,666

  אשראי לדיור שבגינו קיימת הפרשה :מזה*      
  לפי עומק הפיגור    867  717  523

לא כולל חובות בעייתיים  המכוסים על יד בטחונות המותרים לניכוי לצורך מגבלות על חבות   )1(

  ).313' הוראת ניהול בנקאי תקין מס(של לווה ושל קבוצת לווים 

 וכן אשראי שאורגן מחדש בשנים קודמות עם אשראי שאורגן מחדש במהלך השנה השוטפת  )2(

  .ויתור על הכנסות

אך , אשראי ללווים אשר לגביו קיימת החלטה של הנהלת התאגיד הבנקאי על ארגון מחדש  )3(

  .הארגון מחדש טרם בוצע בפועל

  .למעט אשראי לדיור שבגינו קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור  )4(

למעט בגין ערבויות שנתן לווה , של לווה ושל קבוצת לוויםכפי שחושב לצורך מגבלות על חבות   )5(

  .להבטחת חבות של צד שלישי

   .אשראי ללווים בעייתיים כמפורט במתכונת הגילוי  )6(

ניהול  "325החובות הבעייתיים כוללים סווגי אשראי מיישום הוראת נוהל בנקאי תקין   )7(

 ובהתאם להבהרות של המפקח על ל"בהתאם להוראה הנ".  ושברמסגרות אשראי בחשבון עוב

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

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 , שאינו נושא הכנסה

ח ובהשגחה מיוחדת " מיליון ש110כתוצאה סווגו חובות שאינם נושאים הכנסה בסך . וחדתמי

  . ח" מיליון ש1,775, ח" מיליון ש74 סווגו בהתאמה 2007בסוף שנת , ח" מיליון ש3,105בסך 

  



        דוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריון

  

 מיליון 642-לח בהשוואה " מיליון ש576-ב 2008 מרס ב31-ב הסתכם האשראי לממשלות

  .26.2%  שלירידה, 2007  מרס ב31-לובהשוואה  ,10.3% של ירידה, 2007 בדצמבר 31-בח "ש

 מיליארד 47.2-לח בהשוואה " מיליארד ש44.6-ב 2008 מרס ב31-ב הסתכמו ניירות ערך

  .דומה  ירידה, 2007 מרס ב31-לובהשוואה  ,5.4% של ירידה, 2007 בדצמבר 31-בח "ש

ניירות ערך זמינים למכירה , ך למסחרניירות ער: ניירות הערך מסווגים לשלוש קטגוריות

  .ואגרות חוב מוחזקות לפדיון

מופחתת ה וההפרש בין השווי ההוגן לעלות ,ניירות ערך למסחר מוצגים במאזן לפי שווי הוגן

וההפרש בין השווי , ניירות ערך זמינים למכירה מוצגים לפי שווי הוגן, נזקף לדוח רווח והפסד

אגרות חוב . עיף נפרד בהון העצמי בניכוי המס המתייחס מוצג בסהמופחתתההוגן לעלות 

הערך הנקוב בתוספת ריבית והפרשי הצמדה (מופחתת המוחזקות לפדיון מוצגות לפי עלות 

  ).יו'יו או אג'בתוספת דיסאג/שנצברו עליו בנכוי

 בהתאם להוראות 2008 מרס ב31להלן סיווג סעיף ניירות הערך במאזן המאוחד ליום 

  :ל"הנ

    2008מרס ב 31 

   הפסדים שטרם  רווחים שטרם   

 הערך שווי מומשו מהתאמות מומשו מהתאמות עלות 

 במאזן הוגן לשווי הוגן   לשווי הוגן   מופחתת 

    ) ח"במיליוני ש( 

      אגרות חוב

 1,349 1,383 - 34 1,349 מוחזקות לפדיון 

 30,613 30,613 )1,026( 259 31,380 זמינות למכירה

 7,190 7,190 )45( 119 7,116 למסחר

 39,845 412 )1,071( 39,186 39,152 

      מניות וקרנות נאמנות

 4,175 4,175 )108( 917 3,366 זמינות  למכירה

 1,314 1,314 )56( 26 1,344 למסחר

 4,710 943 )164( 5,489 5,489 

 44,641 44,675 )1,235( 1,355 44,555 סך כל ניירות הערך

  

    2007 בדצמבר 31 

   הפסדים שטרם  רווחים שטרם   

 הערך שווי מומשו מהתאמות מומשו מהתאמות עלות 

 במאזן הוגן לשווי הוגן   לשווי הוגן   מופחתת 

    ) ח"במיליוני ש( 

      אגרות חוב

 1,581 1,599 )4( 22 1,581 מוחזקות לפדיון 

 33,092 33,092 )507( 141 33,458 זמינות למכירה

 7,141 7,141 )38( 69 7,110 למסחר

 42,149 232 )549( 41,832 41,814 

      מניות וקרנות נאמנות

 4,436 4,436 )34( 1,195 3,275 זמינות  למכירה

 919 919 )27( 28 918 למסחר

 4,193 1,223 )61( 5,355 5,355 

 47,169 47,187 )610( 1,455 46,342 סך כל ניירות הערך
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-וכ כזמין למכירה הקבוצהמתיק הנוסטרו של  77.9%-כ מסווג 2008 מרס ב31-לנכון 

 משווי 12.3%- כ. תיק ניירות הערךסיווג זה מקנה גמישות בניהול. כתיק למסחר 19.0%

, נן השקעות במניות של חברות שאינן מוצגות על בסיס השווי המאזנייניירות הערך ה

  .ק של המניות הנסחרות בבורסהאלא לפי עלות או שווי שו

 התאמות לירידת 2008ברביע הראשון של בגין התיק הזמין למכירה  נזקפה בקרן ההון 

 מירידת ערך של אגרות חובח " מיליון ש401-בסך כ מזה ,ח" מיליון ש753בסך נטו ערך 

 נזקפו לרווח 2008ברביע הראשון של  .ח מירידת ערך של מניות" מיליון ש352וסך של 

 קרן ההון המצטברת .) מיליון דולר3.1(ח " מיליון ש11.0-והפסד ירידת ערך בסך כ

בגין אגרות חוב למסחר נרשמו בדוח רווח והפסד . ח ברוטו" מיליון ש19מסתכמת בסך 

 62ח לעומת רווחים בסך " מיליון ש74 בסך רווחים שמומשו ושטרם מומשו רווחיםבגין 

ח זמינות " כמו כן נרשמו רווחים נטו ממכירת אג. בתקופה המקבילה אשתקדח"מיליון ש

בתקופה המקבילה ח " מיליון ש22ח לעומת סך של " מיליון ש28סך של בלמכירה 

  .אשתקד

  ל" מגובי נכסים בחובניירות ערךהשקעות 

ח "אג) דולר   מיליארד1.6-כ( ח"שארד ימיל 5.6-כ יש הקבוצהבתיק ניירות הערך של 

 Investmentשכולן מדורגות ) ושאינם משכנתאות כאחתמשכנתאות ( נכסים ותמגוב

Grade , בדרוג  89%-כמהםAAA  ,בדרוג 9%-וכ AA .ח " מיליארד ש5.3ל "מתוך התיק הנ

  . מסווג בתיק הזמין למכירה והיתרה בתיק למסחר)  מיליארד דולר1.5-כ(

 התיק רובו של. נתוני שיערוך המתקבלים ממקורות חיצונייםעל שיערוך התיק מתבסס 

משוערך מדי חודש על ידי מוסד בינלאומי מוכר שעיסוקו בשיערוך והוא בלתי תלוי 

לא נעשה שימוש במודלים פנימיים . בגופים המנפיקים ובלתי תלוי בגופים המשווקים

  .ניירות ערךלצורך שיערוך 

על בעיקר המבחן לקביעה באם ירידת הערך הינה בעלת אופי שאינו זמני מתבסס 

  : דלהלןיםהקריטריונ

  . שינוי בדירוג ניירות הערך על ידי סוכנויות דירוג בינלאומיות-

  .  משך הזמן בו שווי נייר הערך נמוך מעלותו-

  .הביטחונות המגבים את נייר הערךו הנכסים -

  . שיעור ירידת הערך מסך עלות נייר הערך-

הערכת החלטת ההנהלה בעניין זה מתקבלת לאחר בחינת כל הקריטריונים הללו ו

  .המשמעות המצטברת

משכנתאות ( נכסים ותירידת הערך בתיק אגרות החוב מגוב, הבנק הנהלת להערכת

מיום ביצוע , כוונת הבנק היתה. הינה בעלת אופי זמניבעיקרה ) ושאינם משכנתאות

במטרה לאפשר , ההשקעות סווגו לתיק הזמין למכירה. להחזיקו עד לפדיון, ההשקעות

בכוונתו וביכולתו של הבנק להמשיך ולהחזיק את ההשקעות עד . גמישות בניהול התיק

. ירידת ערך זו להון עצמימרבית  לכן נזקפה .להשבה החזויה של מלוא העלות של הנכסים

ח " מיליון ש367מסתכמת בסך , ל"ירידת הערך שנזקפה להון עצמי בגין אגרות החוב הנ

של ניירות הערך הללו נובעת בעיקר הירידה בשווי השוק ). ח לאחר מס" מיליון ש232-כ(

בתנודות החריפות שאירעו בשווקי בצמצום הנזילות ומהתרחבות המרווחים שמקורה 

ניירות ולא כתוצאה מירידת דירוג האשראי של , 2007ההון בעולם החל מחודש יולי 

  .הערך

ח  לרוו2008נזקף ברביע הראשון של , בנוסף לירידת הערך הזמנית שנזקפה להון העצמי

  .ח" מיליון ש11-והפסד כ

מגובות  כולל השקעה באגרות חוב 2008 במרס 31 של הקבוצה ליום הזמין למכירהתיק ה

 בסך Sub-Primeהתיק כולל אגרות חוב . ח"שמיליארד  3.6-כמשכנתאות בסכום כולל של 

 מסך אגרות החוב המגובות AAA .97%ת והמדורג)  מיליון דולר1(ח " מיליון ש3.2-כ

 ,FNMA(ב או שהונפקו על ידן "ות הינן בערבות סוכנויות פדראליות בארהמשכנתא

FHLMC, GNMA (מדורגות והAAAסוכנויות הדירוג המובילות בעולם ל ידי ע )S&P, 
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Moody's, Fitch.(   סך אגרות החוב המגובות משכנתאות שאינן בערבות מדינה)ב"ארה (

 התקופה . ח"שמיליון  99-כבואינן בחסות מוסדות פדראליים אמריקאים מסתכם 

 שנים  וחצישלושכהחזויה לפדיון של תיק אגרות החוב המגובות משכנתאות היא 

  .בממוצע

קרן הון הנובעת שנזקפה להמצטברת נטו ערך ה הסתכמה ירידת 2008 במרס 31נכון ליום 

ח לאחר " מיליון ש39-כ( ח"ש מיליוני 62-בכ משכנתאות המגובותמתיק אגרות החוב 

  ).מס

 של הקבוצה גם הזמין למכירהתיק הכולל ,  משכנתאותהמגובותבנוסף לאגרות החוב 

חייבים בגין כרטיסי ( נכסים אחרים שאינם משכנתאות ותאחרות מגובאגרות חוב 

 למעלה . ח"ש מיליארד 1.7-כבסך של ) ואשראים אחרים, אשראי לרכישת רכב, אשראי

והיתר , ות הדירוג המובילות בעולם סוכנויעל ידי AAAח אלה מדורגות " מאג68%-מ

 307-בסך של כSCDO תיק זה כולל בין היתר אגרות חוב מסוג .  ומעלה מינוסA מדורגות

 תיק של  לפדיון החזויההתקופה . ח"ש מיליון 1,086-כבסך של  CLO - וח"שמיליון 

  .חמש שנים בממוצעכח המגובות נכסים שאינם משכנתאות היא "האג

ירידת הערך בתיק אגרות החוב , ל" הקריטריונים הנה לפי בסיס בחינועל, להערכת הבנק

מרבית בעלת אופי זמני ולכן נזקפה בעיקרה מגובות הנכסים שאינם משכנתאות הינה 

קרן הון שנזקפה ל  הסתכמה ירידת ערך 2008 במרס 31נכון ליום . להון עצמי ערךהירידת 

 מיליון 193-כ (ח"שמיליוני  305-בכת בתיק אגרות החוב המגובות נכסים שאינם משכנתאו

  ). ח לאחר מס"ש

בגין  2008ברביע הראשון של נזקפו , שנזקפה להון העצמי, בנוסף לירידת הערך הזמנית

. ח לחשבון הרווח והפסד"שיליון מ 11-ניירות ערך מגובי נכסים שבתיק הזמין למכירה כ

 ולמרות שלא ,מתוך גישה שמרניתההפרשה בוצעה . SCDO -סכום זה הופרש בגין תיק ה

עיקר .  כלשהובנייר ערךולא חלה ירידת דירוג , נרשם בתיק אף לא אירוע אחד של כשל

 על ידי מדורג 72%, כן על יתר. 2007הירידה בשווי השוק אירעה החל במחצית השניה של 

ון סיכ, כן- כמו. מינוס או גבוה מזהAוהיתר  AAAסוכנויות הדירוג המובילות בעולם 

כולם חברות ולא תיקי (האשראי בתיק מפוזר מאד בין יותר מחמש מאות לווים 

  .)ח"ליון שי מ6-כ ( מהתיק1.2%-ומשקלו של הלווה הגדול ביותר נמוך מ, )משכנתאות

, כירידת ערך שאיננה זמנית, ח" מיליון ש11-ל בסך כ"ההחלטה לסווג את ירידת הערך הנ

במחצית השניה החל שאירעה  , SCDO-כשירי ההתבססה בעיקר על ירידת השווי של מ

 SCDO- המגבים את הCDS-וכן על בחינה מפורטת של דירוגי הלווים ב , 2007של 

  . שבתיק

, )בין אם משכנתאות ובין אם נכסים אחרים(תיק אגרות החוב המגובות נכסים בשווי 

 ח"שמיליוני  74- בסך של כחלה עליה, 2008 אפריל  ועד לסוף חודש  2008מרס מאז סוף 

   ).ח לאחר מס" מיליון ש47-כ(

 במרס 31להלן ריכוז ההשקעות באגרות חוב מגובות נכסים בתיק הזמין למכירה ליום 

2008 :  

עלות  
 מופחתת

  רווחים 
 שטרם מומשו

הפסדים 
 שטרם מומשו

  הערך במאזן 
 )שווי הוגן(

   ח"במיליוני ש 

MBS3,566 )72( 10 3,628  אגרות חוב מגובות משכנתאות 

ABSאגרות חוב מגובות נכסים      

 1,716 )305( - 2,021 שאינם משכנתאות 

 CLO  1,244 - )158( 1,086: מזה

 SCDO  449 - )142( 307: מזה

 5,282 )377( 10 5,649 כ"סה

  .2007 לדוח השנתי של 80ע הגדרת ניירות ערך מגובי נכסים ראה בעמוד "בק
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בתיק המוחזק לפדיון בקבוצה אין . בנק שני תיקים נוספיםבנוסף לתיק הזמין מתנהלים ב

במסגרת התיק הסחיר קיימות השקעות בניירות ערך זרים באמצעות . השקעות מסוג זה

ח " מיליון ש220-מתוכם כ)  מיליון  דולר 162(ח " מיליון ש576-מנהלי תיקים בהיקף של כ

ח מושקעים בניירות ערך מגובי " מיליון ש69-מושקעים בניירות ערך מגובי משכנתאות וכ

 מיליון 14 בסך Sub-Primeתיק זה כולל אגרות חוב מגובות משכנתאות . נכסים אחרים

ההפרש בין השווי ההוגן לעלות המופחתת במידה והיתה כזו . AAAבדרוג  וכולוח "ש

  . נזקף לדוח רווח והפסד

  

. ח"שליוני י מ885  בסכום שלCDSמאזניים מסוג -לבנק השקעה במכשירים נגזרים חוץ

  .שיערוך מכשירים אלה על בסיס שווי הוגן נרשם לרווח והפסד

 18-כ בסך הוצאות לרווח והפסד 2008ברביע הראשון של נרשמו , CDS-בבגין ההשקעה 

  .ח"שליון ימ

  שעבוד ניירות ערך

   .מ"ף בע"מ ובמסלקת מעו"הבנק חבר במסלקת הבורסה לניירות ערך בע

ח למסלקת " מיליון ש1,315אגרות חוב בהיקף של  הבנקשיעבד  ,2008במרס  31ליום 

ף להבטחת פעילות "ח למסלקת המעו" מיליון ש175אגרות חוב בהיקף של והבורסה 

  .לקוחותיו ובגין הערבות ההדדית של חברי המסלקה

 על אגרת חוב לטובת בנק ישראל להבטחת סכומים 2007 ביולי 23הבנק חתם ביום 

ל הבנק שיעבד לטובת בנק ישראל "כערובה לנ.  לבנק ישראל מהבנקהמגיעים או שיגיעו

בשיעבוד שוטף ללא הגבלה בסכום אגרות חוב המופקדות בחשבון ספציפי המתנהל 

 31יתרת החשבון ליום . במסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב על שם בנק ישראל

  .ח" מילארד ש5.8 הינה 2008במרס 

יתרת ו, ח" מיליארד ש1.6 הסתכמו בסך מבנק ישראלאשראים ה 2008 במרס 31ליום 

  .ח" מיליארד ש2.2הפיקדונות של הבנק בבנק ישראל הסתכמה בסך 
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תיק  (רשומות בסעיף ניירות ערךה ובקרנות נאמנותלהלן ההשקעות העיקריות במניות 

  :) 1 ()הזמין למכירה

      חלק הבנק על בסיס מאוחד  

    עהערך ההשק  בהון הנפרע המקנה זכות  

    במאזן המאוחד   לקבלת רווחים  

   בדצמבר 31   במרס31   בדצמבר 31   במרס 31  

  2008  2007  2008  2007  

    )ח"במיליוני ש(    (%)  

  619  525  9.89  9.89  מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע

  3  3  4.3  4.3  מ" בעגיבור ספורט

  120  84  4.3  4.3  מ"אפריקה ישראל נכסים בע

  267  258  2.23  2.23  מ " ישראל בעסלקום

  182  182  18.0  18.0  מ "בע) ישראל(פארם -סופר

 מערכות תקשורת בכבלים -הוט 

  מ "בע

  

14.96  

  

14.96  

  

564  

  

637  

  95  68  8.64  8.64  מ"אוצר התישבות היהודים בע

 החברה הישראלית לתקשורת -בזק 

  מ "בע

  

4.23  

  

4.23  

  

728  

  

754  

  99  64  6.46  6.46  מ "בנק אגוד לישראל בע

  289  396  -  -  ספרינג מאונטין-קרן

  .46לפרטים בדבר השקעות ריאליות המוצגות לפי השווי המאזני ראה בעמוד )  1(

תיק זמין למכירה (בסעיף ניירות ערך במניות ובקרנות נאמנות ) פוזיציה(להלן ההשקעות 

  :)ח"במיליוני ש, ותיק סחיר

  יתרה מאזנית  

  2007 בדצמבר 31  2008 במרס 31  

  4,383  4,371  מניות עם שער

  972  1,118  מניות ללא שער

  5,355  5,489  סך הכל

  

  מ"מערכות תקשורת בכבלים בע-הוט

למכירת חבילת ") ן'נטוויז("מ "ן בע'חתם הבנק על ההסכם עם נטוויז, 2008 במאי 4ביום 

 מהונה 15%-כ(המוחזקות בידי הבנק ") הוט("מ " מערכות תקשורת בע-מניות הוט 

כשני שליש מהתמורה . ח" מיליון ש480-תמורת סך של כ)  והנפרע של הוטהמונפק 

 חודשים 18ישולמו במועד השלמת העסקה וכשליש נוסף ישולם בתוספת ריבית תוך 

להבטחת התשלום הדחוי ישועבדו לבנק כשליש מהמניות הנמכרות ללא . ממועד ההשלמה

  .ן'י נטוויזפזכות חזרה אחרת כל

הוא ) כשני שליש(כנגד קבלת החלק הראשון של התמורה , לאחר מס, ון נטואמדן רווח הה

ח " מיליון ש15-כ)  כשליש(ח וכנגד קבלת החלק השני של  התמורה " מיליון ש30-כ

  .נוספים

 והיא מותנית בכך 2008 באוגוסט 15השלמת העסקה צפויה להתבצע עד לא יאוחר מיום 

  :ם הבאיםל יתקיימו התנאים המתלי" התאריך הנשעד

אי מימוש זכות הסירוב לגבי רכישת המניות הנמכרות על ידי בעלי מניות הוט   .א

  .הזכאים לכך

   .קבלת האישורים הנדרשים לפי כל דין לרכישת המניות הנמכרות  .ב

  



        דוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריון

  

הקבוצה פועלת במגזרי פעילות שונים באמצעות הבנק וחברות הבנות בכל תחומי 

כמו כן משקיעה הקבוצה בתאגידים ריאליים הפועלים . שירותים הפיננסייםהבנקאות וה

  .תעשיה ועוד, אנרגיה,  ספנות,ן"נדל, בתחומים שונים כגון ביטוח

 תאור מפורט של .בהתאם למאפיינים שנקבעו על ידי בנק ישראלהינם מגזרי  הפעילות 

  .2007-י ל בדוח השנתניתן ואופן המדידה שלהם מגזרי הפעילות

  
  : לפי מגזרי פעילותהנקיהרווח פירוט להלן 

  

    ביום חודשים שהסתיימו לשלושה  

  השינוי  2007 במרס 31  2008 במרס 31  מגזרים

  %    ח"במיליוני ש  

  )51.9(  362  174  משקי בית 

  18.3  82  97  עסקים קטנים

  )53.4(  236  110  בנקאות עיסקית

  8.4  119  129   בנקאות מסחרית

  80.5  82  148  ן"בניה ונדל

  )16.7(  42  35  בנקאות פרטית 

  -  )6(  )223(    ואחר שוקי הון- ניהול פיננסי

  )48.7(  917  470  סך הכל

  

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

  התרומה    ביום חודשים שהסתיימו לשלושה  

  לרווח  השינוי  2007 במרס 31  2008 במרס 31  מגזרים

  %  %    ח"במיליוני ש  

  30.6  1.2  173  175  משקי בית 

  17.0  47.0  66  97  עסקים קטנים

  19.3  )50.9(  224  110  בנקאות עיסקית

  22.6  15.2  112  129   בנקאות מסחרית

  25.9  80.5  82  148  ן"בניה ונדל

  6.1  )12.5(  40  35  בנקאות פרטית 

  )21.5(  +  )1(  )123(  ואחר שוקי הון -ניהול פיננסי 

  100.0  )18.0(  696  571  סך הכל

  .ההסברים לשינויים ברווחיות מובאים בהמשך

   מגזרי הפעילות בקבוצה



        דוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריון

  

   משקי בית.1

  : להלן תמצית רווח והפסד של מגזר משקי בית

בנקאות   

  ופיננסים 

כרטיסי 

  אשראי

  

  שוק ההון 

  

  משכנתאות

פעילות 

  ל"חו

  

  סך הכל

  2008 במרס 31- לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

          ח"יוני שבמיל  

              :רווח מפעולות מימון

  )31(  )5(  335  1  34  )396(  מחיצוניים

  674  18  )227(  )1(  )10(  894  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  427  4  31  119  101  172  מחיצוניים

  58  -  3  -  56  )1(  בינמגזרי

  1,128  17  142  119  181  669  סך כל ההכנסות

  59  1  43  -  3  12  סופקיםהפרשות לחובות מ

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  797  13  57  80  108  539  לחיצוניים

  4  -  3  -  1  -  בינמגזרי

  268  3  39  39  69  118  מסיםרווח מפעולות רגילות לפני 

  94  1  14  14  21  44  הפרשה למסים

  174  2  25  25  48  74    רווח נקי

  17.8%             תשואה להון%

              

              

  59,417  1,259  36,976  71  5,678  15,433  יתרה ממוצעת של נכסים

  7  -  -  -  7  -  השקעות בחברות כלולות: מזה

  123,392  2,530  12,111  -  346  108,405  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  52,249  1,121  31,218  75  5,589  14,246  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

  33,072  -  -  33,072  -  -  יתרה ממוצעת של  קרנות נאמנות 

  44,202  130  -  44,072  -  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים אחרים 

  בניהול

  

225  

  

-  

  

-  

  

7,956  

  

-  

  

8,181  

  59,043  1,270  36,884  66  5,642  15,181   יתרת אשראי לציבור

  116,379  2,543  7,123  -  20  106,693   יתרת פיקדונות הציבור

  

  

  

  



        דוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריון

  

  )המשך(י בית משק
  

בנקאות   

  ופיננסים 

כרטיסי 

  אשראי

  

  שוק ההון 

  

  משכנתאות

פעילות 

  ל"חו

  

  סך הכל

    2007 במרס 31-לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

          ח"במיליוני ש  

              :רווח מפעולות מימון

  )227(  12  257  1  23  )520(  מחיצוניים

  838  4  )148(  )1(  )6(  989  בינמגזרי

              :ות ואחרותהכנסות תפעולי

  425  2  34  119  110  160  מחיצוניים

  50  -  2  -  47  1  בינמגזרי

  1,086  18  145  119  174  630  סך כל ההכנסות

  15  -  5  -  4  6  הפרשות לחובות מסופקים

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  807  6  55  106  122  518  לחיצוניים

  1  -  -  -  -  1  בינמגזרי

  263  12  85  13  48  105  מסיםפני רווח מפעולות רגילות ל

  108  5  35  5  14  49  הפרשה למסים

  155  7  50  8  34  56  רווח מפעולות רגילות לאחר מסים

               רווח מפעולות בלתי רגילות 

  207  -  -  207  -  -  לאחר מסים

  362  7  50  215  34  56  רווח נקי  

  46.0%             תשואה להון%

              

  53,388  910  33,681  86  5,429  13,282  יתרה ממוצעת של נכסים

  2  -  -  -  2  -  השקעות בחברות כלולות: מזה

  123,071  1,903  12,953  -  110  108,105  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  45,753  808  28,040  96  5,346  11,463  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

  31,907  -  -  31,907  -  -  יתרה ממוצעת של קרנות נאמנות 

  40,733  106  -  40,627  -  -  עת של ניירות ערךיתרה ממוצ

              יתרה ממוצעת של נכסים 

  8,478  -  8,177  -  -  301  אחרים בניהול

               31-  ליתרת אשראי לציבור

  58,294  1,024  36,590  75  5,558  15,047  2007בדצמבר 

               31- ליתרת פיקדונות הציבור

  117,594  2,045  7,576  -  11  107,962    2007בדצמבר 

  שינויים עיקריים בהיקף הפעילות

ח בהשוואה לסוף שנת "מיליון ש 749-גדל בבמגזר משקי הבית סך כל האשראי לציבור 

אות לדיור גדלו ו והלו2.1%- בנטרול הלוואות לדיור האשראי גדל ב,1.3%  עלייה של 2007

 2007השוואה לסוף שנת ב, ח" מיליון ש1,215- בירדופיקדונות הציבור  ,0.8% בשיעור של

  .1.0%   שלירידה

  שינויים עיקריים ברווח הנקי

ח " מיליון ש174-  ב2008 ברביע הראשון של הסתכםבמגזר משקי בית הנקי הרווח 

בעיקר    ברווח נובעהירידה. ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש362-בהשוואה ל

ממכירת חלק , ח"מיליון ש 207בסך מחלקו של המגזר ברווח מפעולות בלתי רגילות 

מפעולות רגילות הסתכם בסך הנקי הרווח .  בתקופה המקבילה אשתקדמקופות הגמל

המימוניות הכנסות מגידול בבעיקר ול ברווח נובע ידהג. 12.3%גידול של , ח" מיליון ש174

שקוזז חלקית , ח" מיליון ש10ובהכנסות תפעוליות גידול של ח " מיליון ש32בסך של 

  .בעיקר בלאומי למשכנתאות, ח" מיליון ש44 בסך בהפרשות לחובות מסופקיםמגידול 
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  עסקים קטנים .2

  :להלן תמצית רווח והפסד של מגזר עסקים קטנים

בנקאות   

  ופיננסים 

כרטיסי 

  אשראי

שוק 

  ההון 

  

  משכנתאות

 פעילות

  ל"חו

  

  סך הכל

    2008 במרס 31- לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

          ח"במיליוני ש  

              :רווח מפעולות מימון

  282  14  2  2  5  259  מחיצוניים

  )59(  )7(  )2(  )1(  )2(  )47(  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  117  4  -  6  17  90  מחיצוניים

  )11(  -  -  -  )11(  -  בינמגזרי

  329  11  -  7  9  302  סך כל ההכנסות

  14  -  -  -  -  14  הפרשות לחובות מסופקים

              :עוליות ואחרותהוצאות תפ

  164  10  -  2  6  146  לחיצוניים

  -  -  -  -  -  -  בינמגזרי

  151  1  -  5  3  142  מסיםרווח מפעולות רגילות לפני 

  54  -  -  1  1  52  הפרשה למסים

  97  1  -  4  2  90     רווח נקי

  38.5%             תשואה להון%

              

              

  17,521  676  132  148  550  16,015  יתרה ממוצעת של נכסים

  14,022  579  -  -  846  12,597  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  14,372  648  126  182  513  12,903  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

  1,249  -  -  1,249  -  -  קרנות נאמנות יתרה ממוצעת של 

  4,131  41  -  4,090  -  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

  489  -  -  -  -  489  יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול

  17,797  710  137  114  578  16,258   יתרת אשראי לציבור

  12,705  487  -  -  -  12,218   יתרת פיקדונות הציבור

  



        דוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריון

  

  )המשך( עסקים קטנים

בנקאות   

  ופיננסים 

כרטיסי 

  אשראי

שוק 

  ההון 

  

  משכנתאות

 פעילות

  ל"חו

  

  סך הכל

    2007 במרס 31-לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

          ח"במיליוני ש  

              :רווח מפעולות מימון

  220  17  1  2  2  198  מחיצוניים

  )19(  )4(  )1(  )2(  )2(  )10(  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  100  6  -  5  9  80  מחיצוניים

  )7(  -  -  -  )7(  -  בינמגזרי

  294  19  -  5  2  268  סך כל ההכנסות

  -  )1(  -  -  -  1  הפרשות לחובות מסופקים

              : תפעוליות ואחרותהוצאות

  189  26  -  3  2  158  לחיצוניים

  -  -  -  -  -  -  בינמגזרי

  105  )6(  -  2  -  109  מסיםמפעולות רגילות לפני ) הפסד(רווח 

  43  )1(  -  1  -  43  הפרשה למסים

              מפעולות רגילות ) הפסד(רווח 

  62  )5(  -  1  -  66  לאחר מסים

              רווח מפעולות בלתי רגילות 

  20  -  -  20  -  -  אחר מסיםל

  82  )5(  -  21  -  66  )הפסד( רווח נקי

  40.6%             תשואה להון%

              

              

  15,049  1,312  91  183  139  13,324  יתרה ממוצעת של נכסים

  12,989  983  -  -  643  11,363  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  11,557  1,146  91  209  141  9,970  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

  1,050  -  -  1,050  -  -  קרנות נאמנות יתרה ממוצעת של 

  3,802  11  -  3,791  -  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

  448  -  -  -  -  448  יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול

  17,729  1,169  126  182  529  15,723    2007 בדצמבר 31-  ליתרת אשראי לציבור

  יתרת פיקדונות הציבור

    2007בר  בדצמ31-ל

  

12,753  

  

-  

  

-  

  

-  

  

1,344  

  

14,097  

  

  שינויים עיקריים בהיקף הפעילות

וסך   , 2007ח בהשוואה לסוף שנת " מיליון ש68-סך כל האשראי לציבור במגזר גדל ב

 בעיקר בפעילות 9.9%ירידה בשיעור של , ח" מיליון ש1,392- בירדופיקדונות הציבור 

  .בעות החוץעקב התחזקות השקל ביחס למט, ל"חו

  שינויים עיקריים ברווח הנקי

ח " מיליון ש97-  ב2008 ברביע הראשון של הסתכםבמגזר עסקים קטנים הנקי הרווח 

מגידול בעיקר   ברווח נובעהגידול. ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש82-בהשוואה ל

, ואחרותבהוצאות תפעוליות ח " מיליון ש25ומקיטון של ח " מיליון ש35בהכנסות בסך 

   .ח" מיליון ש14 בסך בהפרשות לחובות מסופקים חלקית מגידול ושקוזז
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  בנקאות עסקית. 3

   :להלן תמצית רווח והפסד של הבנקאות העיסקית

בנקאות   

ופיננסים 

  בארץ

  

כרטיסי 

  אשראי

  

  

  שוק ההון 

  

  פעילות 

  ל"חו

  

  

  סך הכל

  2008 במרס 31- לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

        ח"במיליוני ש  

            :רווח מפעולות מימון

  519  104  -  7  408  מחיצוניים

  )50(  24  -  )3(  )71(  בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  36  8  5  42  )19(  מחיצוניים

  )35(  -  -  )35(  -  בינמגזרי

  470  136  5  11  318  סך כל ההכנסות

  148  -  -  -  148  הפרשות לחובות מסופקים

            :אחרותהוצאות תפעוליות ו

  128  41  2  14  71  לחיצוניים

  28  28  -  -  -  בינמגזרי

  166  67  3  )3(  99  מסיםמפעולות רגילות לפני ) הפסד(רווח 

  56  21  1  -  34  הפרשה למסים

  110  46  2  )3(  65  ) הפסד (רווח נקי

  9.2%           תשואה להון%

            

            

  57,232  12,736  -  334  44,162  יתרה ממוצעת של נכסים

  32,549  7,903  -  2,904  21,742  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  62,084  12,614  -  349  49,121  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

  573  -  573  -  -  נאמנות יתרה ממוצעת של קרנות 

  66,026  1,530  64,496  -  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

  301  -  -  -  301  יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול

  53,194  11,485  -  292  41,417   יתרת אשראי לציבור

  23,218  7,375  -  -  15,843   יתרת פיקדונות הציבור
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  )המשך (בנקאות עסקית

  

בנקאות   

  ופיננסים 

כרטיסי 

  אשראי

  

  שוק ההון 

פעילות 

  ל"חו

  

  סך הכל

  2007 במרס 31-לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

        ח"במיליוני ש  

            :ןרווח מפעולות מימו

  557  87  -  6  464  מחיצוניים

  )191(  35  -  )2(  )224(  בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  181  14  6  34  127  מחיצוניים

  )34(  -  -  )35(  1  בינמגזרי

  513  136  6  3  368  סך כל ההכנסות

  )4(  -  -  -  )4(  הפרשות לחובות מסופקים

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  128  47  4  6  71  לחיצוניים

  30  29  -  -  1  בינמגזרי

  359  60  2  )3(  300  מסיםמפעולות רגילות לפני ) הפסד(רווח 

  137  22  1  )1(  115  הפרשה למסים

  222  38  1  )2(  185  מפעולות רגילות לאחר מסים) הפסד(רווח 

  14  -  14  -  -  רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

  236  38  15  )2(  185  )הפסד(רווח נקי  

  21.7%           תשואה להון%

            

            

  56,088  12,682  7  255  43,144  יתרה ממוצעת של נכסים

  35,948  12,823  -  2,861  20,264  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  58,762  12,571  8  267  45,916  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

  477  72  405  -  -  נאמנות יתרה ממוצעת של קרנות 

  61,442  1,201  60,241  -  -  צעת של ניירות ערךיתרה ממו

  517  -  -  -  517  יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול

  52,814  12,470  -  337  40,007    2007 בדצמבר 31- ל יתרת אשראי לציבור

  27,560  8,174  -  -  19,386  2007 בדצמבר 31- ל יתרת פיקדונות הציבור

  שינויים עיקריים בהיקף הפעילות

גידול  ,2007בהשוואה לסוף שנת  ח" מיליון ש380-ב עלה כל האשראי לציבור במגזר סך

  .15.8%-כ, ח" מיליון ש4,342-בירדו  וסך פיקדונות הציבור  0.7%של 

  שינויים עיקריים ברווח הנקי

 מיליון 110סך של ב 2008ברביע הראשון של  בנקאות עסקית הסתכם הרווח הנקי במגזר

בעיקר  ת ברווח נובעהירידה. ח בתקופה המקבילה אשתקד"יון ש מיל236ח לעומת "ש

   .ח" מיליון ש152בסך בהפרשות לחובות מסופקים מגידול 

  

  

  



        דוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריון

  

  בנקאות מסחרית. 4

   :מסחריתהבנקאות הלהלן תמצית רווח והפסד של 

בנקאות   

ופיננסים 

  בארץ 

  

כרטיסי 

  אשראי

  

  

  שוק ההון 

  

  

  משכנתאות

  

פעילות 

  ל"חו

  

  

  סך הכל

  2008 במרס 31- לושה חודשים שהסתיימו בלש  

          ח"במיליוני ש  

              :רווח מפעולות מימון

  440  42  4  1  2  391  מחיצוניים

  )132(  )32(  )2(  )2(  )1(  )95(  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  105  2  -  24  12  67  מחיצוניים

  )8(  -  -  -  )8(  -  בינמגזרי

  405  12  2  23  5  363  סך כל ההכנסות

  42  1  -  -  -  41  הפרשות לחובות מסופקים

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  162  9  1  9  4  139  לחיצוניים

  -  -  -  -  -  -  בינמגזרי

  201  2  1  14  1  183  מסיםרווח מפעולות רגילות לפני 

  73  1  -  5  -  67  הפרשה למסים

  128  1  1  9  1  116  רווח מפעולות רגילות לאחר מסים

 מפעולות בוצה ברווחיםחלק הק

  של חברות כלולותרגילות 

  

-  

  

1  

  

-  

  

-  

  

-  

  

1  

  129  1  1  9  2  116  רווח נקי 

 19.6%             תשואה להון%

              

              

  37,791  2,648  304  30  281  34,528  יתרה ממוצעת של נכסים

  11  -  -  -  11  -  השקעות בחברות כלולות: מזה

  24,815  884   91  -  709  23,131  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  35,326  2,416  294  14  319  32,283  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

  2,762  -  -  2,762  -  -  קרנות נאמנותיתרה ממוצעת של 

  74,391  79  -  74,312  -  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

              יתרה ממוצעת של נכסים אחרים 

  1,081  -  -  -  -  1,081  בניהול

  36,698  2,714  314  46  279  33,345   ציבוריתרת אשראי ל

  20,521  855  56  -  -  19,610  יתרת פיקדונות הציבור

  



        דוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריון

  

  )המשך (בנקאות מסחרית

בנקאות   

ופיננסים 

  בארץ 

  

כרטיסי 

  אשראי

  

  

  שוק ההון 

  

  

  משכנתאות

  

פעילות 

  ל"חו

  

  

  סך הכל

  2007 במרס 31-לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

          ח"במיליוני ש  

              :מפעולות מימוןרווח 

  364  12  3  1  2  346  מחיצוניים

  )95(  )9(  )2(  )1(  )1(  )82(  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  109  2  -  32  8  67  מחיצוניים

  )7(  -  -  -  )7(  -  בינמגזרי

  371  5  1  32  2  331  סך כל ההכנסות

  14  -  -  -  1  13  הפרשות לחובות מסופקים

              :אחרותהוצאות תפעוליות ו

  179  8  1  10  1  159  לחיצוניים

  -  -  -  -  -  -  בינמגזרי

              מפעולות רגילות )הפסד(רווח 

  178  )3(  -  22  -  159  מסיםלפני 

  70  )1(  -  8  -  63  הפרשה למסים

              מפעולות רגילות ) הפסד(רווח 

  108  )2(  -  14  -  96  לאחר מסים

              רווח מפעולות בלתי רגילות

  11  -  -  11  -  -  ר מסיםלאח

  119  )2(  -  25  -  96  )הפסד (רווח נקי 

  19.1%             תשואה להון%

              

              

  35,113  2,137  288  57  108  35,523  יתרה ממוצעת של נכסים

  10  -  -  -  10  -  השקעות בחברות כלולות: מזה

  21,318  843  104  -  637  19,734  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  33,333  2,266  261  66  95  30,645  צעת של נכסי סיכוןיתרה ממו

              יתרה ממוצעת של קרנות 

  2,443  -  -  2,443  -  -  נאמנות 

  67,903  -  -  67,902  -  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

              יתרה ממוצעת של נכסים אחרים 

  1,263  -  -  -  -  1,263  בניהול

 31-  ליתרת אשראי לציבור

    2007בדצמבר 

  

33,841  

  

273  

  

14  

  

294  

  

2,390  

  

36,812  

 31- ליתרת פיקדונות הציבור

    2007בדצמבר 

  

21,655  

  

-  

  

-  

  

54  

  

899  

  

22,608  

  שינויים עיקריים בהיקף הפעילות

, 2007בהשוואה לסוף שנת  0.3%, ח" מיליון ש114-ב ירדסך כל האשראי לציבור במגזר 

  . 9.2%, ח" ש מיליון2,087-ב ירדופיקדונות הציבור  וסך

  שינויים עיקריים ברווח הנקי

 מיליון 129 בסך 2008 ברביע הראשון של בנקאות מסחרית הסתכםה  הנקי במגזרהרווח

 .8.4% בשיעור של עלייה, ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש119-לח בהשוואה "ש

 מיליון 17-ירידה בהוצאות ב, ח" מיליון ש34- מגידול בהכנסות בת ברווח נובעהיהעלי

   .ח" מיליון ש28-בבהפרשות לחובות מסופקים מגידול ח שקוזזו חלקית "ש

  .14.0%-ב של המגזר בפעילות הבנק בארץ גדל מפעולות רגילות לאחר מסהרווח 



        דוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריון

  

  ן"בניה ונדלמגזר . 5

   :ן"מערך בניה ונדללהלן תמצית רווח והפסד של 

בנקאות     ל"פעילות חו

ופיננסים  

  בארץ

  

  

  שוק ההון
  

  שוק ההון 
בנקאות 

  ופיננסים  

  

  

  ך הכלס

  2008 במרס 31- לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

      ח"במיליוני ש  

            :רווח מפעולות מימון

  479  38  -  -  441  מחיצוניים

  )231(  )18(  -  -  )213(  בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  17  2  1  -  14  מחיצוניים

  -  -  -  -  -  בינמגזרי

  265  22  1  -  242   כל ההכנסותסך

  )2(  -  -  -  )2(  הפרשות לחובות מסופקים

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  31  10  -  -  21  לחיצוניים

  2  2  -  -  -  בינמגזרי

  234  10  1  -  223  מסיםרווח מפעולות רגילות לפני 

  86  4  -  -  82  הפרשה למסים

  148  6  1  -  141  רווח נקי

  24.9%           תשואה להון%

            

            

  26,039  2,942  -  1  23,096  יתרה ממוצעת של נכסים

  5,003  1,675  -  -  3,328  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  32,492  2,661  -  1  29,830  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

  159  -  -  159  -  יתרה ממוצעת של  קרנות נאמנות 

  14,384  -  1,596  12,788  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

  30  -  -  -  30  יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול

  25,824  2,851  -  1  22,972   יתרת אשראי לציבור

  4,530  1,543  -  -  2,987   יתרת פיקדונות הציבור

  

  



        דוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריון

  

  )המשך (ן"בניה ונדלמגזר 

בנקאות     

  ופיננסים  בארץ

  

  שוק ההון 

פעילות 

  ל"חו

  

  סך הכל

  2007 במרס 31-לשלושה חודשים שהסתיימו ב    

      ח"במיליוני ש    

            :רווח מפעולות מימון

  300  29  -  271    מחיצוניים

  )160(  )10(  -  )150(    בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  15  3  1  11    מחיצוניים

  -  -  -  -    בינמגזרי

  155  22  1  132    סך כל ההכנסות

  )10(  -  -  )10(    הפרשות לחובות מסופקים

            :ות ואחרותהוצאות תפעולי

  31  9  1  21    לחיצוניים

  2  2  -  -    בינמגזרי

  132  11  -  121    מסיםרווח מפעולות רגילות לפני 

  51  4  -  47    הפרשה למסים

  81  7  -  74    רווח מפעולות רגילות לאחר מסים

  1  -  1  -    רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

  82  7  1  74    רווח נקי

  14.7%           תשואה להון%

            

            

  24,088  2,570  2  21,516    יתרה ממוצעת של נכסים

  4,594  1,756  -  2,838    יתרה ממוצעת של התחייבויות

  29,369  2,387  2  26,980    יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

  54  1  53  -    יתרה ממוצעת של קרנות נאמנות 

  15,377  995  14,382  -    יתרה ממוצעת של ניירות ערך

  180  -  -  180    וצעת של נכסים אחרים בניהוליתרה ממ

  25,514  2,890  1  22,623      2007 בדצמבר 31-  ליתרת אשראי לציבור

  4,789  1,797  -  2,992      2007 בדצמבר 31-  ליתרת פיקדונות הציבור

  

  שינויים עיקריים בהיקף הפעילות

, 2007ה לסוף שנת  בהשווא1.2%, ח" מיליון ש310- בגדלסך כל האשראי לציבור במגזר 

   .5.4%, ח"מיליון ש 259- בירדופיקדונות הציבור  וסך

  שינויים עיקריים ברווח הנקי

ח " מיליון ש148 בסך 2008ן הסתכם ברביע הראשון של "הרווח הנקי במגזר בניה ונדל

הגידול  .80.5%גידול בשיעור של , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש82-בהשוואה ל

 מרבית הגידול ברווח מקורו .בהכנסות ח" מיליון ש110 של מגידולבעיקר ברווח נובע 

.בתרומת מגזר הפעילות בארץ



        דוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריון

  

  בנקאות פרטית. 6

   :פרטיתהבנקאות הלהלן תמצית רווח והפסד של 

  2008 במרס 31- לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

      ל"פעילות חו

בנקאות 

  ופיננסים 

  

כרטיסי 

  אשראי

  

שוק 

  ההון

  

  שוק ההון

בנקאות 

  ופיננסים

  

  

  סך הכל

          ח"במיליוני ש  

              :רווח מפעולות מימון

  )132(  )25(  -  -  -  )107(  מחיצוניים

  227  81  -  -  -  146  בינמגזרי

              :הכנסות תפעוליות ואחרות

  116  31  44  31  -  10  מחיצוניים

  4  4  -  -  -  -  בינמגזרי

  215  91  44  31  -  49  סך כל ההכנסות

  -  -  -  -  -  -  ות לחובות מסופקיםהפרש

              :הוצאות תפעוליות ואחרות

  140  64  23  13  -  40  לחיצוניים

  18  16  1  -  -  1  בינמגזרי

  57  11  20  18  -  8  מסיםרווח מפעולות רגילות לפני 

  21  4  8  7  -  2  הפרשה למסים

  36  7  12  11  -  6  מסיםרווח מפעולות רגילות לאחר 

וניים חלקם של בעלי מניות חיצ

  ברווחים של חברות מאוחדות

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

)1(  

  

)1(  

  35  6  12  11  -  6  רווח נקי  

  29.0%             תשואה להון%

              

              

  9,685  7,936  -  -  49  1,700  יתרה ממוצעת של נכסים

  39,909  15,567  -  -  -  24,342  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  6,678  5,520  -  -  48  1,110  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

  5,132  -  1,931  3,201  -  -  קרנות נאמנות יתרה ממוצעת של 

  65,201  -  35,155  30,046  -  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים אחרים 

  בניהול

  

328  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

328  

  6,118  4,540  -  -  50  1,528    יתרת אשראי לציבור

  37,791  14,102  -  -  -  23,689   יתרת פיקדונות הציבור

  

  

  

  



        דוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריוןדוח הדירקטוריון

  

  )המשך (בנקאות פרטית

  

בנקאות   

ופיננסים  

  בארץ

  

כרטיסי 

  אשראי

  

  

  שוק ההון 

  

פעילות 

  ל"חו

  

  

  סך הכל

  2007 במרס 31-לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

        ח"במיליוני ש  

            :רווח מפעולות מימון

  )253(  )21(  -  -  )232(  מחיצוניים

  358  84  -  -  274  בינמגזרי

            :הכנסות תפעוליות ואחרות

  112  72  29  -  11  מחיצוניים

  4  4  -  -  -  בינמגזרי

  221  139  29  -  53  סך כל ההכנסות

  1  -  -  -  1  הפרשה לחובות מסופקים

            :הוצאות תפעוליות ואחרות

  142  81  15  -  46  לחיצוניים

  17  17  -  -  -  בינמגזרי

  61  41  14  -  6  מסיםרווח מפעולות רגילות לפני 

  21  13  5  -  3  הפרשה למסים

  40  28  9  -  3  רווח מפעולות רגילות לאחר מסים

            חלקם של בעלי מניות חיצוניים ברווחים 

  )2(  )2(  -  -  -  של חברות מאוחדות

  4  -  4  -  -  רווח נקי מפעולות בלתי רגילות

  42  26  13  -  3  רווח נקי  

  42.7%           תשואה להון%

            

            

  8,781  7,227  -  6  1,548  יתרה ממוצעת של נכסים

  40,293  14,733  -  -  25,560  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  5,659  4,342  -  6  1,311  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

  5,227  2,166  3,061  -  -  יתרה ממוצעת של קרנות נאמנות 

  62,319  35,406  26,913  -  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

  451  -  -  -  451  ממוצעת של נכסים אחרים בניהוליתרה 

  6,160  4,512  -  48  1,600    2007 בדצמבר 31-ל יתרת אשראי לציבור

  39,456  14,908  -  -  24,548  2007 בדצמבר 31- ל יתרת פיקדונות הציבור

  שינויים עיקריים בהיקף הפעילות

, 2007שוואה לסוף שנת  בה0.7%, ח" מיליון ש42-ב ירדסך כל האשראי לציבור במגזר 

   .4.2%, ח"מיליון ש 1,665-ב ירדופיקדונות הציבור  וסך

  שינויים עיקריים ברווח הנקי

מיליון  35בסך  2008ברביע הראשון של פרטית הסתכם הבנקאות הנקי במגזר ההרווח 

  .ל"הירידה נובעת בפעילות בחו, תקופה המקבילה אשתקדב ח" מיליון ש42לעומת ח "ש
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   הוןי שוק-  ול פיננסיניה. 7

לעומת ח "מיליון ש 200בסך  2008ברביע הראשון של  הסתכם במגזר ניהול פיננסי ההפסד

   :-מ   ברווח נובעהשינוי. ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש מיליון 39רווח בסך 

מירידה בשווי שוק של כתוצאה בחלקו , ח" מיליון ש115בסך  ברווח המימוני ירידה  -

  .מכשירים נגזרים

ח בעיקר בגין הוצאות שכר " מיליון ש213גידול בהוצאות תפעוליות ואחרות בסך   -

  .שאינן מיוחסות למגזרים אחרים

  .ח" מיליון ש87-ח ל" מיליון ש38- בחלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות מגידול  -

  )מוצג במגזר ניהול פיננסי(-) ריאליות(חברות כלולות 

   .וצה בהשקעות ריאליותכולל את תוצאות הפעילות של הקב

  1,899-ב 2008במרס  31-בסך כל ההשקעות של קבוצת לאומי בחברות כלולות מסתכם 

  .2007 בדצמבר 31-בח "מיליון ש 1,873ח לעומת "מיליון ש

  )ח"במיליוני ש(שווי שוק   )ח"במיליוני ש(שווי במאזן  

 במרס 31  שם החברה

2008  

 בדצמבר 31

2007  

  

  %-בשינוי 

 במרס 31

2008  

   בדצמבר31

2007  

  5,613  4,563  2.7  1,138  1,169  מ"החברה לישראל בע

  920  807  )0.2(  560  559  מ "פז חברת נפט בע

  -  -  )2.3(  175  171  אחרים

  6,533  5,370  1.4  1,873  1,899  סך הכל

 87הסתכמה בסך  2008ברביע הראשון של תרומת החברות הכלולות לרווח הקבוצה 

  . לעומת התקופה המקבילה אשתקדח " מיליון ש39ח לעומת "מיליון ש

  ):ח"במיליוני ש(להלן תרומת החברות לרווח הנקי של הקבוצה 

  במרס 31-לשלושת החודשים שהסתיימו ב 

   השינוי%  2007  2008  

  83.9  31  57  מ"החברה לישראל בע

  312.5  8  33  מ"פז חברת נפט בע

  -  -  )3(  אחרים

  87  39  123.1  

  )ן"בז(מ " הגבלות בהיתר השליטה בחברת בתי זיקוק לנפט בע-מ " בעהחברה לישראל

נקבעו ") החברה לישראל("מ " לחברה לישראל בעאשר ניתן, ן"בהיתר השליטה בבז

ביחס לדירקטורים המכהנים מטעם הבנק בחברה לישראל , הגבלות מסוימות על הבנק

מ " אשדוד בע-קוק לנפט ן לחברת בית הזי"אשר מטרתן שמירה על חומות סיניות בין בז

ן "החברה לישראל הינה בעלת שליטה בבז: זאת כל עוד מתקיים האמור להלן") א"בז("

, ולבנק זכות או יכולת למנות, א"הינה בעלת שליטה בבז") פז("מ "ופז חברת נפט בע

  . להמליץ או להשפיע בדרך אחרת על מינוי דירקטור בחברה לישראל ובפז

  מ"פז חברת נפט בע

"). פז("מ " בחברת פז חברת נפט בע15.75%-מ מחזיקה ב"י החזקות ריאליות בעלאומ

  .  מהדירקטורים20% מונו שני דירקטורים על ידי לאומי בפז המהווים 2007בחודש ינואר 

בחנה רשות החברות , ן על ידי החברה לישראל"בעקבות רכישת השליטה בבז

  . לבעלי השליטה בפזשניתן , א"הממשלתיות את תיקון היתר השליטה בבז

  :  הודיעה רשות החברות הממשלתיות כי2007 בספטמבר 16במכתב מיום 
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 22 וביום 2007 ביולי 5לאור הדוחות המידיים שפירסם בנק לאומי לישראל ביום "

") פז("מ " בדבר כוונתו לנסות ולמכור את החזקותיו בפז חברת נפט בע2007באוגוסט 

החליטה ,  ולוחות הזמנים הקבועים בה2007 ביולי 3בהמשך להודעת בנק ישראל מיום 

א שניתן "את תיקון היתר השליטה בבז, בשלב זה, רשות החברות הממשלתיות להשהות

  ".2006 בספטמבר 27לפז ביום 

  

  )קונגלומרט( בתאגידי החזקה ריאליים החזקות

, )ירישו(כפופה למגבלות הקבועות בחוק הבנקאות ריאליים  הבנק בתאגידים החזקות

כי , א לחוק24בסעיף , בין היתר, חוק הבנקאות קובע"). חוק הבנקאות ("1981-א"התשמ

אחד ") תאגיד החזקה ריאלי("תאגיד בנקאי רשאי להחזיק באמצעי שליטה בקונגלומרט 

). והפועל ביותר משלושה ענפי משק, ח" מיליון ש1,831-תאגיד שהונו עולה על כ(בלבד 

  .חברה לישראלה - קונגלומרטבחזיק מהבנק 

בהם יושמו תקנים , 2007על פי הדוחות הכספיים של פז לרביע הראשון של שנת 

עולה סכום ההון העצמי של פז על סכום ההון המינימלי להגדרת , חשבונאיים חדשים

  ).תאגיד החזקה ריאלי(קונגלומרט 

ל לעניין ל נערכו דיונים בין הבנק לבין בנק ישרא"עוד לפני פרסום הדוחות הכספיים הנ

ובהמשך להם הודיע בנק ישראל , הפרשנות של חוק הבנקאות לגבי הגדרת פז כקונגלומרט

כי הוא אינו מקבל את פרשנות הבנק לכך שענף , 2007 ביולי 3לבנק במכתבו מיום 

לפיכך על פי עמדת בנק ישראל פז הינה קונגלומרט על פי . האנרגיה מהווה ענף משק אחד

  .חוק הבנקאות

 על הבנק למכור את 2007 ביולי 3כך ובהתאם להודעת בנק ישראל מיום כתוצאה מ

לאחר . 2009 ביוני 30עד ליום , פז או החברה לישראל, החזקותיו באחד הקונגלומרטים

בנושא החזקות הבנק בחברות החזקה ריאליות ולאור עמדתו , 2007בחודש אוגוסט , דיון

שראל שעדיין מתקיימות  בנושא זה ובכפוף להמשך השיחות עם בנק י(של בנק ישראל 

בכוונת הבנק לנסות ולמכור את , )ואשר על פיהן חולק הבנק על עמדתו של בנק ישראל

, בכפוף לתנאים)  בדילול מלא15.63% - מההון וזכויות ההצבעה 15.75%(החזקותיו בפז 

ומר כל(לנסיבות ולבדיקות נוספות ובהתחשב בלוחות הזמנים שנקבעו על ידי בנק ישראל 

  .ובכפוף לכך שעד אז לא ישתנו המועדים או עמדתו של בנק ישראל) 2009 ביוני 30עד 

  ")  ביטוחמגדל אחזקות("מ  "מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע

 מהון המניות המונפק והנפרע של מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים 9.98%-הבנק מחזיק ב

וזאת לאחר שבחודש מרס , מ"ח בעהשולטת במגדל חברה לביטו, ")מגדל אחזקות("מ "בע

  ").יתרת ההחזקות("  מהון מגדל אחזקות 10% מכר הבנק מניות המהוות 2006

על הבנק למכור , אשר הבנק חולק עליה, )רישוי(על פי פרשנות בנק ישראל לחוק הבנקאות 

תאגיד "באשר הינה נחשבת על פי החוק האמור ל, גם את יתרת ההחזקות במגדל אחזקות

  ".יאליהחזקה ר

בנק רשאי להחזיק , יצויין כי על פי החקיקה שהתקבלה בעקבות הרפורמה בשוק ההון

חמישה אחוזים בהון חברה לביטוח ועשרה אחוזים בהונו של תאגיד השולט בחברה 

  . לביטוח

כמו כן . 2008 בדצמבר 31המפקח על הבנקים התיר לבנק להחזיק ביתרת ההחזקות עד 

תזכיר לתיקון חוק , עד המועד האמור, י אם וככל שיוגשציין המפקח בהיתר האמור כ

ישקול " תאגיד החזקה ריאלי"לפיו חברות לביטוח יוחרגו מהגדרת ) רישוי(הבנקאות 

  .עמדתו בעניין זה שנית
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  . שלא הוקצתה למגזרים האחריםפעילותה במגזר זה כלולה –אחרים . 8

שר כל אחת מהן איננה מגיעה עד א, מגזר זה כולל את הפעילויות האחרות של הקבוצה

  .כדי מגזר בר רווח על פי הוראות בנק ישראל

  .ן משויכת למגזרים אחריםחלק של פעילות חברות אשר אינ: פעילות זו כוללת בעיקר

 ח לעומת" מיליון ש23 במגזר האחרים בסך ההפסד הסתכם 2008ברביע הראשון של 

  . דבתקופה המקבילה אשתקח " מיליון ש45 הפסד בסך

  :ח"פירוט השינויים העיקריים במיליוני שלהלן 

   במרס 31-חודשים שהסתיימו בה לשלושה  
  שינוי בסכום  2007  2008  

  )3(  2  )1(  בלתי רגיל  ) הפסד(רווח 
  )8(  12  4  מפעולות רגילות בבנק

  16  )8(  8  'לאומי ושות
  1  )4(  )3(  חברות אחרות בארץ

  )14(  3  )11(  ל"חברות בחו
  30  )50(  )20(  )1(סים התאמות מ

  22  )45(  )23(  סך הכל

  

  .מס בין חישובי המס במגזרים למס האפקטיבי בדוח המאוחדהפרשי   )1(
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  מוצריםבפעילויות 

, פעילות הקבוצה בשוק ההון כוללת את פעילות ייעוץ ההשקעות -   פעילות בשוק ההון.א

, הערך והמכשירים הפיננסייםאת התיווך בשוק ניירות , לרבות ייעוץ בקרנות השתלמות

, וניירות ערך ישראליים וזרים, לרבות פעילות הנעשית באמצעות חדרי עסקות מטבע חוץ

ושירותים בנקאיים ופיננסים לגופים הפעילים בשוק ) custody(ומשמורת '  שירותי ברוקרג

 מ עוסקת בחיתום והפצת הנפקות"בית השקעות בע' חברה כלולה של לאומי ושות. ההון

  .ציבוריות ופרטיות

  : כפי שהוצגו במגזרי הפעילות השוניםבשוק ההוןלהלן נתוני הפעילות 

    
משקי 

  בית

  
בנקאות 

  פרטית

  
עסקים 
  קטנים

  
בנקאות 
  מסחרית

  
בנקאות 

  עסקית

ניהול 
פיננסי 

  ואחרים

  
פעילות 

  ל"חו

  
סך 
  הכל

  2008 במרס 31- לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

              ח"במיליוני ש  

  -  -  -  -  )1(  1  -  -   מפעולות מימוןהפסד

הכנסות תפעוליות 

  ואחרות

  

119  

  

31  

  

6  

  

24  

  

5  

  

12  

  

45  

  

242  

  242  45  12  5  23  7  31  119  סך כל ההכנסות

הוצאות תפעוליות 

  ואחרות

  

80  

  

13  

  

2  

  

9  

  

2  

  

8  

  

30  

  

144  

מפעולות רגילות  רווח

  לפני מיסים

  

39  

  

18  

  

5  

  

14  

  

3  

  

4  

  

15  

  

98  

  62  9  2  2  9  4  11  25  רווח נקי

  
    

משקי 
  בית

  
בנקאות 

  פרטית

  
עסקים 
  קטנים

  
בנקאות 
  מסחרית

  
בנקאות 

  עסקית

  
  

  ן"נדל

  
ניהול 

פיננסי 
  ואחר

  
סך 
  הכל

  2007 במרס 31-לשלושה חודשים שהסתיימו ב  

              ח"במיליוני ש  

  -  -  -  -  -  -  -  -   מפעולות מימוןרווח

הכנסות תפעוליות 

  ואחרות

  

119  

  

29  

  

5  

  

32  

  

6  

  

1  

  

33  

  

225  

  225  33  1  6  32  5  29  119  סך כל ההכנסות

הוצאות תפעוליות 

  ואחרות

  

106  

  

15  

  

3  

  

10  

  

4  

  

1  

  

9  

  

148  

מפעולות רגילות  רווח

  לפני מיסים

  

13  

  

14  

  

2  

  

22  

  

2  

  

-  

  

24  

  

77  

רווח מפעולות רגילות 

  לאחר מסים

  

8  

  

9  

  

1  

  

14  

  

1  

  

-  

  

15  

  

48  

רווח מפעולות בלתי 

   מסרגילות לאחר

  

207  

  

4  

  

20  

  

11  

  

14  

  

1  

  

-  

  

257  

  305  15  1  15  25  21  13  215  נקי רווח

  
לרבות ,  מקרנות נאמנות וקופות גמלמעמלות הפצה ודמי ניהוללהלן פרטים על הכנסות 

  ):ח"במיליוני ש(קרנות השתלמות 

      רביע ראשון     

    2008      2007  

  37      36    מקרנות נאמנות

  9      1    מקופות גמל

  8      -    נות השתלמותמקר

  54      37    סך הכל
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 2008 בפעילות שוק ההון הסתכם ברביע הראשון של מפעולות רגילות לאחר מסרווח ה

 של גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"יליון ש מ48- בהשוואה ל,ח" מיליון ש62בסך 

29.2%.  

   לאומי קארד-כרטיסי אשראי  .ב

ת כרטיסי האשראי ללקוחות פרטיים וסליקת  בעיקר את פעילות הנפקת כוללזופעילות 

  .שוברים עבור בתי עסק

הפעילות העיקרית בכרטיסי אשראי מבוצעת על ידי חברת הבת לאומי קארד העוסקת 

  .סליקת כרטיסי אשראי ופיתוח פתרונות תשלוםובהנפקה 

 17לעומת ח " מיליון ש32לאומי קארד סיימה את הרביע הראשון של השנה ברווח נקי של 

  .המקבילה אשתקדתקופה ב ח"מיליון ש

ושל  15%- גדל היקף הפעילות של מחזיקי כרטיסי לאומי קארד ב2008ברביע הראשון של 

מספר הכרטיסים .  לעומת הפעילות בתקופה המקבילה אשתקד15%-בתי העסק ב

  .  לעומת התקופה המקבילה אשתקד13%- גדל בכ2008 ברביע הראשון של התקינים

  : כפי שהוצגו במגזרי הפעילות השוניםבכרטיסי אשראיעילות להלן נתוני הפ

משקי     
  בית

עסקים 
  קטנים

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  עסקית

  סך הכל

  2008 במרס 31- לשלושה חודשים שהסתיימו ב    

        ח"במיליוני ש    

  32  4  1  3  24    רווח מפעולות מימון

  174  7  4  6  157    הכנסות תפעוליות ואחרות

  206  11  5  9  181    תסך כל ההכנסו

  3  -  -  -  3    הפרשות לחובות מסופקים

  133  14  4  6  109    הוצאות תפעוליות ואחרות

  70  )3(  1  3  69    מפעולות רגילות לפני מיסים) הפסד(רווח 

  1  -  1  -  -    נטו, חלקנו ברווחי כלולות

  49  )3(  2  2  48    )הפסד (רווח נקי

  
משקי     

  בית
עסקים 
  קטנים

בנקאות 
  מסחרית

קאות בנ
  עסקית

  סך הכל

  2007 במרס 31-לשלושה חודשים שהסתיימו ב    

        ח"במיליוני ש    

  22  4  1  -  17    רווח מפעולות מימון

  159  )1(  1  2  157    הכנסות תפעוליות ואחרות

  181  3  2  2  174    סך כל ההכנסות

  5  -  1  -  4    הפרשות לחובות מסופקים

  131  6  1  2  122    הוצאות תפעוליות ואחרות

  45  )3(  -  -  48    מפעולות רגילות לפני מיסים) הפסד(רווח 

  32  )2(  -  -  34    )הפסד (רווח נקי

 

ח "מיליון ש 49- ב2008יע הראשון של הרווח הנקי בפעילות כרטיסי אשראי הסתכם ברב

  .ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש32-בהשוואה ל

  ")קנית("מ "ון בע ניהול השקעות ומימ-לקנית לאומי קארד הקצאת מניות 

תקצה קארד החליט דירקטוריון הבנק לאשר עסקה על פיה לאומי , 2008 במאי 21ביום 

 מהון המניות המונפק והנפרע של לאומי 20%לקנית מניות של לאומי קארד המהוות 

 2008 במאי 26- ב.ח שישולם ללאומי קארד" מיליון ש360קארד וזאת תמורת סכום של 

  .ל והתמורה הועברה ללאומי קארד"ה הננחתמה והושלמה העיסק
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וכן זכות למינוי שני , לקנית ניתנו במסגרת העסקה זכויות להגנת המיעוט כמקובל

חברת בת של הבנק ובעלת כל (מ "קיבלה לאומי אחזקות פיננסיות בע, כמו כן. דירקטורים

  .ףתזכויות שונות מקובלות בעת מכירה או הכנסת שו, )המניות בלאומי קארד

  .ח" מיליון ש244-ל הינו כ"כתוצאה מההקצאה הנ, מדן הרווח נטו לבנקאו

  מ"גמא ניהול וסליקה בע

 נחתם הסכם בין בעלי המניות בגמא ולאומי קארד בכלל זה  לבין 2008 במרס 10ביום 

 מההון המונפק 49%על פיו תרכוש הפניקס מאת בעלי המניות , מ"הפניקס אחזקות בע

)   המהווים את מלוא החזקתה של לאומי קארד בגמא20%מתוכם (והנפרע  של גמא 

הושלמה העיסקה לאחר  2008 באפריל 29ביום . ח" מיליון ש64-תמורת סך כולל של כ

הרווח לאחר מס הצפוי ללאומי קארד . שהתקיימו התנאים המתלים בהם הותנה העסקה

  .ח" מיליון ש19-מסתכם בכ

  
  מרכזי הרווח בקבוצה

  : מרכזי הרווח העיקריים בקבוצה לרווח הנקי מפעולות רגילותלהלן פרטים על תרומת 

   מרס-לתקופת ינואר    מרס-לתקופת ינואר   

  שינוי  )2( 2007  )2( 2008  שינוי  )1( 2007  )1( 2008  

  באחוזים  ח"במיליוני ש  באחוזים  ח"במיליוני ש  

  )5.0(  482  458  )31.7(  441  301  הבנק 

  31.4  102  134  31.4  102  134  )3(חברות מאוחדות בארץ 

  -  44  )177(  -  85  )20(  )4(ל "חברות מאוחדות בחו

  90.0  30  57  90.0  30  57  )3(חברות כלולות 

  )28.3(  658  472  )28.3(  658  472  הרווח הנקי מפעולות רגילות

במונחים , ל"רווח השלוחות בחו

  )5) (מיליון דולר(נומינליים 

  

22.6  

  

21.7  

  

4.1  

  

22.6  

  

21.7  

  

4.1  

ל קוזזו כנגד התאמות מתרגום מקורות המימון בבנק "התאמות מתרגום בגין ההשקעות בחו   )1(

  .לאחר השפעת המס

  ).המימון בבנקלא כולל התאמות מתרגום מקורות (, לפי הדוחות הכספיים  )2(

  .נכללו בנתוני חברות מאוחדות בארץחברות בארץ חברות כלולות של   )3(

  .לי החשבונאות בארץמסוימות לכלת ולאחר התאמ  ) 4(

  .ל וזכויות המיעוט"כולל סניפי חול "כפי שדווח על ידי השלוחות בחו  )5(

  :)לאחר התאמות מתרגום (להלן השינויים העיקריים בתרומת מרכזי הרווח

מגידול בהפרשות לחובות  בעיקר ת ברווח הנקי מפעולות רגילות בבנק נובעהירידה  -

  . קיטון בהכנסות התפעוליות והאחרותוכןומגידול בהוצאות השכר  מסופקים

 מגידול ברווח הנקי מפעולות רגילות של חברות מאוחדות בארץ נובע בעיקר הגידול  -

   .של לאומי קארד ברווח

מהגידול בהפרשי שער שליליים בגין  על נוב" ברווח של חברות בנות בחוהקיטון  -

   .ל"בחושיפור ברווחיות של השלוחות מל שקוזז חלקית "ההשקעות בחו

כולל (ל במונחים נומינליים כפי שפורסמו על ידן "שלוחות בחוב ם מפעולות רגילותרווחי

מיליון  0.9 של עלייה , מיליון דולר22.6-הסתכמו בכ) ל וחלק המיעוט"סניפי הבנק בחו

בשקלים ובהתאמות ל "תרומת השלוחות בחו.  לעומת התקופה המקבילה אשתקדדולר

סך רווח בח לעומת "מיליון ש 20בהפסד של הסתכמה , ת בארץמסויימות לכללי חשבונאו

הפרשי שער בגין עלות מקורות  השפעת ללא. בתקופה המקבילה אשתקדח " מיליון ש85

 44  רווח בסךח לעומת"מיליון ש 177-ל ב" שלוחות בחוההפסד של הסתכם ,נטו, המימון

מהפרשי  ח שנובע בעיקר" מיליון ש221 של קיטון, בתקופה המקבילה אשתקדח "מיליון ש

  .עקב התחזקות השקל ביחס למטבעות החוץ, ל" בגין ההשקעות בחושלילייםשער 
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  כללי
בנק , בנקים: ל באמצעות חברות בנות שהינן"קבוצת בנק לאומי פועלת בארץ ובחו

 הקבוצה המשקיעכמו כן . חברות למימון וחברות לשירותים פיננסיים, למשכנתאות

  .ן"התשתית והנדל, בתאגידים ריאליים הפועלים בפעילות לא בנקאית בתחומי הביטוח

  חברות מאוחדות בארץ
מיליון  5,290-ב 2008 במרס 31-בהשקעות הבנק בחברות המאוחדות בארץ  מסתכמות 

 -התרומה לרווח הנקי בתקופה ינואר . 2007 בדצמבר 31-בח "מיליון ש 5,201לעומת , ח"ש

ח בתקופה " מיליון ש102-לח בהשוואה " מיליון ש134היתה בסך  2008מרס של שנת 

   .31.4% בשיעור של עליה, המקבילה אשתקד

  

  :תרומת החברות המאוחדות העיקריות בארץ לרווח הנקי של הקבוצהלהלן 

    )1 (תרומה לרווח הקבוצה  תשואה על השקעת הקבוצה  

     במרס31   במרס31   במרס31   במרס31  

  שיעור השינוי  2007  2008  2007  2008  

  %  ח"במיליוני ש    %  

  )60.1(  42.6  17.0  9.9  3.4  לאומי למשכנתאות

  5.5  22.0  23.2  30.1  31.9  בנק ערבי ישראלי

  88.8  16.9  31.9  105.1  86.3  לאומי קארד 

  +  )6.6(  9.0  -  8.6  )2(בית השקעות ' לאומי ושות

            פסגות לשעבר (לאומי ניירות ערך 

  )96.8(  3.1  0.1  1.5  0.9  )אופק

  +  6.5  33.5  4.9  29.2  החזקות ריאליותלאומי 

  136.4  4.4  10.4  2.3  5.2   והשקעות לאומי ליסינג

  )33.8(  13.3  8.8  3.4  4.1  אחרות

  31.0  102.2  133.9  6.8  10.7  סך כל החברות המאוחדות בארץ

  

  .תוצאותהמוצג הינו לפי חלק הקבוצה ב) ההפסד(הרווח   )1(

  .'או ההפסד של החברות הכלולות של לאומי ושות/כולל הרווח ו  )2(

  

  ל"חברות מאוחדות בחו
מיליון  4,219 בסך 2008 במרס 31-בל מסתכמות "השקעות הבנק בחברות מאוחדות בחו

  .2007 בדצמבר 31-בח " שמיליון 4,409ח לעומת "ש

 בשקלים של הקבוצה המדווחל לרווח הנקי "התרומה של החברות המאוחדות בחו

בסך של  בהפסדהסתכמה  ,לאחר קיזוז התאמות מתרגום ,2008 מרס של -בתקופה ינואר 

כמפורט , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש85סך רווח בח  לעומת " מיליון ש21

    :להלן

   מרס-לתקופת ינואר   

  2008   2007  

  ח"במיליוני ש  

  110  61  )חלק הקבוצה ( השלוחות בשקליםרווח

  )66(  )239(  הפרשי שער בגין ההשקעה

  44  )178(  סך הכל

  41  157  לאחר מס, הפרשי שער בגין עלות מקורות המימון נטו

  85  )21(  )מקורות המימון נטועלות לאחר קיזוז (כ  תרומת השלוחות "סה

  

  

  

  פעילות חברות 
    עיקריותמוחזקות
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  :ל  לרווח הנקי של הקבוצה"להלן תרומת החברות המאוחדות העיקריות בחו

    (*) תרומה לרווח הקבוצה  השקעת הקבוצהתשואה על   

     במרס31   במרס31   במרס31   במרס31  

  שיעור השינוי  2007  2008  2007  2008  

  %  ח"במיליוני ש    %  

  -  B.L.C(.  -  9.7  )25.7(  54.3(ב "לאומי ארה

  )95.1(  18.5  0.9  10.2  0.5  לאומי בריטניה 

  96.7  6.1  12.0  3.7  9.5   לאומי שוויץ

  -  2.5  )2.4(  8.5  -  סמבורגלאומי לוק

  -  5.8  -  26.1  -  לאומי רי

  -  )3.7(  )2.6(  -  -  לאומי רומניה 

  -  1.6  )2.9(  1.5  -  אחרות

  -  85.1  )20.7(  8.0  -   ל"סך כל החברות המאוחדות בחו

ל קוזזו כנגד התאמות מתרגום מקורות המימון "התאמות מתרגום בגין ההשקעות בחו(*) 

חלק להלן . )2007-ח ב"מיליון ש 41(ח " מיליון ש157סך  בבבנק לאחר השפעת המס

  :הסכומים שקוזזומ

  .2007-ח ב" מיליון ש)23( לעומת 2008-ח ב" מיליון ש)112(ב "לאומי ארה

  .2007-ח ב" מיליון ש)9( לעומת 2008-ח ב" מיליון ש)39( לאומי בריטניה

  .2007-ח ב" מיליון ש)7( לעומת 2008-ח ב" מיליון ש14לאומי שוויץ 

  .2007-ח ב" מיליון ש0.5 לעומת 2008-ח ב"מיליון ש) 8(לאומי רומניה 

.  המטבעותבור בשער השקל לעומת הייסוףמהשפעת בעיקר  נובע לרווח בתרומה הקיטון

בתקופה ינואר לפני מס ח " מיליון ש239 הרווח בסך בהקטנתהשפעת הפרשי השער היתה 

ח בתקופה המקבילה " מיליון ש66בסך מס לפני  הרווח הקטנתהשנה לעומת  מרס של -

-בכ המימון נטו שנגרמו בבנק וקיזזו חלק מהפרשי שער אלה הסתכמו הכנסות.  אשתקד

ח "מיליון ש 41 של הכנסות בסך השנה לעומת מרס של -בתקופה ינואר ח "מיליון ש 157

  .בתקופה המקבילה אשתקד

  

  :ח על ידןל כפי שדוו"הרווח הנקי של השלוחות בחופירוט להלן 

  

  השינוי  2007 במרס 31  2008 במרס 31  

  %    במיליונים  

  23.0  8.7  10.7  דולר - (BLC) ב "בנק לאומי ארה

  6.9  2.9  3.1  ט" ליש–בנק לאומי בריטניה 

  )57.1(  4.9  2.1  ש" פר–בנק לאומי שוויץ 

  )60.0(  0.5  0.2   אירו-בנק לאומי לוקסמבורג 

  )46.7(  1.5  0.8   דולר–לאומי רי 

  +  )0.5(  2.4   רון-רומניה 

בתקופה ינואר  הסתכם ידןל כפי שדווח על "הרווח הנומינלי של החברות המאוחדות בחו

 מיליון דולר בתקופה המקבילה 20.9ון דולר לעומת  מילי20.8 בסך 2008 של  מרס-

   .0.7% של ירידה, אשתקד
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  בנק לאומי בריטניה 
ט " מיליון ליש7.5אומי בריטניה את ההון המשני בסך  בנק להגדיל  2008בחודש אפריל 

  .על ידי הנפקת שטר הון נדחה לבנק

  מבורגקסבנק לאומי לו
 מיליון 5.9בורג את ההון המשני בסכום של קסמ בנק לאומי לוהגדיל 2008בחדש מרס 

  .אירו על ידי הנפקת שטר הון נדחה לבנק

- ו5 ברות מאוחדות ראה באוריםשורים לחבקשר לתביעות משפטיות ונושאים אחרים הק

  .לדוחות הכספיים 6

  

ח "מיליון ש 1,899 בסך 2008 במרס 31-בהשקעות הקבוצה בחברות כלולות מסתכמות 

  . 2007 בדצמבר 31-בח "מיליון ש 1,873-בהשוואה ל

מיליון  87- ברווח של כ הסתכמה2008שנת   מרס של-בתקופה ינואר התרומה לרווח הנקי 

   .ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש39-כשל רווח ח לעומת "ש

  

  

  פעילות חוץ בנקאית 
   חברות כלולותשל
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   וסיכון נזילותניהול סיכוני שוק
סיכוני שוק חשופים ל וערך הבנק תזרימי המזומנים, הון העצמיה, תוצאות העסקיותה

במחירי ניירות , מדד המחיריםב, חליפיןבשערי ה, בשיעורי הריביתשמקורם בתנודתיות 

  .ובמדדים כלכליים אחרים ל"ערך בארץ ובחו

 תוך הערכת, נועד לתמוך בהשגת היעדים העסקיים,  סיכוני השוקהשוטף שלניהול ה

. ל"לנבוע מהחשיפה לסיכונים הנהעלולים הנזקים  לצד הרווח החזוי מניהול הסיכונים

  . טפות באשר להתפתחויות בשוקי ההון והכספיםהניהול מתבסס על תחזיות והערכות שו

המגבלות נועדו . מדיניות ניהול סיכוני  השוק כוללת מגבלות על החשיפות הפיננסיות

מערכת .  להיגרם כתוצאה משינויים לא צפויים בשווקיםשעלוללצמצם את הנזק 

ומצב  הרווח החשבונאי, המגבלות תוחמת את השפעת החשיפה של הערך הכלכלי

  . ב"בשערי החליפין וכיו, במדד, לשינויים בלתי צפויים בשיעורי הריבית, לותהנזי

הצפי להגדלת הפעילות באפיק אגרות חוב קונצרניות ו, 2008-בהתאם לתוכנית העבודה ל

הורחבו מגבלות ההשקעה בתיק הזמין למכירה ובתיק , )בכפוף להתפתחויות בשווקים(

  .המסחרי

, בחדרי עסקות( שוקי הון להגדלת הרווחיות טיבתחתוכנית האסטרטגית של ה על פי

 ,מתוכננת נטילת סיכוני שוק ברמה גבוהה יותר, )ובאגף לניהול פיננסי, תיקי הנוסטרוב

ובהתאם , בהתאם לכך. 2008 בשנת התחשבות בהתפתחות המצב הכלכלי בעולםתוך 

 ההשקעות  הוגדלה מסגרת2008לתוכנית העבודה שאושרה על ידי הדירקטוריון בתחילת 

  .VAR -בניירות ערך זרים תוך כדי הרחבת מגבלות החשיפה לשינויים בריבית וב

'  ולאומי ושותש"בלמהבנות בארץ למעט  חברותהניהול סיכוני השוק בבנק כולל גם את 

 השונה ן בשל אופי פעילות, מדיניות וניהול סיכוני שוק עצמאייםלהן, מ"בית השקעות בע

  .שנקבעו ברמת הקבוצה כוללות גם חברות אלה המגבלות . לבנקבהשוואה

מסגרות לחשיפות ה  . סיכוני שוקאמצו מדיניות עצמאית לניהול הבנות ברות חכל 

 מסגרות אלה נבחנו על ידי מנהל  .במתכונת אחידה שנקבעה על ידי הבנקהן לסיכוני שוק 

   .נאותותסיכוני השוק של הבנק ונמצאו 

בנות אחת לחודש ה סגרות שנקבעו מתקבל מחברותהמידע על מצב החשיפות בהתאם למ

  .קבוצהב החשיפות ה הכוללת של בחשבון בראייא ומוב,או לפי דרישה

  :בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים, להלן דרישות ההון בגין סיכוני השוק

  

    2008 במרס 31    2007 בדצמבר 31

    ח"במיליוני ש    

  דרישות ההון בגין      

  יביתסיכוני ר  405    321

  סיכון מחירי מניות  91    55

  סיכון שער חליפין  98    113

  סיכון אינפלציה  12    -

  אופציות  94    99

  סך דרישת ההון בגין סיכוני שוק 700   588

  

  החשיפה בבסיס

שינויים מהשפעת ה להתרחש כתוצאה עלול הפסד שמתבטאת ב הבסיס ניהחשיפה לסיכו

כולל , התחייבויותלהנכסים שווי פרש שבין הה על, ובשערי החליפיןבמדד המחירים  

   .בכל אחד ממגזרי ההצמדה,  העתידיותהעסקאותהשפעת 

שאינו מושקע במגזר   של הבנקסיכוני הבסיס מוגדרת כאחוז מההון החשוףחשיפה לה

  . שקלי לא צמודכמקור וגדר מההון השקלי הלא צמוד הואיל ו

  חשיפה לסיכונים
  ודרכי ניהולם 
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בניכוי השקעות בחברות מוחזקות , מות ההון העצמי ועתודות מסויההון החשוף כולל את 

ל אשר ממומנות מפיקדונות "ובתוספת השקעות בחברות בנות בחו, ובנכסים קבועים

   .במטבע חוץ

הנתונים . להלן החשיפה בפועל ברמת הקבוצה בהשוואה למגבלות שקבע הדירקטוריון

   :מוצגים במונחים של אחוז  מההון החשוף

          המגבלות המאושרות

    סבמר 31  ס במר31   בדצמבר 31   )גרעון(ו  עודף א

    2008  2007  2007  מקסימליים

  לא צמוד   )39.8(  )73.5(  )31.0(  )100%(-50%

 צמוד מדד  38.1  61.4  30.3  )50%(-100%

  מטבע חוץ  1.7  12.1  0.7  )10%(-25%

תמהיל ההשקעה של ההון החשוף בין מגזרי ההצמדה השונים נקבע באופן שוטף במסגרת 

  .ועל בסיס תחזיות לגבי משתני השוק הרלבנטיים, לות המוצגות לעילהמגב

 27.6%-במגזר הצמוד למדד בממוצע כושקע ה 2008בשלושת החודשים הראשונים של 

ח והצמוד "מגזר המט ל.38.1% לבין 19.6%ההשקעה המדדית נעה בין .  החשוףמההון

 בשערי החליפין אינה ולכן ההשפעה של שינוי,  נותב הון בשיעור נמוך יחסיתח"מט

   .רווח לפני מסהמהותית לגבי 

לשינויים בשער החליפין השפעה על שעור המס האפקטיבי הואיל והפרשי שער בגין 

. ל אינם מובאים בחשבון בבסיס ההכנסה לצורך חישוב ההפרשה למס"ההשקעות בחו

התחשב בכפוף לשיעורי השינויים בשערי החליפין של המטבעות השונים ביחס לשקל וב

 עשויה להיות לכך השפעה מהותית על ההפרשה למס ולכן על ,ל"בהיקף ההשקעות בחו

  .הרווח הנקי

 במסגרת תרומת חברות 52 מוצגת בעמוד 2008ההשפעה בפועל ברביע הראשון של 

  .ל לרווח הקבוצה"מאוחדות בחו

עמדה הקבוצה בכל  מגבלות החשיפה , 2008בשלושת החודשים הראשונים של שנת 

  .  הדירקטוריוןל ידיסיס שאושרו עבב

 במרס 31להלן הרגישות לשינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ העיקריים ליום 

ל על הון הבנק וכוללת את הפעילות "המדידה מתייחסת להשפעת השינויים הנ. 2008

השינוי התיאורטי בהון הבנק לא כולל את השפעות (במכשירים מאזניים וחוץ מאזניים 

  ): ל"בגין מימון השקעות בחוהמס 

  

  יין

  

  ש"פר

  

  ט"ליש

  

  ארו

  

  דולר

  

    ח"במיליוני ש      

  ח" בשע5%עלייה של   )20(  8  -  -  )9(

  ח" בשע10%עלייה של   )50(  13  -  -  )24(

  ח" בשע5%ירידה של   28  )10(  -  )3(  4

  ח" בשע10%ירידה של   62  )17(  -  )10(  8

  

פעה של שינוי בשער החליפין על תזרימי נתונים אלה אינם מביאים בחשבון את ההש

 בשער החליפין  1% ירידה בשיעור ,להערכת הנהלת הבנק. ח"ההכנסות וההוצאות במט

  את הרווח השנתי נטו לאחר ח"ש מיליון 10-מקטינה בכ, של השקל כנגד מטבעות החוץ

  .ח"כתוצאה מההשפעה על תזרים ההכנסות נטו במט, מס

  החשיפה בריבית

בין מועדי הפרעון ומועדי שינוי הריבית של מהפער ויים בריבית נובעת החשיפה לשינ

לצורך ניהול סיכון הריבית נבחנים הפערים . הנכסים וההתחייבויות בכל אחד מהמגזרים

, מ הנכסים"ומתבצעת השוואה של מח, בין הנכסים להתחייבויות בתקופות עתידיות

אשר  בריבית לשינויים החשיפה נמדדת, בנוסף בכל מגזר. ההתחייבויות וההון בכל מגזר
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 ,רווח החשבונאי השנתישל ה הכלכלי ושוויהפוטנציאלית של המתייחסת לשחיקה 

  .בכל אחד מהמגזרים, תשואות עקום המשינויכתוצאה 

  ):ח"במיליוני ש(ברמת הקבוצה להלן תמצית החשיפות בריבית 

    וי הכלכליהשחיקה הפוטנציאלית בשו  *השחיקה הפוטנציאלית ברווח השנתי

            

  במרס 31  במרס 31   בדצמבר31  במרס 31  במרס 31   בדצמבר31

2007  2007  2008  2007  2007  2008  

  השפעת שינוי

 1% של מקביל

  בעקום התשואות 

  בפועל  203  592  330  324  144  256

  .על בסיס בחינה של שלוש השנים הקרובות, השחיקה המירבית ברווח השנתי* 

 1,000בריבית הינן לשינוי מירבי של השווי הכלכלי ברמת הקבוצה בסך מגבלות החשיפה 

  . ח" מיליון ש700 בסךולשינוי ברווח השנתי , ח"מיליון ש

  השחיקה הפוטנציאלית בשווי הכלכלי וברווח 2008בשלושת החודשים הראשונים של 

 ח"מיליון ש 324-ל ח" מיליון ש254 ח ובין" מיליון ש373-ח ל" מיליון ש203השנתי נעה בין 

  . בהתאמה

 עמדה הקבוצה בכל מגבלות החשיפה לריבית 2008בשלושת החודשים הראשונים של 

  .שקבע הדירקטוריון

  

  Value at Risk (VAR) -ערך הנתון לסיכון 

הירידה הצפויה בערך הנוכחי של הנכסים ( מודד את ההפסד הפוטנציאלי הצפוי  VAR-ה

למשך תקופה ,ברמת בטחון נתונה ,ן של מבנה התיקמהתמהיל הנתו) פחות ההתחייבויות

 נעשה אחת VAR-חישוב  ה.   כתוצאה משינויים אפשריים במחירי השוק,עתידית נתונה

  .לחודש ברמת הקבוצה ובתדירות גבוהה יותר ברמת הבנק ועל התיקים למסחר

, 99%ברמת ביטחון של , פרמטריתה נעשו בשיטה VARהמגבלות במונחי ו VAR-חישובי ה

  . ולתקופה של החזקת הפוזיציות למשך שבועיים

 הבנק מבצע בדיעבד בחינות יומיומיות ,VAR-על מנת לבחון את תקפות מודל ה

)(backtesting השינוי בפועל של השווי הכלכלי של הבנק בהשוואה לאומדן השינוי כפי  של

  .ת את תקפות המודלו מאשרות שבוצעו עד כה  הבחינ.VAR -שנגזר ממודל ה

ונבחן הפער בין שתי ,  באמצעות סימולציה היסטוריתVAR - מחושב  המעת לעת ,כן כמו

סימולציה הסטורית מאפשרת מדידת סיכון ללא הסתמכות על מבנה  .שיטות המדידה

   . הסתברותי מסוים

  המחושב VAR-והן בבמודל  הפרמטרי נבחן הן  תיק האופציות המפורשות  עלVAR-ה

הפרשי ). על מנת לבחון את מרכיבי הסיכון הלא לינאריים(לו בסימולציית מונטה קר

    .אינם מהותייםהחישוב בין שתי השיטות 

ניכרת מגמה של עליה בתנודתיות בשווים , 2008 ובמהלך רביע ראשון 2007מאמצע מאי 

  . על פני התקופהVAR -עליה זו באה לידי ביטוי בהתפתחות ה.  ל"בארץ ובחו

  :וצה ברמת הקבVAR-אומדן ה

    2008 במרס 31  2007 במרס 31  2007 בדצמבר 31

    )ח" שבמיליוני(

 VAR-סך ה  285  221  290

141  53  151  VAR התיקים המשוערכים MTM 

-ה והמגבלה על  ח "ש מיליוני 700 היא ברמת הקבוצה VAR-מגבלת הדירקטוריון על ה

VAR על פי שווים ההוגן המשוערכיםהפריטים בגין  )(Mark to Market מיליוני 500 היא 

   .ח"ש
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 מיליון 265  ברמת הקבוצה נע בין VAR-  סך ה2008של  החודשים הראשונים שלושתב

 151-לכח " מיליון ש115 תיקים המשוערכים נע בין VAR-ח  וה" מיליון ש290לבין ח "ש

  . ח"מיליון ש

מת גידול לעו, 2008ברמת הקבוצה  שמרו על יציבות במהלך רביע ראשון  VAR –ערכי ה 

הנובע משינויים בפוזיציה אשר התבטאו , MTM המשוערך  בתיק ח " מיליון ש10-של כ

   .בגידול בחשיפה לריבית ובעלייה באפקט הפיזור

  .ל" עמדה הקבוצה במגבלות הנ2008של בשלושת החודשים הראשונים 

  סיכון הנזילות

. ד בפרעון התחייבויותיולעמואו נזילות מוגדרת כיכולתו של התאגיד לממן גידול בנכסים 

או /היכולת לעמוד בסיכון הנזילות כרוכה באי הוודאות ביחס לאפשרות לגייס מקורות ו

  .   מבלי שיגרם הפסד מהותי, באופן בלתי צפוי ותוך פרק זמן קצר, לממש נכסים

כולל (הבנק  מיישם מדיניות כוללת לניהול סיכון הנזילות במטבע ישראלי ובמטבע חוץ 

מטרת המדיניות לתמוך בהשגת היעדים . בהתאם להוראת בנק ישראל, )ח"צמוד מט

  .  העסקיים תוך הערכה והגבלה של ההפסדים שיכולים לנבוע מהחשיפה לסיכוני נזילות

סיכון הנזילות . הבנק מקיים מעקב שוטף אחר מצב הנזילות ואחר מדדי סיכון הנזילות

ה ומעקב אחר האמצעים הנזילים נמדד ומנוהל באמצעות מודל פנימי שמטרתו בחינ

  .שברשות הבנק תחת תרחישים שונים

במסגרת ההיערכות למצב קיצון גובשה תוכנית מגירה הכוללת את האסטרטגיה לניהול 

הגדרת התהליכים והצעדים ל ו לטיפול במשבר מינוי הצוות הניהוליומשבר נזילות 

  . להתמודדות כולל יצירת מקורות באופן מהיר ככל האפשר

להתרעה מוקדמת על  לאומי מפעיל מערכת מדדים נוספת, בנוסף למודל שתואר לעיל

  .התפתחויות חריגות ובלתי צפויות בסיכון הנזילות

אישר הדירקטוריון את מדיניות ניהול , 342בהתאם למתחייב מהוראת בנק ישראל מספר 

 ופער הנזילות 1-יחס הנזילות צריך להיות גבוה מ: סיכון הנזילות וקבע מגבלות כלהלן

  . שבוע וחודש, בכל אחד מהתרחישים  בטווח תכנון של יום, חיוביצריך להיות 

  .   לא היו חריגות מהמגבלות שקבע הדירקטוריון2008בשלושת החודשים הראשונים של 

  .164-151 עמודים 2007 י לשנתלפרטים נוספים בקשר לניהול סיכוני שוק ראה בדוח השנת

  סיכון אשראי

שפר את ניהול סיכוני האשראי ולבצע התאמות לדרישות רגולטוריות הוקמה במטרה ל

  .יחידה עצמאית לניהול סיכוני אשראי

  . בחינה בלתי תלויה של סיכוני האשראי והיבטי הסיכוןמבצעתהיחידה 

דירוג הסיכון , סמכויות האשראי ברמות השונות נקבעו כנגזרת של גודל מסגרת האשראי

תוך שמירה על עיקרון קבלת החלטות בבקשות אשראי , השל הלווה ואופי הבקש

  .מורכבות או בסיכון גבוה על ידי גורמים בכירים

  .176-167 עמודים 2007לפרטים נוספים בקשר לסיכוני אשראי ראה בדוח השנתי לשנת 

  עמודים2007  לשנת ראה בדוח השנתילסיכונים תפעוליים וסיכונים משפטייםבקשר 

.166-163  
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  מצב ההצמדה

 3.4 - גדלה החשיפה במגזר המדדי מרמה של כחודשים הראשונים של השנהבשלושת ה

בוצעה  הגדלת ההשקעה במגזר המדדי . ח"מיליארד ש 4 -ח לרמה של כ"מיליארד ש

  . והעמדות אשראי מדדיח "בעיקר באמצעות רכישת אג

  

  :להלן מצב מאזני ההצמדה
  

  
  מצב הנזילות גיוס המקורות ו

  
  מצב הנזילות

  
   –המערכת 

  

המשיך בנק ישראל לצמצם  את היקף , 2008בשלושת החודשים הראשונים של שנת 

 בסוף שנת ח"ש מיליארד 76.0לעומת , ח"שרד  מיליא74.8מ נטו לרמה של "מכרזי המק

2007 .  

 מיליארד 5 עמדה על 2008 מרסיתרת מכרזי האשראי המוניטרי של בנק ישראל לסוף 

עמד ) בניכוי מכרזי פקדונות מוניטרים(ממוצע היקף מכרזי האשראי המוניטרי נטו . ח"ש

וצע היקף מכרזי לעומת ממ, ח"ש מיליארד 3.8 על 2007 הרביעי של שנת הרביעבמהלך 

 שהיה נמוך יותר 2008האשראי המוניטרי נטו בשלושת החודשים הראשונים  של שנת 

  .בלבדח "ש מיליארד 2.9 -ועמד על כ

 1.6 - על כ2008 מרסעמדה יתרת מכרזי האשראי המוניטרי מבנק ישראל לסוף , בלאומי

 הרביעבמהלך ממוצע היקף מכרזי האשראי המוניטרי נטו בלאומי עמד . ח"שמיליארד 

ח בממוצע שלושת " מיליארד ש1.0לעומת , ח"ש מיליארד 1.2 על 2007הרביעי של שנת 

  .2008החודשים הראשונים של שנת 

 המשמשת CLS (Continuous Linked Settlement)-טרף כחבר במסלקת הלאומי הצ

 CLS -יצטרף גם השקל לסליקה ב, 2008החל מחודש מאי . לסליקת עסקאות בין מטבעות

ושירותי נזילות  (Nostro Agent) שירותי נוסטרו בשקליםללקוחותיו יספק ולאומי 

  .CLS  )(Liquidity Provider-בשקלים לבנק ה

  

   -הבנק 

כתוצאה , זאת. הרכב הנכסים וההתחייבויות של  הבנק ממשיך להצביע על נזילות גבוהה

ל גיוס פיקדונות ממספר תוך דגש ע, ממדיניות מכוונת לגיוס מקורות יציבים ומגוונים

  .גדול של לקוחות לטווחי זמן שונים ובכלל זה לתקופות ארוכות

המושקע בעיקר  ,ח"מיליארד ש 35.4-לבנק תיק ניירות ערך נזיל ואיכותי בהיקף של כ

  +. Aח ממשלתיות בארץ ובניירות ערך זרים שדרוגם הממוצע "באג

לא כולל (יקדונות בבנקים וניירות ערך  מזומנים ופ-שיעור הנכסים הנזילים נטו של הבנק 

 31 מסך הנכסים של הבנק ליום 32.6%בניכוי פיקדונות מבנקים עמד על ) מניות וקרנות

שיעור הנכסים הנזילים נטו ביחס . 2007 בדצמבר 31- ב34.8%-בהשוואה ל, 2008 במרס

  , מדהמצב ההצ
  ומצב הנזילות

     2008 במרץ 31ליום     2007  בדצמבר31ליום   

    לא צמוד  צמוד מדד  )2 (מטבע חוץ  לא צמוד  צמוד מדד  )2(ץ מטבע חו

    ח"מיליוני ש        

  )1(סך הנכסים    121,885  61,230  120,617  119,217  60,720  126,193

  )1(סך התחייבויות   113,454  57,227  123,926  110,932  57,314  128,638

  סך החשיפה במגזר  8,431  4,003  )3,309(  8,285  3,406  )2,445(

      
  כולל עסקות עתידיות ואופציות) 1(

  כולל צמוד מטבע חוץ) 2(        
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 31- ב38.6%-בהשוואה ל, 36.2%עמד על ) בניכוי פיקדונות מבנקים(לסך ההתחייבויות 

  . 2007בדצמבר 

לאומי מקיים מעקב שוטף אחר מצב הנזילות שלו ואחר מדדים המיועדים להתריע על 

בין היתר באמצעות מודל פנימי שפותח בבנק בהתאם להוראת , שינויים במצב הנזילות

, ההנחות השונות העומדות בבסיס המודל נבחנות ומתעדכנות באופן שוטף. בנק ישראל

  . ות שחלות בפרמטרים הרלבנטיים העיקרייםבהתאם להתפתחוי

  –) בבנק(מקורות ושימושים 

 -יתרת פיקדונות הציבור בבנק ירדה במהלך שלושת החודשים הראשונים של השנה בכ

  . 1.9%קיטון של , ח" מיליארד ש3.9

-גידול של כ, ח" מיליארד ש0.8 -זר הלא צמוד גדלה בגבמ, יתרת פיקדונות הציבור בבנק

  .2008 מרסבסוף , ח" מיליארד ש96.5 -תכמה לוהס, 0.8%

היתרה . ח" מיליארד ש5.1 -ח  ירדה ב"ח ובצמוד למט"יתרת פיקדונות הציבור במט

  .0.3%, ח" מיליארד ש0.2-ירדה בכ, בניכוי השפעת שערי החליפין

 -גידול של כ, ח" מיליארד ש0.6 -יתרת פיקדונות הציבור במגזר הצמוד למדד גדלה בכ

2.2%.  

הנסחרים ,  הונפקו כתבי התחייבות נדחים2008ושת החודשים הראשונים של בשל

כתבי התחייבות נדחים צמודים למדד הונפקו בהיקף . באמצעות לאומי למימון, בבורסה

כתבי התחייבות נדחים .  שנים7.7- לתקופה ממוצעת של כח"ש מיליארד 0.8 -של כ

 -לתקופה ממוצעת של כ, ח"שרד  מיליא1.7-שאינם צמודים למדד הונפקו בהיקף של כ

  . שנים4.7

-החוץהכספיים  ירד היקף הנכסים 2008במהלך שלושת החודשים הראשונים של שנת 

 בניכוי השפעות שוק נרשמה צבירה .ח"ש מיליארד 22-בנק בכבלקוחות המאזניים של 

  .ח" מיליארד ש4.8חיובית בסך 

 21.3- לקוחות הבנק בכבמהלך התקופה הנסקרת קטן היקף תיק ניירות הערך של

  . ח" מיליארד ש0.7ל נרשם קיטון בסך "בהיקף תיק קרנות הנאמנות וקה. ח"מיליארד ש

 מיליארד 2.1- בכ2008יתרת האשראי לציבור גדלה בשלושת החודשים הראשונים של  

, ח" מיליארד ש3.1-באשראי הלא צמוד חלה עליה שהסתכמה בכ. 1.6%גידול של , ח"ש

ח ירידה "ובאשראי במט, 1.2%, ח" מיליארד ש0.3מדדי חלה עליה של באשראי ה. 4.0%

ח "היתרה במט, בניכוי השפעת שערי החליפין (4.1%קיטון של , ח" מיליארד ש1.3 -של כ

  ). ח" מיליארד ש0.3-גדלה בכ

במהלך התקופה הנסקרת נמשך הגידול  בפעילות הבנק בעסקות נגזרים לתקופות 

 עם לקוחות הבנק ומיועדת לצרכי גידור וניהול סיכונים פעילות זו מבוצעת. ארוכות

ח " מיליארד ש5.4- עמד היקף עסקאות אלו על כ2008לסוף מרץ .  הגלומים בפעילותם

 Mark To(עסקאות אלו משוערכות בהתאם לשווי ההוגן .  שנים5.5לתקופה ממוצעת של 

Market( ,התשואות המדדיות והשפעתן שלילית על  הרווח החשבונאי במקרה של ירידת .  
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  2זל אהערכות לקראת ב

 את הנוסח האחרון של האמנה למדידת 2006זל לפיקוח בנקאי פירסמה ביוני אועדת ב

לאחר הנחיות של הבנקים , שאמורה להיות מיושמת") 2זל באהוראות ("הלימות הון 

  .המרכזיים

  : מתייחסות לשלושה נדבכים2 הוראות באזל 

החל מגישה סטנדרטית , פרט גישות חישוב דרישות הון מזערי מ-הנדבך הראשון   -

, וכלה בגישות מתקדמות המבוססות על מודלים לדרוג פנימי של סיכוני אשראי

  .סיכוני שוק וסיכונים תפעוליים

 כולל התייחסות לסיכונים שאינם נכללים בנדבך הראשון וכן לתהליך -הנדבך השני   -

 הפנימי המוקצה לסיכונים השונים בהתאם שעל הבנק לבצע בדבר נאותות ההון

 Internal Capital Adequacyמכונה (צע הבנק  יבלתהליך הערכת הסיכונים ש
Assessment Process - ICAAP(, לתהליך הסקירה הפיקוחי שמבצע הפיקוח על 

 וכן )Supervisory Review Process SREP -מכונה (ל "הבנקים על התהליך הפנימי הנ

  .לגבי נאותות ההון מול הסיכונים השונים, שימוש במבחני קיצוןהתייחסות ל

 מתן גילוי ומידע רחבים ומפורטים -  גילוי נאות ומשמעת שוק-הנדבך השלישי    -

המידע יינתן באופן איכותי וכמותי . מבעבר בדבר הסיכונים אליהם חשוף הבנק

  .ויאפשר לשוק להעריך את פרופיל הסיכון של הבנק

 הינו כי לראשונה נדרשים התאגידים הבנקאיים להקצאת הון 2זל אאות בחידוש בהורה

הקיימים עד כה , בנוסף לסיכוני האשראי ולסיכוני השוק, לתחום הסיכונים התפעוליים

  .1זל אעל פי הוראות ב

מציעה הועדה , הן תחום  סיכוני האשראי והן תחום הסיכונים התפעוליים, בשני תחומים

  . החלופות מאופיינות ברגישות סיכון הולכת וגדלה.  הון מזערישלוש חלופות לחישובי

 במערכת הבנקאות 2זל א על יישום הוראות ב2007המפקח על הבנקים הודיע בסוף ינואר 

  .על פי הגישה הסטנדרטית, 2009בישראל בסוף 

הנחיות ודרישות , במהלך החודשים שלאחר מכן פרסם המפקח שורה של מסמכים

ובנוסף לכך טיוטות של מסמכים , 2006זל מיוני אעל מסמכי ועדת בהמבוססות ברובן 

  .והנחיות  להתייעצות עם המערכת הבנקאית

מציין המפקח על הבנקים ,  הכולל התייחסות להערכות הנדרשת2007במכתב מסוף מאי 

הבקרות והממשל התאגידי בתאגידים , את כוונתו לפעול לשדרוג מערך ניהול הסיכונים

 .התאמת אופן הפיקוח על הבנקים למתכונת פיקוח מוכוון סיכוןהבנקאיים ול

, 2009 כי בעת היישום לראשונה בסוף שנת 2007הודיע המפקח בטיוטה מאוגוסט , כמו כן

הגישה  חישוב ההון לפיהתאגידים הבנקאיים יידרשו לכל הפחות לעמוד בדרישות 

 כמפורט במסגרת העבודה  וסיכונים תפעולייםסיכוני אשראי, סיכוני שוקלהסטנדרטית 

  . באזלשל ועדת 

 הודיע המפקח על הבנקים על הקמת שישה צוותי עבודה לגיבוש 2007בסוף חודש מאי 

ובנוסף יחידת דוחות הכספיים , הדרישות מהתאגידים הבנקאיים בתחומים השונים

צוותי .  2 באזלבפיקוח על הבנקים תמשיך לטפל ביישום הנדבך השלישי של הוראות 

 דיונים שוטפים עם צוותי עבודה מקבילים בבנק לליבון הנושאים מיםל מקיי"ודה הנהעב

  .השונים

נמסר על ידי נציגי הפיקוח על , 2007במסגרת דיון שהתקיים בבנק ישראל בספטמבר 

הבנקים כי הבנקים יידרשו לדווח לפיקוח על הבנקים לגבי דרישת ההון לפי הגישה 

 וכן על בסיס רבעוני 2008 בדצמבר 31- החל מ2 לבאזהסטנדרטית שבנדבך הראשון ב

 בדצמבר 31-ורק ל, כאשר הקצאת ההון בפועל תהיה לפי ההוראות הקיימות, 2009בשנת 

  .בגישה הסטנדרטית, 2 באזל תידרש הקצאת הון לפי הוראות 2009

במסגרת ההערכות לגישה הסטנדרטית ובמטרה לבחון את השלכות יישום הגישה על 

 המערכת הבנקאית לבצע סקר השפעה כמותי  הנדרש,  החדשותדרישות ההון
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)Quantitative Impact Study - QIS( , בדצמבר 31לפי הגישה הסטנדרטית על נתוני 

  .ל" בדרישה הנעמדהבנק . ולהציג את הנתונים לבנק ישראל, 2006

 של 2007 בדבר יישום בדוחות -טיוטת הוראת שעה "פירסם הפיקוח על הבנקים , כמו כן

  ". 2 באזלדרישות גילוי מסוימות הנדרשות ב

הסטנדרטית  פירסם בנק ישראל טיוטה נוספת בקשר לגישה 2008בחודש פברואר 

מסגרות " פירסם בנק ישראל טיוטת מסמך 2008בחודש מרס . והגישות המתקדמות

  .כחלק מתהליכי הנדבך השני, "עבודה לפיקוח ממוקד סיכון

  ת הבנותו וחברהערכות הבנק

 ובהמשך לפעילויות שבוצעו בשנים 2 באזל ליישום הוראות הקבוצהבמסגרת הערכות 

לתאם ולפקח , לרכז, שתפקידה לנהל,  מנהלת פרוייקט2005  הוקמה בסוף 2005 - 2004

בין כל הגורמים המעורבים בפרוייקט בקבוצה ולהביא בסופו של דבר ליישום כלל הנחיות 

  .2 באזל

ל " בראשות המשנה הבכיר למנכ2 באזלעליונה לפרויקט בנוסף מונתה ועדת היגוי 

  .וכחברים בועדה מכהנים מספר חברי הנהלה ומנהלים בכירים אחרים

הוכנה תכנית עבודה ומפת דרכים באשר הוכנו סקרי פערים שעל בסיסם ל "במסגרת הנ

  . 2 באזל העומדות בפני הקבוצה בדרך ליישום הוראות תלמשימות האב העיקריו

 נערך הבנק לביצוע התאמות ושיפורים במערכות התשתית 2 באזלמידה בהוראות לצורך ע

פיתוח ,  כולל איסוף נתונים הנדרשים על מנת לאמוד את משתני הסיכון,המיכונית

. בניית מאגרי נתונים וקישורם של אלה למערכות הקיימות, ורכישת מערכות מתקדמות

  .בותהערכות זו מתבצעת מזה זמן ותימשך בשנים הקרו

בתהליכים ובמדיניות ביצע הבנק שינוי ארגוני , בנוסף לשינויים הנדרשים במערכות

כפי שפורסם )  ניהול סיכוני אשראי- א"הקמת יחידת נס(בתחום ניהול סיכוני אשראי 

  . 2 באזלבעבר הן כמענה לדרישות העסקיות וכמתבקש מעידן 

דלים הנדרשים לצורך יישום  ניהול סיכונים בפיתוח מולבקרתבמקביל עוסקת היחידה 

 LGD - ו) ההסתברות לכשלPD)  Probability of Defaultהגישות המתקדמות לחישוב 

Loss Given Default)לתמיכה מתודולוגית ובדיקת , ) חומרת ההפסד בעת כשל

  .ל"הלימות המודלים בחברות הבנות ושלוחות חו

  . 2 באזלות הבנק בוחן ביצוע שינויים נוספים על מנת לעמוד בהורא

 המערכות המיכוניות תחייב השקעת עלותכולל ,  וחברות הבנותההערכות של הבנק

  .משאבים ניכרים בשנים הקרובות

, כמו כן הבנק נערך לפיתוח מודלים לחישוב הון כלכלי המתייחסים לכלל הסיכונים
  . ככלי מרכזי בקבלת החלטות המערכות העסקיות של הבנקםושילוב
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אזרחיים ,  פורטו בדוח הדירקטוריון הליכים משפטיים2007בדוח השנתי לשנת   .א

  .להם הבנק וחברות מאוחדות צד, ואחרים

למעט כמפורט , ל"לא חלו שינויים מהותיים בהליכים הנ, למועד פרסום דוח זה  

  .להלן

  מההון1%אין בין התביעות התלויות נגד הבנק תביעה שסכומה עולה על שיעור של   

למעט תביעות שפורטו , )ח" מיליון ש20-כ, 2008 במרס 31-ל(העצמי של הבנק 

  . לדוחות הכספיים6-3בביאורים 

, 2008 הראשון של שנת ברביעפירוט בדבר בקשות לאישור תביעות ייצוגיות שהוגשו   

  .  לדוחות הכספייםה- ג4ראה בביאור 

ו בדוחות הכספיים נכלל, בהסתמך על חוות דעת משפטיות, לדעת הנהלת הבנק  

  . הפרשות נאותות לכיסוי נזקים אפשריים לכל התביעות

  . לדוחות הכספיים3-6לפרטים נוספים ראה בבאורים   

 ,הסדר טיעון שהושג בין הבנק, יפו-אביב-בתל,  אישר בית משפט השלום2008בינואר   .ב

אומי ל, )מ"פיא חברה לניהול קרנות נאמנות בע-לשעבר לאומי(מ "בע. פ.לאומי ל

לאומי ניירות ערך , )מ" לאומי בע-לשעבר פסגות מנהלי קרנות (מ "ניהול בע

שהינן חברות בנות של , )מ"לשעבר פסגות אופק בית השקעות בע(מ "והשקעות בע

 לחוק השקעות 82בגין כתב אישום בשל עבירה על סעיף , לבין הפרקליטות, הבנק

   .1984-ד"התשמ, משותפות בנאמנות

 הטיעון חזרה בה הפרקליטות מכל האישומים שיוחסו לעובדי הבנק במסגרת הסדר   

. ועובדי החברות הבנות והגישה כתב אישום מתוקן כנגד הבנק והחברות הבנות בלבד

 אי ת מחדל בגיןכתב האישום המתוקן צומצם משמעותית באופן שייחס לבנק עביר

. יו מן החמורותהפרקליטות הצהירה כי נסיבות ביצוע העבירה לא ה. פיקוח בלבד

והושתו עליהם , הבנק וחברות הבנות הודו בעובדות נשוא כתב האישום המתוקן

, ח" מיליון ש10 –מ "בע. פ.לאומי ל, ח" מיליון ש5 –הבנק : קנסות כמפורט להלן

שנחלקו , ח" מיליון ש10 –מ "מ ולאומי ניירות ערך והשקעות בע"ולאומי ניהול בע

  . בין שתיהן

כמו גם למשרדי בנקים נוספים ,  הגיעו למשרדים שונים של הבנק2004בנובמבר   .ג

לצורך , חוקרי רשות ההגבלים העיסקיים ואספו חומר כתוב וחומר מחשב, במערכת

 ערכו חוקרים 2005בחודש יולי . חקירת חשדות של הסדרים כובלים בין בנקים

 חומר ואספו, מטעם  רשות ההגבלים העסקיים חיפוש במשרדים שונים של הבנק

  .לצורך  חקירת חשדות של הסדרים כובלים בין הבנקים, כתוב וחומר מחשב

 זומנו לחקירה ברשות ההגבלים 2008 וברביע הראשון של שנת 2005בשנת , כמו כן  

  .וכן הוגשו לבנק דרישות למתן מסמכים, העסקיים מספר עובדים של הבנק

יים בו נאמר כי  התקבל בבנק מכתב מאת הרשות ההגבלים העסק2008במרס   

לחוק ) 1)(א(43הממונה בוחנת בימים אלה  אפשרות להפעיל את סמכותה לפי סעיף 

ולקבוע כי התקיימו הסדרים כובלים בין בנק , 1988-ח"תשמ, ההגבלים העסקיים

הבנק , מ"בנק המזרחי המאוחד בע, מ"בנק דיסקונט לישראל בע, מ"הפועלים בע

  .שעניינם העברת מידע הנוגע לעמלות, נקוהב, מ"הבינלאומי הראשון לישראל בע

. 2008 ביוני 30ליום הממונה אפשרה לבנקים להביא את עמדתם בכתב בפניה עד   

  .הבנק פנה בבקשה למתן ארכה נוספת

  . הבנק בוחן בימים אלו  את הודעת הממונה ואת האמצעים שיש לנקוט בנושא  

  הליכים משפטיים
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   חברתיתמעורבות –לאומי למען הקהילה 

וכחלק , פעיל לאומי בקהילה שבקרבה הוא פועל,  שנים ועד לימינו אלה106מהקמתו לפני 

, התרבות, החברה, מתפיסתו תורם הבנק למוסדות ולארגונים שונים בתחומי החינוך

בשנים האחרונות שם הבנק דגש על תמיכה בתחום החינוך והשכלה . האמנות והבריאות

  . מנהיגות בקרב בני הנוער בפריפריהועל עידוד היזמות וטיפוח ה

  : מעורבות הקבוצה בקהילה מבוצעת במספר דרכים

הפועלים לקידום פרויקטים ) מוסדות ועמותות(תרומות באמצעות ארגונים   -

 .חברתיים שבמרכזם חינוך ורווחת ילדים ובני נוער

 . מעורבות באמצעות מתן חסויות לפעילויות חינוכיות ותרבותיות  -

  .פרטנית לאוכלוסיות במצוקה קשהדאגה   -

, בקהילהלהיות מעורבים מעודד לאומי את עובדיו , כחלק מהמחויבות הכוללת לקהילה

מאות עובדים מתנדבים בפרויקטים . ומספק להם תשתית והזדמנויות להתנדב ולתרום

שיזם הבנק ופרויקטים נוספים " יזמים צעירים", "לאומי אחרי"המתבצעים במסגרת 

, הודות למודעות הגוברת לנושא התרומה לקהילה.  עבור החניכיםלחיקוימודל ומשמשים 

  .  לאומיהנהלתגיבוי  ביוזמים סניפים ויחידות פרויקטים עצמאיים מקומיים

   "  קרן המאה למען דור המחר- לאומי אחרי "
 . בני נוער לוקחים חלק בשישה פרויקטים שונים בהם משקיעה העמותה16,000-כ  -

 לאחר גיבוש הקבוצות וסיום פרק אימונים -"  אחריי–נוער מוביל שינוי "עמותת   -

החניכים הופכים לשותפים פעילים , ל"משמעותי ואתגרי בקבוצות ההכנה לצה

התכנים העיוניים בהם עסקו .  בקבוצה ולומדים לקחת אחריות על עצמם וסביבתם

ל לזכרה של בת חן  לישרא60תחרות כתיבה ארצית בסימן : הקבוצות כללו בין היתר

שירות , קבלת השונה, הקוד האתי, אני ישראלי, זכויות הנכים, נאמנות ובגידה, שחק

לקראת פורים ניהלו . ניהול צוות ועוד, ניהול זמן, משמעותי וזהירות בדרכים

שבו אספו וחילקו מוצרי מזון ודברי מתיקה " מתוקים לחיילים"החניכים מבצע 

 . ל"לחיילי צה

 נוסף בראשון לציון לסיוע לתלמידים ממוצא אתיופי במסגרת שיתוף נפתח מוקד  -

 .  א"הפעולה בין העמותה לבין המדור למעורבות חברתית באוניברסיטת ת

 קבוצת התלמידים בכפר יונה שבה משקיעה העמותה ממשיכה בשנה –יוניסטרים   -

ם פעולה ושיתפו עימ" אחרי"חניכי הקבוצה הצטרפו לחניכי . השנייה של פעילותה

 ".מתוקים לחיילים"במבצע 

 תלמידים לומדים בתכנית לקידום הנגישות להשכלה הגבוהה 1,100- למעל   -

השנה נרשם גידול הן במספר התלמידים יוצאי . באוניברסיטת בן גוריון בנגב

  . אתיופיה המשתתפים והן במספר התלמידים הבדואים הלוקחים חלק בפרויקט

   "צבע טרי"ד  ירי–לאומי בשביל האמנות 

וכחלק , ובאמנים צעירים בפרט, כחלק מתמיכת קבוצת לאומי באמנות ובתרבות בכלל

' צבע טרי' יריד מרס למדינה התקיים בחודש 60-המעידוד היצירה הישראלית לרגל שנת 

 אמנים צעירים את יצירותיהם 70-מבמהלכו הציגו למעלה , בחסות ראשית של לאומי

יתה לקרב את האמנים לציבור הרחב ולאפשר לקהל לרכוש מטרת היריד ה. לקהל הרחב

 יצירות 1,000-מאביב הוצגו למעלה -ביריד שהתקיים בתל. יצירות אמנות מוערכות

ונמכרו מאות , אמנות של אמנים צעירים שאינם מוכרים לצד אמנים צעירים מוכרים

  . יצירות אמנות

חר אמנות ממשפחות מעוטות ח הופנה לטובת מלגות עבור נוער שו" ש260,000סך של 

המטפלת בילדים החוסים ' ילדים בסיכוי'ולטובת עמותת , )ח" ש160,000(יכולת 

  לאומי למען הקהילה

 נושאים נוספים. ד
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 עשרות אלפי חובבי אומנות ובמהלך ארבעת ימי היריד ביקרו ב). ח" ש100,000(בפנימיות 

  .ח" מיליון ש2.5-כונרכשו יצירות בהיקף של , ומבקרים

  ומי ברבעוןסיכום היקף התרומות והחסויות של לא
 תרמה קבוצת לאומי והעניקה חסויות למטרות חברתיות 2008 הראשון של שנת ברביע

  .ח" מיליון ש3.3-מתוכם סך התרומות הוא כ, ח" מיליון ש4.6-כוקהילתיות בהיקף של  

  

  

הסטנדרטים המקצועיים לפיהם , פרטים בדבר הביקורת הפנימית בקבוצה ובכלל זה

, תכנית העבודה השנתית והרב שנתית והשיקולים בקביעתה, רת הפנימיתפועלת הביקו

  .2007נכללו בדוח השנתי לשנת 

  .בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בפרטים אלה

 במרס 11הוגש ביום בגין בנק לאומי  2007שנת  למחצית שניה של, דוח המבקר הפנימי

  .2007 במרס 16 ונדון בועדת הביקורת ביום 2007

עדה וונדון בו 2008 באפריל 17 הוגש ביום 2007שנת  דוח המבקר הפנימי השנתי של

 בגין חברות 2007 ודוח המבקר הפנימי השנתי של שנת .2008 באפריל 27הביקורת ביום 

  .2008 במאי 15 ונדון בועדת הביקורת ביום 2008 במאי 11הבנות הוגש ביום 

  המבקר הפנימי
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  לגבי הגילוי בדוח הכספיהערכת בקרות ונהלים 

 פירסם המפקח על הבנקים הוראה בדבר הצהרה שתצורף לדוחות 2004 בנובמבר 15ביום 

ל והחשבונאי "עליה יחתמו המנכ, רבעוניים ושנתיים של תאגידים בנקאיים

ראש החטיבה , בלאומי(החשב של הבנק או אדם המבצע בפועל אותו תפקיד /הראשי

 2005 ביולי 18ביום . 2005 ביוני 30-תקופה המסתיימת בהחל מהדוח הכספי ל) לכספים

נוסח ההצהרה בהוראה מבוסס על . פירסם המפקח על הבנקים נוסח מתוקן של ההצהרה

. Sarbanes - Oxley ("SOX") בחוק 302 ומתייחס לדרישות של סעיף SEC-הוראות של ה

 404בעו בסעיף בהתאם להוראה ההצהרה אינה מיושמת על פי הדרישות המרחיבות שנק

 המחייב קיום מערך בקרה פנימית על פי מסגרת מוגדרת ומקובלת SOX Act-של ה

 ביוני 30והרחבה בהיקף ניכר בהשוואה לבקרות הגילוי שהפעלתן נדרשה מהדוחות ליום 

  . ואילך2005

ל הראשי "קבע הבנק נהלים וכן מונתה ועדת גילוי בראשות המנכ, בסיוע יועצים חיצוניים

ק ובשיתוף חברי הנהלה ומנהלים בכירים אחרים במתכונת המאפשרת לקיים את של הבנ

  .ההנחיות של הוראה זו

העריכו לתום , ל הראשי וראש החטיבה לכספים של הבנק"בשיתוף המנכ, הנהלת הבנק

.  של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנקהאפקטיביותהתקופה המכוסה בדוח זה את 

ל הראשי של  הבנק וראש החטיבה לכספים הסיקו כי לתום "כהמנ, על בסיס הערכה זו

, לעבד,  כדי לרשוםאפקטיבייםתקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק הינם 

לסכם ולדווח על המידע שהבנק נדרש לגלות בדוח הרבעוני בהתאם להוראות הדיווח 

  . לציבור של המפקח על הבנקים ובמועד שנקבע בהוראות אלו

 לא אירע כל שינוי מהותי בבקרה 2008 של  במרס31שהסתיים ביום רביע לך המהב

 אשר השפיע באופן מהותי או סביר שצפוי להשפיע ,הפנימית על הדיווח הכספי של הבנק

  .באופן מהותי על הבקרה הפנימית של הבנק על הדיווח הכספי

  (SOX Act 404)אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על  דיווח כספי 

 פירסם המפקח על הבנקים חוזר המפרט הוראות ליישום דרישות סעיף 2005 בדצמבר 5-ב

 Public Company Accounting - והSEC - נקבעו על ידי ה404בסעיף . SOX Act - של ה404

Oversight Board הוראות באשר לאחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי 

  . לגבי הביקורת של הבקרה הפנימית על דיווח כספיוחוות דעת רואי החשבון המבקר

  :ל קובעות"הוראות המפקח בחוזר הנ

 שפורסמו SEC - וכן את הוראות ה404תאגידים בנקאיים יישמו את דרישות סעיף  •

  .מכוחו

, בקרה פנימית נאותה מחייבת קיום מערך בקרה על פי מסגרת מוגדרת ומוכרת •

  . ל לשמש לצורך הערכת הבקרה הפנימית עונה על הדרישות ויכוCOSO -ומודל ה

או הקמה של מערכת תשתית של בקרות /יישום דרישות ההוראה מחייב שדרוג  ו •

פנימיות בבנק והליך פיתוחן של מערכות אלה מחייב את הבנק להיערך ולקבוע 

  .שלבים ויעדי ביניים עד ליישומן המלא

 שביקורת רואי החשבון כך, 2008את הפרויקט יש להשלים עד המחצית הראשונה של  •

  .2008 ותסתיים עד למועד הדיווח של דצמבר 2008 תחל בחודש יוני יםהמבקר

  הערכת בקרות ונהלים
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תמצית  הוחלט לאשר ולפרסם את 2008 במאי 28בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 

 2008 מרסב 31 של הקבוצה ליום ים הבלתי מבוקר- ים המאוחדםייכספה ותדוחה

  . ריך באותו תאה שנסתיימהלתקופו

 ישיבות של 43-וישיבות מליאה   13 - 2008 מרס -בתקופה ינואר הדירקטוריון קיים 

  .ועדות הדירקטוריון

חברות של מנהלים של הבנק ולעובדים ולדירקטוריון הבנק מביע את הערכתו ותודתו 

  .על עבודתם המסורה ותרומתם לקידום עסקי הקבוצה, ל"בארץ ובחו, הקבוצה
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        סקירת הנהלהסקירת הנהלהסקירת הנהלהסקירת הנהלה

       

     במרס31לשלושה חודשים שנסתיימו ביום         

    2008        )ט( 2007      

      הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה     הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה 

    יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  השפעתכולל   יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  כולל השפעת

    )ב(ממוצעת   מימון  נגזרים  נגזרים  )ב(ממוצעת    מימון  נגזרים  נגזרים

     )ח"במיליוני ש(  )באחוזים(    ) ח"במיליוני ש(  )באחוזים(  

  מטבע ישראלי לא צמוד                

  )ד ()ג(נכסים   105,071  1,569  6.11    91,774  1,422  6.36  

  )ה( ALM-ים ו משובצהשפעת נגזרים  44,633  146      27,781  158    

  סך כל הנכסים  149,704  1,715    4.66  119,555  1,580    5.40

  )ד (התחייבויות  104,902  )779(  )3.00(    97,217  )796(  )3.31(  

  )ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים  33,526  )35(      13,412  )14(    

  סך כל ההתחייבויות  138,428  )814(    )2.37(  110,629  )810(    )2.96(

  פער הריבית      3.11  2.29      3.05  2.44

  מטבע ישראלי צמוד למדד                

  )ד ()ג(נכסים   60,458  984  6.68    56,690  544  3.89  

  )ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים  1,589  14      293  6    

  סך כל הנכסים  62,047  998    6.59  56,983  550    3.91

  )ד (בויותהתחיי  44,850  )659(  )6.02(    44,174  )317(  )2.91(  

  )ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים  11,931  )328(      5,544  )113(    

  סך כל ההתחייבויות  56,781  )987(    )7.14(  49,718  )430(    )3.51(

  פער הריבית      0.66  )0.55(      0.98  0.40

  : מטבע חוץ                

  )ח"לרבות מטבע ישראלי צמוד למט(                

  )ד ()ג(נכסים   114,734  )5,442(  )17.67(    125,162  )206(  )0.66(  

  )ה: (השפעת נגזרים                

   מגדריםנגזרים  3,754  -      4,782  252    

   ALM- משובצים ונגזרים  84,892  )4,388(      50,234  )624(    

  סך כל הנכסים  203,380  )9,830(    )17.98(  180,178  )578(    )1.28(

  )ד (התחייבויות  116,121  6,398  20.28    116,827  710  2.41  

  )ה: (השפעת נגזרים                

   מגדריםנגזרים  3,544  14      4,448  )254(    

   ALM- משובצים ונגזרים  85,816  4,154      58,988  761    

  סך כל ההתחייבויות  205,481  10,566    19.04  180,263  1,217    2.67

  פער הריבית      2.61  1.06      1.75  1.39

  

  .להלן 70הערות ראה בעמוד 

  

  

  

      )א(  )על בסיס מאוחד(שיעורי הכנסה והוצאה 
  סכומים מדווחים

  
  'תוספת א



        סקירת הנהלהסקירת הנהלהסקירת הנהלהסקירת הנהלה

       

    במרס 31לשלושה חודשים שנסתיימו ביום         

    2008        )ט (2007      

      הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה     הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה 

    יתרה  )הוצאות(   השפעתללא  השפעתכולל   יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  השפעתכולל 

    )ב(ממוצעת   מימון  נגזרים  נגזרים  )ב(ממוצעת    מימון  נגזרים  נגזרים

     )ח"במיליוני ש(  )באחוזים(    ) ח"במיליוני ש(  )באחוזים(  

    

2.60  

  

1,760  

  

273,626  

    

)4.06(  

  

)2,889(  

  

280,263  

נכסים כספיים שהניבו הכנסות סך הכל 

  )ו ()ד(מימון 

  )ה: ( נגזריםהשפעת                

   מגדריםנגזרים  3,754  -      4,782  252    

   ALM- משובצים ונגזרים  131,114  )4,228(      78,308  )460(    

  סך כל הנכסים  415,131  )7,117(    )6.69(  356,716  1,552    1.75

    

)0.63(  

  

)403(  

  

258,218  

    

7.26  

  

4,960  

  

265,873  

התחייבויות כספיות שגרמו סך הכל 

  )ד (הוצאות מימון

  )ה: (השפעת נגזרים                

   מגדריםנגזרים  3,544  14      4,448  )254(    

   ALM- משובצים ונגזרים  131,273  3,791      77,944  634    

  סך כל ההתחייבויות  400,690  8,765    8.47  340,610  )23(    )0.03(

  פער הריבית      3.20  1.78      1.97  1.72

  בגין אופציות    -        12    

      

  

1  

        

  

)19(  

לא כולל (נגזרים אחרים בגין מכשירים   

 ALM-ב, נגזרים בגידור, אופציות

  )ה) (ונגזרים משובצים שהופרדו

      

228  

        

357  

  עמלות מעסקי מימון והכנסות   

  )ז(מימון אחרות 

  הוצאות מימון אחרות    )26(        23    

      

1,793  

        

1,960  

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה   

  פקיםלחובות מסו

      

)11(  

        

)244(  

לרבות (הפרשה לחובות מסופקים   

  )נוספתוכללית הפרשה 

      

1,782  

        

1,716  

רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה   

  לחובות מסופקים

        

273,626  

        

280,263  

  נכסים כספיים שהניבו הכנסות מימון 

  )ו) (ד(

  )ח(נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים   5,849        3,726      

  )ד(נכסים כספיים אחרים   5,220        4,051      

        

)1,020(  

        

)870(  

הפרשה כללית והפרשה נוספת לחובות 

  מסופקים

  סך כל הנכסים הכספיים  290,462        280,383      

        

258,218  

        

265,873  

התחייבויות כספיות שגרמו הוצאות 

  )ד(מימון 

        

3,397  

        

6,209  

  ת ממכשירים התחייבויות הנובעו

  )ח(נגזרים 

  )ד(התחייבויות כספיות אחרות   8,888        9,245      

  סך כל ההתחייבויות הכספיות  280,970        270,860      

        

9,523  

        

9,492  

סך הכל עודף נכסים כספיים על 

  התחייבויות כספיות

  נכסים לא כספיים  10,970        9,105      

  תהתחייבויות לא כספיו  586        767      

  סך כל האמצעים ההוניים  19,876        17,861      

  

  .להלן 70הערות ראה בעמוד 

  

  )א( )המשך( )על בסיס מאוחד(שיעורי הכנסה והוצאה 
  סכומים מדווחים 

  
  )המשך ('תוספת א



        סקירת הנהלהסקירת הנהלהסקירת הנהלהסקירת הנהלה

       

  :הערות
  
 של מכשירים מאזניותלרבות השפעות חוץ ( ניתנים לפני ולאחר השפעת מכשירים נגזרים הנתונים בלוח זה  )א(

   ).  נגזרים

פרט למגזר מטבע ישראלי לא , ל"ו ותחילת הרבעונים בחברות מאוחדות בחעל בסיס יתרות פתיחה חודשיות  ) ב(

ולאחר ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של , צמוד בו מחושבת היתרה הממוצעת על בסיסי נתונים יומיים

  .הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים

היתרה הממוצעת של רווחים שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של  מהיתרה הממוצעת של הנכסים נוכתה  )ג(

  :סחר וזמינות למכירה כלהלןלמאגרות חוב 

  .ח" מיליוני ש58  סך שלשלושה חודשים ל שהלתקופ במגזר מטבע ישראלי לא צמוד  

  .ח"מיליוני ש 92  סך שלשלושה חודשים ל שהלתקופ במגזר מטבע ישראלי צמוד למדד  

  .ח"וני ש מילי443  סך שלשלושה חודשים ל שהלתקופ )ח"למטמטבע ישראלי צמוד לרבות (מטבע חוץ במגזר   

  .למעט מכשירים נגזרים  )ד( 

 המהווים חלק ממערך (ALM)נגזרים משובצים שהופרדו ונגזרים , )למעט אופציות(מכשירים נגזרים מגדרים   )ה(

  .ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק

 של שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן רווחים היתרה הממוצעת של נוכתה מהיתרה הממוצעת של הנכסים  )ו (

  .ח" מיליוני ש593 של שלושה חודשים סך של הלתקופ, במגזרים השונים, למסחר וזמינות למכירהאגרות חוב 

  .לרבות רווחים והפסדים ממכירת השקעות באגרות חוב ומהתאמות לשווי הוגן של אגרות חוב למסחר  )ז( 

  ).יות ממוצעות של מכשירים נגזריםלא כולל יתרות חוץ מאזנ(יתרות מאזניות ממוצעות של מכשירים נגזרים   )ח(

  .סווג מחדש  )ט(

  



        סקירת הנהלהסקירת הנהלהסקירת הנהלהסקירת הנהלה

       

    במרס 31 חודשים שנסתיימו ביום לשלושה        

    2008      )ו (2007    

      ותהכנס  )הוצאה(שיעור הכנסה     הכנסות  )הוצאה(שיעור הכנסה 

    יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  כולל השפעת  יתרה  )הוצאות(  ללא השפעת  כולל השפעת

    )ב(ממוצעת   מימון  נגזרים  נגזרים  )ב(ממוצעת   מימון   נגזרים  נגזרים

     )$במיליוני (  )באחוזים(    ) $במיליוני (  )באחוזים(  

  פעילות מקומית : מטבע חוץ                

  צמוד לרבות מטבע ישראלי (                

  )מטבע חוץ

  )ד ()ג(נכסים   19,016  268  5.76    19,602  268  5.59  

  )ה: (השפעת נגזרים                

   מגדריםנגזרים  1,000  4      1,133  59    

   ALM- משובצים ונגזרים  22,596  77      11,861  1    

  סך כל הנכסים  42,612  349    3.31  32,596  328    4.10

  )ד (התחייבויות  20,625  )170(  )3.34(    18,347  )171(  )3.78(  

  )ה: (השפעת נגזרים                

   מגדריםנגזרים  944  -       1,054  )60(    

   ALM- משובצים ונגזרים  22,835  )38(      13,918  )4(    

  סך כל ההתחייבויות  44,404  )208(    )1.89(  33,319  )235(    2.85

  פער הריבית      2.42  1.42      1.81  1.25

שלוחות שהן , ל"ות חופעיל: מטבע חוץ                

  זרוע ארוכה

  )ד ()ג(נכסים   11,312  162  5.86    10,052  147  5.96  

  )ה( ALM- משובצים והשפעת נגזרים  65  1      51  14    

  סך כל הנכסים  11,377  163    5.87  10,103  161    6.49

  )ד (התחייבויות  10,095  )107(  )4.32(    9,342  )103(  )4.48(  

  )ה( ALM- משובצים וגזריםהשפעת נ  80  )4(      69  -    

  סך כל ההתחייבויות  10,175  )111(    )4.46(  9,411  )103(    )4.44(

  פער הריבית      1.54  1.41      1.48  2.05

  סך הכל                

    

5.71  

  

415  

  

29,654  

    

5.80  

  

430  

  

30,328  

  ח שהניבו "נכסים כספיים במט

  )ד) (ג (הכנסות מימון

  )ה: (השפעת נגזרים                

   מגדריםנגזרים  1,000  4      1,133  59    

   ALM- משובצים ונגזרים  22,661  78      11,912  15    

  סך כל הנכסים  53,989  512    3.85  42,699  489    4.66

    

)4.01(  

  

)274(  

  

27,689  

    

)3.66(  

  

)277(  

  

30,720  

ח שגרמו "התחייבויות כספיות במט

  )ד (הוצאות מימון

  )ה: (השפעת נגזרים                

   מגדריםנגזרים  944  -       1,054  )60(    

   ALM- משובצים ונגזרים  22,915  )42(      13,987  )4(    

  סך כל ההתחייבויות  54,579  )319(    )2.37(  42,730  )338(    )3.02(

  פער הריבית      2.14  1.48      1.70  1.46

  

   ).   מאזנית של מכשירים נגזריםלרבות השפעות חוץ( ניתנים לפני ולאחר השפעת מכשירים נגזרים הנתונים בלוח זה  )א(

ולאחר ניכוי , ל"ותחילת הרבעונים בחברות מאוחדות בחו, על בסיס יתרות פתיחה חודשיות בבנק ובחברות מאוחדות בארץ  )ב(

  .היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים

שטרם מומשו מהתאמות  רווחיםהיתרה הממוצעת של  כתהנול "בפעילות מקומית ובפעילות חויתרה הממוצעת של הנכסים ל  )ג(

  .ב" דולר ארהן מיליו121בסך למסחר וזמינות למכירה לשווי הוגן של אגרות חוב 

  .למעט מכשירים נגזרים  )ד(

 המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים (ALM)נגזרים משובצים שהופרדו ונגזרים , )למעט אופציות(מכשירים נגזרים מגדרים   )ה(

  .התחייבויות של הבנקוה

.סווג מחדש  )ו(

  )א( )המשך( )על בסיס מאוחד(שיעורי הכנסה והוצאה  
  ב"ארה$ -נומינלי ב: מטבע חוץ

  
  )המשך ('תוספת א
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    )בלתי מבוקר( 2008במרס  31

  

  יתרת 

  חובות 

  ***בעייתיים 

  ההוצאה 

התקופתית בגין 

הפרשה ספציפית 

  לחובות מסופקים

  סיכון 

  אשראי 

  כולל 

  לציבור

סיכון 

  ראי אש

  חוץ 

  **מאזני 

  

  סיכון 

  אשראי 

  *מאזני 

  

    )ח"במיליוני ש(        

  בגין פעילות לווים בישראל          

  חקלאות  2,037  377  2,414  )22(  296

  תעשייה  24,400  13,048  37,448  273  2,552

  ן"בינוי ונדל  30,926  16,842  47,768  )5(  4,744

  חשמל ומים  1,374  227  1,601  -  9

  מסחר  15,972  3,995  19,967  )69(  1,653

  שרותי הארחה ואוכל, בתי מלון  3,796  465  4,261  )1(  1,332

  תחבורה ואחסנה  4,253  1,056  5,309  10  452

  תקשורת ושרותי מחשב  4,477  1,697  6,174  16  343

  שרותים פיננסיים  16,868  5,555  22,423  44  601

  שרותים עסקיים ואחרים  5,301  1,415  6,716  1  253

  שרותים ציבוריים וקהילתיים  5,645  1,124  6,769  )2(  460

   הלוואות לדיור-אנשים פרטיים   37,131  2,325  39,456  43  945

   אחר-אנשים פרטיים   21,545  23,372  44,917  23  1,451

15,091  311  245,223  71,498  173,725    

  ל"בגין פעילות לווים בחו  41,500  18,963  60,463  )42(  1,178

  סך הכל  215,225  90,461  305,686  269  16,269

  :סיכון אשראי שנכלל בענפי המשק השונים          

  ****תנועות ההתיישבות   3,280  584  3,864  )25(  475

  *****רשויות מקומיות   3,318  142  3,460  -  214

 

  

ח ונכסים אחרים בגין "ליוני ש מי10,684 בסך השקעות באגרות חוב של הציבור, ח" מיליוני ש200,905 בסך אשראי לציבור  *

  .ח" מיליוני ש3,636מכשירים נגזרים כנגד הציבור בסך 

  .סיכון אשראי במכשירים פיננסים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה  **

וה ושל קבוצת יתרות חובות בעייתיים בניכוי אשראי המכוסה בביטחונות המותרים לניכוי לצורך מגבלות של חברות של לו  ***

  .כולל רכיבי סיכון חוץ מאזני. לווים

  .ארגונים אזוריים וארציים ותאגידים שבשליטת תנועות ההתיישבות, קיבוצים ומושבים  ****

  .לרבות תאגידים בשליטתם  *****

  .סיכון האשראי ויתרות החובות הבעייתיים מוצגים לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקים

  

  )על בסיס מאוחד(סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק 
  סכומים מדווחים

  
  'תוספת ב



        סקירת הנהלהסקירת הנהלהסקירת הנהלהסקירת הנהלה

       

    )בלתי מבוקר (2007 במרס 31

  

  יתרת 

  חובות

  ***בעייתיים 

  ההוצאה 

התקופתית בגין 

הפרשה ספציפית 

  לחובות מסופקים

  סיכון 

  אשראי 

  כולל 

  לציבור

סיכון 

  אשראי 

  חוץ 

  **מאזני 

  

  סיכון 

  ראי אש

  *מאזני 

  

    )ח"במיליוני ש(        

  בגין פעילות לווים בישראל          

  חקלאות  1,989  360  2,349  )6(  383

  תעשייה  21,155  13,293  34,448  12  3,609

  ן"בינוי ונדל  28,484  15,212  43,696  10  5,845

  חשמל ומים  1,501  474  1,975  -  6

  מסחר  15,004  4,445  19,449  4  2,000

  שרותי הארחה ואוכל, בתי מלון  4,134  711  4,845  3  1,919

  תחבורה ואחסנה  4,163  1,063  5,226  1  695

  תקשורת ושרותי מחשב  5,702  1,437  7,139  35  568

  שרותים פיננסיים  15,681  3,776  19,457  )31(  714

  ואחריםשרותים עסקיים   4,806  1,199  6,005  )2(  372

  ריים וקהילתייםשרותים ציבו  5,662  858  6,520  )8(  552

   הלוואות לדיור-אנשים פרטיים   33,814  1,518  35,332  11  1,289

   אחר-אנשים פרטיים   18,210  20,419  38,629  14  1,292

19,244  43  225,070  64,765  160,305    

  ל"בגין פעילות לווים בחו  36,940  18,526  55,466  )12(  1,202

  סך הכל  197,245  83,291  280,536  31  20,446

  :סיכון אשראי שנכלל בענפי המשק השונים          

  ****תנועות ההתיישבות   3,349  560  3,909  )6(  652

  *****רשויות מקומיות   3,293  154  3,447  -  243

 

ח ונכסים אחרים בגין " מיליוני ש8,377השקעות באגרות חוב של הציבור בסך , ח" מיליוני ש186,727אשראי לציבור בסך   *

  .ח"מיליוני ש 2,141רים כנגד הציבור בסך מכשירים נגז

  .סיכון אשראי במכשירים פיננסים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה  **

יתרות חובות בעייתיים בניכוי אשראי המכוסה בביטחונות המותרים לניכוי לצורך מגבלות של חברות של לווה ושל קבוצת   ***

  .ץ מאזניכולל רכיבי סיכון חו. לווים

  .ארגונים אזוריים וארציים ותאגידים שבשליטת תנועות ההתיישבות, קיבוצים ומושבים  ****

  .לרבות תאגידים בשליטתם  *****

  .סיכון האשראי ויתרות החובות הבעייתיים מוצגים לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקים

  

  

  

  )המשך( )על בסיס מאוחד(אשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק סיכון ה
  סכומים מדווחים

  
  )המשך(' תוספת ב



        סקירת הנהלהסקירת הנהלהסקירת הנהלהסקירת הנהלה

       

    )מבוקר (2007 בדצמבר 31

  

  יתרת 

חובות 

  ***בעייתיים 

  ההוצאה 

התקופתית בגין 

הפרשה ספציפית 

  לחובות מסופקים

  סיכון 

  אשראי 

  כולל 

  לציבור

סיכון 

  אשראי 

  חוץ 

  **מאזני 

  

  סיכון 

  אשראי 

  *מאזני 

  

    )ח"במיליוני ש(        

  בגין פעילות לווים בישראל          

  חקלאות  2,135  365  2,500  )17(  272

  תעשייה  23,013  14,411  37,424  149  2,656

  ן"בינוי ונדל  30,335  16,905  47,240  97  4,424

  חשמל ומים  1,399  220  1,619  0  10

  מסחר  15,615  4,130  19,745  88  1,191

   ואוכלשרותי הארחה, בתי מלון  4,127  457  4,584  18  1,611

  תחבורה ואחסנה  4,082  1,078  5,160  8  493

  תקשורת ושרותי מחשב  4,305  1,560  5,865  20  362

  שרותים פיננסיים  16,815  5,172  21,987  )135(  598

  ואחריםשרותים עסקיים   5,253  1,399  6,652  18  191

  שרותים ציבוריים וקהילתיים  5,595  1,278  6,873  2  369

   הלוואות לדיור-אנשים פרטיים   36,839  2,170  39,009  50  989

   אחר-אנשים פרטיים   21,090  22,789  43,879  165  1,187

14,353  463  242,537  71,934  170,603    

  ל"בגין פעילות לווים בחו  43,217  19,165  62,382  93  1,121

  סך הכל  213,820  91,099  304,919  556  15,474

  :השוניםסיכון אשראי שנכלל בענפי המשק           

  ****תנועות ההתיישבות   3,296  619  3,915  )23(  531

  *****רשויות מקומיות   3,334  134  3,468  )2(  153

 

ח ונכסים אחרים בגין " מיליוני ש12,435השקעות באגרות חוב של הציבור בסך , ח" מיליוני ש199,315אשראי לציבור בסך   *

  .ח"י ש מיליונ2,070מכשירים נגזרים כנגד הציבור בסך 

  .סיכון אשראי במכשירים פיננסים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה  **

יתרות חובות בעייתיים בניכוי אשראי המכוסה בביטחונות המותרים לניכוי לצורך מגבלות של חברות של לווה ושל קבוצת   ***

  .כולל רכיבי סיכון חוץ מאזני. לווים

  .רגונים אזוריים וארציים ותאגידים שבשליטת תנועות ההתיישבותא, קיבוצים ומושבים  ****

  .לרבות תאגידים בשליטתם  *****

  .סיכון האשראי ויתרות החובות הבעייתיים מוצגים לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקים

  

  

  

  

  )המשך( )סיס מאוחדעל ב(סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק 
  סכומים מדווחים

  
  )המשך(' תוספת ב



        

       

         (CERTIFICATION) -הצהרה 

  

  :אני גליה מאור מצהירה כי

  

  

 2008 במרס 31לרביע  שהסתיים ביום ") הבנק: "להלן(מ " הרבעוני של בנק לאומי לישראל בעסקרתי את הדוח  .1

  ").הדוח: "להלן(

  

הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית , בהתבסס על ידיעתי  .2

לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה , צגיםלאור הנסיבות בהן נכללו אותם מ, הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו

  .המכוסה בדוח

  

מכל , הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, בהתבסס על  ידיעתי  .3

תוצאות הפעולות והשינויים בהון העצמי של הבנק לימים ולתקופות , את המצב הכספי, הבחינות המהותיות

  .המדווחים בדוח

  

אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לצורך גילוי  הנדרש   .4

  :וכן. בדוח של הבנק

המיועדים , או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה  .א

מובא לידיעתנו על ידי אחרים , ולרבות תאגידים מאוחדים של, להבטיח שמידע מהותי המתייחס לבנק

  ;בבנק  ובאותם תאגידים בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו את מסקנותינו לגבי   .ב

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

  וכן

, גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברביע זה שהשפיע באופן מהותי  .ג

  וכן; על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי

קטוריון ולוועדת לדיר, אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואי החשבון המבקרים המשותפים  .5

בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על  דיווח , הביקורת של הדירקטוריון של הבנק

  : כספי

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על   .א

  וכן; לסכם ולדווח על מידע כספי, לעבד, וםאשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתו של הבנק לרש, דיווח כספי

בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית  .ב

  .תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי

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

  

  

  

  

     2008 במאי 28

  ___________________  

   גליה מאור     

  מנהל כללי ראשי 

  

  

  

  

  



        

       

  (CERTIFICATION) -הצהרה 

  

  :אני זאב נהרי מצהיר כי

  

  

 2008 במרס 31לרביע  שהסתיים ביום ") הבנק: "להלן(מ "סקרתי את הדוח הרבעוני של בנק לאומי לישראל בע  .1

  ").הדוח: "להלן(

  

הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית , עתיבהתבסס על ידי  .2

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

  .המכוסה בדוח

  

מכל , ל בדוח משקפים באופן נאותהדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלו, בהתבסס על  ידיעתי  .3

תוצאות הפעולות והשינויים בהון העצמי של הבנק לימים ולתקופות , את המצב הכספי, הבחינות המהותיות

  .המדווחים בדוח

  

אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לצורך גילוי  הנדרש   .4

  :וכן. בדוח של הבנק

המיועדים , או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, בענו בקרות ונהלים כאלהק  .א

מובא לידיעתנו על ידי אחרים , לרבות תאגידים מאוחדים שלו, להבטיח שמידע מהותי המתייחס לבנק

  ;בבנק  ובאותם תאגידים בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח

ת והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו את מסקנותינו לגבי הערכנו את האפקטיביות של הבקרו  .ב

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

  וכן

, גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברביע זה שהשפיע באופן מהותי  .ג

  וכן; על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי, שפיע באופן מהותיאו סביר שצפוי לה

לדירקטוריון ולוועדת , אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואי החשבון המבקרים המשותפים  .5

בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על  דיווח , הביקורת של הדירקטוריון של הבנק

  : כספי

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על   .א

  וכן; לסכם ולדווח על מידע כספי, לעבד, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתו של הבנק לרשום, דיווח כספי

ים אחרים שיש להם בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובד, בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית  .ב

  .תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי

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

  

  

  

  

     2008 במאי 28

  _____________________  

           זאב נהרי  

   הכלליבכיר למנהלמשנה  

   וכלכלהראש החטיבה לכספים     

  

  

  

  

  



 
 

 סומך חייקין   
  

  

 

    
  

  

  77 

  קוסט פורר גבאי את קסירר

   
  
  
  

  לכבוד

  מ"דירקטוריון בנק לאומי לישראל בע

  

  

  ,.נ.ג.א

  

  

   דוחות כספיים ביניים מאוחדים בלתי מבוקרים תמצית סקירת  :הנדון

        2008 במרס 31 ביום השל שלושה חודשים שנסתיימ הלתקופ

  

  

ברות המאוחדות והח) הבנק: להלן(מ "לבקשתכם סקרנו את תמצית מאזן הביניים המאוחד של בנק לאומי לישראל בע

 הביניים על השינויים בהון  ואת תמצית דוחדביניים המאוח רווח והפסד ה את תמצית דוח,2008 במרס 31שלו ליום 

  . באותו תאריךה של שלושה חודשים שנסתיימההעצמי לתקופ

ריאת הדוחות  ק: הנהלים כללו בין השאר. שנקבעו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, סקירתנו נערכה בהתאם לנהלים

קריאת פרוטוקולים של האסיפות הכלליות ושל ישיבות הדירקטוריון וועדותיו ועריכת בירורים עם , ל"הכספיים הנ

  .האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים בבנק

, ל"דוחות כספיים ביניים של החברות המאוחדות בחותמצית הומצאו לנו דוחות של רואי חשבון אחרים בדבר סקירת 

ורווחיהן , 2008 במרס 31מסך כל הנכסים הכלולים בתמצית מאזן הביניים המאוחד ליום  2%- כשר נכסיהן מהוויםא

מכלל הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות  10%-כ מהוויםמפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים 

  . באותו תאריךהשנסתיימ ל שלושה חודשים שההמאוחד לתקופהביניים מסופקים הכלול בתמצית דוח הרווח וההפסד 

אין אנו מחווים , מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה לפי תקני ביקורת מקובליםהיא מאחר שהסקירה שנערכה 

  .הביניים המאוחדים תמצית הדוחות הכספייםדעה על 

שיש צורך , דבר המצביע על כךנו לא בא לידיעת,  עיון בדוחות רואי חשבון אחרים כאמור לעיללרבות ,סקירתנו  בביצוע

כללי חשבונאות הערוכים בהתאם לכדי שיוכלו להיחשב כדוחות כספיים ביניים , בשינויים מהותיים בדוחות האמורים

  .מקובלים ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

  ונגד  נגד הבנקותר לתביעבקשביניים דוחות הכספיים תמצית הל 6- ו4ים לאמור בבאור אנו מפנים את תשומת הלב

בדבר תביעות ואי וודאויות  9-ו) ב(8 יםלאמור בבאור וחברה מאוחדת לרבות בקשות לאישורן כתביעות יצוגיות

על , אם בכלל, ל על הבנק" הבנק אינו יכול להעריך מה תהיינה ההשלכות של העניינים הנ.ות כלולותהקשורות בחבר

  .אם לאו, ם תהיינה מהותיותמצבו הכספי ועל תוצאות פעולותיו וא

  

  

                                  

  

        קוסט פורר גבאי את קסירר  סומך חייקין  

           רואי חשבון  רואי חשבון      
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        דוחות כספייםדוחות כספייםדוחות כספייםדוחות כספיים

    2008 במרס 31  2007 במרס 31  2007 בדצמבר 31

    )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )מבוקר(

    ) ח"במיליוני ש(    

  נכסים      

  מזומנים ופיקדונות בבנקים  36,580  45,281  42,329

  ניירות ערך  44,641  47,211  47,169

  ות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזרנייר  864  108  655

  אשראי לציבור  200,174  185,848  198,557

  אשראי לממשלות  576  781  642

  השקעות בחברות כלולות  1,899  1,781  1,873

  בניינים וציוד  3,331  3,120  3,276

  נכסים אחרים  10,158  6,159  7,650

  סך כל הנכסים  298,223  290,289  302,151

  התחייבויות והון      

  פיקדונות הציבור  228,187  226,861  238,045

  פיקדונות מבנקים  6,575  13,320  6,139

  פיקדונות מממשלות  1,128  1,905  1,198

  ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר  385  116  231

  דחיםשטרי התחייבות וכתבי התחייבות נ, אגרות חוב  21,985  15,803  19,248

  התחייבויות אחרות  20,121  13,633  17,636

  סך כל ההתחייבויות  278,381  271,638  282,497

  זכויות בעלי מניות חיצוניים  109  152  105

  הון עצמי  19,733  18,499  19,549

  סך כל ההתחייבויות וההון  298,223  290,289  302,151

  

  

  

  . נפרד מהםהבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי

  

  

  

  

___________________________________________________________________________________________  

  

  נהרי. ז  מאור       . ג  רף. א

  למנהל הכללי בכיר משנה   מנהל כללי ראשי  ר הדירקטוריון"יו

   וכלכלהראש החטיבה לכספים    

  

  

  

  

  

  

  

  2008 במאי 28: תאריך אישור הדוחות הכספיים

  

   2008 במרס 31תמצית מאזן מאוחד ליום 
  סכומים מדווחים



        דוחות כספייםדוחות כספייםדוחות כספייםדוחות כספיים

  לשלושה חודשים שנסתיימו  לשנה שנסתיימה
     במרס31ביום        בדצמבר31ביום 

2007    2007  2008     

    )בלתי מבוקר(      )מבוקר(

    )ח"במיליוני ש(      

  לות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקיםרווח מפעו  1,960  1,793    7,648

  הפרשה לחובות מסופקים  244  11    407

  רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים  1,716  1,782    7,241

  הכנסות תפעוליות ואחרות        

  עמלות תפעוליות  852  827    3,350

  נטו, מהשקעות במניות) הפסדים(רווחים   )71(  82    461

  הכנסות אחרות  70  81    411

  סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות  851  990    4,222

  הוצאות תפעוליות ואחרות        

  משכורות והוצאות נלוות  1,131  1,027    4,218

  אחזקה ופחת בניינים וציוד  323  296    1,274

  הוצאות אחרות  340  309    1,445

  סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות  1,794  1,632    6,937

  רווח מפעולות רגילות לפני מסים  773  1,140    4,526

  למסים על הרווח מפעולות רגילות הפרשה  383  520    1,722

    רווח מפעולות רגילות לאחר מסים  390  620    2,804

  מפעולות רגילות של חברות כלולות חלק הקבוצה ברווחים        

  לאחר השפעת המס  87  39    184

  מפעולות  ברווחים יםחלקם של בעלי מניות חיצוני        

  רגילות לאחר מסים של חברות מאוחדות  )5(  )1(    )4(

  רווח נקי מפעולות רגילות  472  658    2,984

  מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים) הפסד(רווח   )2(  259    373

  רווח נקי לתקופה  470  917    3,357

    )ח"בש(      

  רווח בסיסי למניה        

  מפעולות רגילותרווח נקי   0.33  0.47    2.11

  מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים) הפסד(רווח   0.00  0.18    0.26

  רווח נקי  0.33  0.65    2.37

  רווח מדולל למניה        

  רווח נקי מפעולות רגילות  0.32  0.47    2.08

  מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים) הפסד(רווח   0.00  0.18    0.26

  רווח נקי  0.32  0.65    2.34

  

. ם לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהםהבאורי

   סכומים מדווחים - תמצית דוח רווח והפסד מאוחד
  2008 במרס 31 ביום ה שנסתיימפהלתקו



        דוחות כספייםדוחות כספייםדוחות כספייםדוחות כספיים

    2008 במרס 31לשלושה חודשים שנסתיימו ביום   

      )בלתי מבוקר(      

          דיבידנד   

      הון    שהוכרז לאחר  סך כל

      וקרנות הון  עודפים  תאריך המאזן  ההון העצמי

      )ח"במיליוני ש(      

  יתרה לתחילת התקופה    7,610  11,669  270  19,549

  רווח נקי לתקופה    -   470  -   470

  הנפקת מניות    494  -   -   494

  מוצעדיבידנד     -   -   )270(  )270(

  הטבה בשל עסקאות תשלום מבוסס מניות     )15(  -   -  )15(

  בגין הצגת ניירות ערך זמינים התאמות           

  למכירה לפי שווי הוגן    -   )785(    )785(

  

39  

  

 -  

  

39  

  

 -  

  

  

   בגין ניירות ערך זמינים למכירה הפסדים

  שמומשו וסווגו לרווח והפסד

  השפעת המס המתייחס    -   251  -   251

  התאמות מתרגום בגין חברות כלולות    -   )32(  -   )32(

   לעובדים לרכישת מניות הבנקהלוואות    -   32  -   32

  יתרה לסוף התקופה    8,089  )א (11,644  -   19,733

 

 
      2007 במרס 31לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 

      )בלתי מבוקר(    

      הון    סך כל

      וקרנות הון  עודפים  ההון העצמי

      )ח"במיליוני ש(    

  יתרה לתחילת התקופה    7,405  10,086  17,491

  רווח נקי לתקופה    -    917  917

  הטבה בשל עסקאות תשלום מבוסס מניות     18  -   18

  התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים         

  למכירה לפי שווי הוגן    -    63  63

   למכירה שמומשו וסווגו לרווח והפסדיםרווחים בגין ניירות ערך זמינ      )13(  )13(

  השפעת המס המתייחס    -    )33(  )33(

  התאמות מתרגום בגין חברות כלולות    -    )11(  )11(

  הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק    -    67  67

  יתרה לסוף התקופה    7,423  )א (11,076  18,499

  
  

. הבאראה הערות בעמוד

  תמצית דוח מאוחד על השינויים בהון העצמי
   2008 במרס 31ביום  ה שנסתיימהלתקופ

  סכומים מדווחים



        דוחות כספייםדוחות כספייםדוחות כספייםדוחות כספיים

    )מבוקר (2007 בדצמבר 31סתיימה ביום נלשנה ש 

        דיבידנד   

    הון    שהוכרז לאחר  סך כל

    וקרנות הון  עודפים  תאריך המאזן  ההון העצמי

    )ח"במיליוני ש(    

      

  2007בינואר  1יתרה ליום   7,405  10,086  -  17,491

  רווח נקי בשנת החשבון  -  3,357  -  3,357

  דיבידנד מוצע  -  )1,414(  -  )1,414(

  לאחר תאריך המאזןדיבידנד שהוכרז   -  )270(  270  -

  הטבה בשל עסקאות תשלום מבוסס מניות  205  -  -  205

  התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן  -  116  -  116

  רווחים בגין ניירות ערך זמינים למכירה שמומשו וסווגו לרווח והפסד  -  )326(  -  )326(

  השפעת המס המתייחס  -  89  -  89

  התאמות מתרגום בגין חברות כלולות  -  )42(  -  )42(

  הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק  -  73  -  73

  2007 בדצמבר 31יתרה ליום   7,610  )א (11,669  270  19,549

  

  

  :העודפים לסוף התקופה כוללים  )א(

 2007 במרס 31יום ל(ח "מיליוני ש )477( ל בסך"התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות  אוטונומיות בחו  .1

  ).ח"מיליוני ש )445( בסך 2007 בדצמבר 31ח וליום "מיליוני ש )414(בסך 

 במרס 31ליום (ח " שמיליון 7 בסך, בניכוי המס המתייחס, התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן  .2

  ).ח"ש מיליוני 502  בסך2007 בדצמבר 31 וליום ח" מיליון ש640בסך  2007

  

  

  .נפרד מהםבלתי הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים מהווים חלק 

  

  

  )המשך( תמצית דוח מאוחד על השינויים בהון העצמי
  סכומים מדווחים
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 נערכה בהתאם 2008  במרס31הביניים המאוחדים ליום הדוחות הכספיים תמצית   .1

הכללים החשבונאיים . לכללים החשבונאיים המיושמים לצורך עריכת דוחות ביניים

לכללים ששימשו בעריכת הדוחות שיושמו בעריכת דוחות הביניים הינם עקביים 

ש לעיין בדוחות אלה ביחד עם הדוחות י. 2007 בדצמבר 31הכספיים המבוקרים ליום 

 ולשנה שנסתיימה באותו תאריך ולבאורים 2007 בדצמבר 31הכספיים השנתיים ליום 

  .אשר נלוו אליהם

  יישום עתידי של תקני חשבונאות   .2

  ,"IFRSקני דיווח כספי בינלאומיים אימוץ ת "- 29תקן חשבונאות מספר   .א

 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן 2006בחודש יולי   

 -להלן " (IFRSאימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים  "- 29חשבונאות מספר 

 1968-ח"התשכ, התקן קובע כי ישויות הכפופות לחוק ניירות ערך"). התקן"

יערכו את דוחותיהן הכספיים לפי , ל חוק זהומחויבות לדווח על פי תקנותיו ש

האמור אינו חל על . 2008 בינואר 1 לתקופות המתחילות החל מיום IFRSתקני 

תאגידים בנקאיים שדוחותיהם הכספיים ערוכים לפי הוראות המפקח על 

  .הבנקים והנחיותיו

המפקח על הבנקים , בהתייחס לאופן יישום התקן על ידי תאגידים בנקאיים  

  :יע לתאגידים הבנקאיים כיהוד

בכוונתו לקבוע באופן שוטף הוראות ליישום  תקנים ישראליים שמפרסם   .1

 שאינם IFRS -המבוססים על תקני ה, המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

  .נוגעים לליבת העסק הבנקאי

 יפרסם החלטתו לגבי מועד היישום של תקני 2009במחצית השניה של שנת   .2

IFRSזאת כאשר הוא מביא בחשבון את . ם לליבת העסק הבנקאי הנוגעי

תוצאות תהליך האימוץ של תקנים אלו בישראל מחד ואת התקדמות תהליך 

 לבין התקנים האמריקאיים IFRSבין תקני ) convergence-ה(ההתכנסות 

  .מאידך

בהתייחס לליבת העסק הבנקאי דוחות כספיים של תאגיד הערוכים , לפיכך  .3

 המפקח על הבנקים והנחיותיו ימשיכו להיות ערוכים על בסיס לפי הוראות

  .התקנים האמריקאיים שנקבעו בהוראות הדיווח לציבור

  

הטיפול החשבונאי בעסקאות בין ישות ובין בעל  "- 23תקן חשבונאות מספר   .ב

  "השליטה בה

 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן 2006בחודש דצמבר   

 בעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה  הטיפול החשבונאי", 23פר חשבונאות מס

  למעשה מחליף את עיקרי ההוראות שנקבעו 23תקן ").  23תקן "להלן " (בה

הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל שליטה בו בדוחות (בתקנות ניירות ערך 

ל כפי שאומצו בהוראות הדיווח לציבור של המפקח ע, 1996-ו"התשנ ,)הכספיים

) למעט נכס בלתי מוחשי ללא שוק פעיל( קובע כי נכסים 23 תקן . הבנקים

והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה בין הישות לבין בעל השליטה בה ימדדו 

במועד העסקה לפי שווי הוגן וההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה שנזקפה 

 ולכן מקטין את הפרש בחובה מהווה במהותו דיבידנד. בעסקה ייזקף להון העצמי

הפרש בזכות מהווה במהותו השקעת בעלים ולכן יוצג בסעיף . יתרת העודפים

  ".בהקרן הון מעסקה בין ישות לבין בעל השליטה "נפרד בהון העצמי שייקרא 
,  דן בשלוש סוגיות הנוגעות לעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה23תקן    

העברת נכס מהישות ,  או לחילופין,העברת נכס לישות מבעל השליטה: כדלקמן

, במלואה או חלקה, נטילת התחייבות של הישות כלפי צד שלישי; לבעל השליטה

וויתור , שיפוי הישות על ידי בעל השליטה בה בגין הוצאה, על ידי בעל השליטה

והלוואות ; במלואו או בחלקו, בעל השליטה לישות על חוב שמגיע לו מהישות

כמו כן קובע התקן . או הלוואות שהתקבלו מבעל השליטהשניתנו לבעל השליטה 

את הגילוי שיש לתת בדוחות הכספיים בנוגע לעסקאות בין הישות לבין בעל 

  יחול על עסקאות בין ישות לבין בעל 23תקן  .השליטה בה במהלך התקופה

  באורים
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 וכן על הלוואה שניתנה או התקבלה 2007 בינואר 1השליטה בה שיבוצעו לאחר 

  .יטה לפני מועד תחילת תקן זה החל ממועד תחילתומבעל השל

לאחרונה הופץ מכתב המפקח על הבנקים בו צויין כי נערכה בחינה מחודשת של   

הכללים שיחולו על תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי לגבי הטיפול 

 לתאריך פרסום הדוח טרם פורסמו . לבין בעל שליטה בהישותבעסקאות בין 

 על הבנקים בנוגע לאימוץ כללים ספציפיים בנושא ובנוגע לאופן הוראות המפקח

  .יישומם לראשונה

    

 תובענות וחברות מאוחדות מסויימותבמהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד הבנק  .3

  . לרבות בקשות  לאישור תביעות ייצוגיות, משפטיות

המתבססות על חוות דעת , לדעת הנהלת הבנק והנהלות החברות המאוחדות  

, לרבות הבקשות לאישור התביעות הייצוגיות,  באשר לסיכויי התובענותמשפטיות

לכיסוי נזקים , במקום בו נדרשו הפרשות, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות

  .כתוצאה מתובענות כאמור

לדעת הנהלת הבנק והנהלות החברות המאוחדות סכום החשיפה הנוספת בשל   

 החברות המאוחדות בנושאים שונים שסכום כל אחת תביעות שהוגשו נגד הבנק ונגד

מסתכם בסך של , ח ואשר אפשרות התממשותן אינה קלושה" מיליון ש2מהן עולה על 

  .ח"מיליון ש 58 -כ

  :להלן פירוט של תובענות שהסכום הנטען בהן הוא מהותי

 הגישה חברה זרה הנמצאת בהליכי פירוק תביעה נגד הבנק 1997בחודש ספטמבר   .א

 ועובדים )מ" בע83ל "ברטרייד חברה למסחר ולמימון בינ (ברה מאוחדת שלווח

 43.4 בגין העברת ,ח למועד הגשתה" מיליון ש153-כ כום שלמסוימים שלהם בס

מיליון דולר על ידי החברה הזרה לחשבון בבנק שהתנהל על שם מנהל החברה 

שרו למנהל שהנתבעים פעלו באופן שאפ, בין היתר, מפרק החברה טוען. הזרה

    .ל"החברה הזרה לגזול ממנה את הסכום הנ

תביעה , אביב-בבית המשפט המחוזי בתל,  הוגשה נגד הבנק2000 ביוני 15ביום   .ב

  .ח" מיליארד ש1ביחד עם בקשה להכיר בתביעה כתביעה ייצוגית על סך 

התובע טוען כי הבנק בפרסומים שונים הבטיח למפקידים בערוצי הבנקאות   

 לשנה 1%הטבה בריבית בשיעור של , יקדונות שקליים בשירות עצמיהישירה בפ

מעל הריבית המקובלת וכי האמור בפרסומים השונים וכן המידע שנמסר למפקיד 

בעת ההפקדה המקורית יש בו כדי להטעות את המפקידים לחשוב כי ההטבה 

 ניתנת גם בגין התקופות שבהן מתחדש הפיקדון 1%בריבית בשיעור של 

  .כפי שזה נעשה בפועל, ית ולא רק בעד תקופת ההפקדה המקוריתאוטומט

לפיכך דורש התובע מן הבנק לשלם לו ולכל המפקידים הרלבנטיים שאותם הוא   

מייצג את ההטבה בריבית גם בעד התקופות שבהן חודשו הפיקדונות באופן 

הבנק .  אישר בית המשפט את התביעה כתביעה יצוגית2003בדצמבר . אוטומטי

  .ער על ההחלטה לבית המשפט העליון וטרם ניתנה החלטתו בנושאער

יפו בקשה -אביב- הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל2004 באוקטובר 14ביום   .ג

ח כנגד הבנק על סמך " מיליארד ש2-לאישור תביעה כתביעה ייצוגית על סך של כ

ין  לתקנות סדר הד29 וכן תקנה 1981-א"התשמ) שירות ללקוח(חוק הבנקאות 

  .1984-ד"התשמ, האזרחי

נושא התביעה היה במקור טענות המבקש לפיהן נגבו ממנו ומכלל לקוחות הבנק   

עמלת דמי , כפי שהם מוצגים בתעריפון הבנק, שלא כדין ובניגוד לפטורים שבצידן

. עמלת הקצאת אשראי ועמלת דמי ניהול פיקדון ניירות ערך, ניהול קבועים

לקוחותיו והפר את חובות הגילוי בהן הוא חב לטענת המבקש הבנק הטעה את 

מאחר שהוא חייבם בעמלות למרות שעל , כלפיהם וכן הפר חובות חוזיות כלפיהם
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כן טוען . פי המוצג בתעריפון הבנק הם היו זכאים לפטורים מתשלום עמלות אלה

  . המבקש כי בכך התעשר הבנק שלא כדין

לאישור התביעה כתביעה לאחר שהוגשה לבית המשפט תגובת הבנק לבקשה   

,  ייצוגית ותשובת המבקש לתגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית

במסגרתה ביקש התובע , הוגשה לבית המשפט בקשה לתיקון כתב התביעה

ניירות למחוק את כל אותו חלק בתביעה המתייחס לעמלת דמי ניהול פיקדון 

 1.12 -יעה הוקטן לסך של כש נעתר לבקשת התיקון וסכום התב"ביהמ. ערך

בעקבות התיקון הוגשה מטעם הבנק תגובה מתוקנת לבקשה . ח"שליארד ימ

  . ותשובה מתוקנת מטעם התובעהמתוקנת לאישור התביעה כתביעה ייצוגית

א את הבקשה לאישור "ש המחוזי בת"דחה ביהמ,  2007 בדצמבר 25ביום   

תובע ערעור לבית המשפט  הגיש ה2008 בפברואר 10ביום . התביעה כייצוגית

  .העליון על פסק הדין

 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאשר הגשת 2005בחודש יוני   .ד

   .ח" מיליון ש576תביעה ייצוגית נגד הבנק בסך 

בשנים , הבנק לא עמד בהבטחות שפרסם באתר האינטרנט שלו, לטענת המבקש  

שנעשו באמצעות  ,  לפיקדונות מסוימיםלגבי הטבות בריבית, )כולל (2004 עד 2002

, התובע דורש מהבנק לשלם לו ולכלל המפקידים באמצעות האינטרנט. האינטרנט

את הנזק שנגרם להם , אשר לא זכו להטבה המובטחת בהתאם לפרסומים

הוגשה תגובת הבנק לבקשה . כתוצאה מאי קבלת ההטבות שהובטחו להם

  .לאישור התביעה כתביעה ייצוגית

,  הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב על ידי לקוח הבנק2006ודש פברואר בח  .ה

שסכומה הוערך על ידי המבקש , בקשה לאשר הגשת תביעה ייצוגית נגד הבנק

  .ח" מיליון ש300-בסך של כ

הבנק לא , ללקוחות הבנק" מוצרים מובנים"במסגרת מכירת , לטענת המבקש  

אשר באה לביטוי במרווח , נסתרת" עמלה"מגלה את התמחור המלא וכן גובה 

בניגוד לחובות הגילוי , לפי הטענה, וזאת, פיננסי שנוצר לטובת הבנק בעסקה

  .המוטלות על הבנק בהתאם לדין

, לפי הנטען, הקבוצה אליה מתייחסת התביעה הייצוגית שהגשתה מתבקשת היא  

 ידי כל לקוחות הבנק אשר השקיעו במוצרים המובנים השונים אשר שווקו על

 ואשר הבנק לא גילה להם את הטעון 2006 ועד לינואר 1999החל מינואר , הבנק

  .הוגשה תגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית. גילוי כנטען

 בבית המשפט 2006 בספטמבר 12בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה ביום   .ו

הסך הנטען . בנק דיסקונטנגד הבנק ונגד בנק הפועלים ו, יפו-אביב-המחוזי בתל

ח כאשר בגוף הבקשה " מיליארד ש7של התביעה הייצוגית שמבוקש אישורה הוא 

לא נעשה בתובענה . ח" מיליארד ש10-נטען כי הנזק לקבוצה הנטענת נאמד ב

,  לטענת המבקשת . ברור של סכום תביעה ספציפי לכל אחד מן המשיבים שיוך

עמלת , ית בגין אשראי שקלי לא צמודהבנקים המשיבים גבו מלקוחותיהם ריב

ד בשיעורים ובסכומים זהים "הקצאת אשראי ודמי ניהול קבועים בחשבונות חח

וזאת כתוצאה מתיאום מחירים והסדר כובל האסור על פי חוק ההגבלים 

ידי המבקשת הוא השבה של גביית היתר הנטענת -הסעד הנתבע על. העסקיים

" הפחתה רטרואקטיבית"י לא צמוד או ללקוחות המשיבים שנטלו אשראי שקל

של שיעורי הריבית והעמלות האמורות שהבנקים המשיבים גבו בעשר השנים 

ביום . הוגשה תגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית. האחרונות

את הבקשה ואישר את ניהול , א" קבל בית המשפט המחוזי בת2008 בינואר 21

בנק הגיש בקשת רשות ערעור על פסק הדין לבית ה.  התביעה כתביעה ייצוגית

 .המשפט העליון
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יפו בקשה לאישור -אביב- הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל2007 בינואר 31ביום   .ז

מ והבנק "תובענה ייצוגית כנגד הבנק וכן כנגד בנק דיסקונט לישראל בע

ות עמית בקופ, לטענתו, אחד המבקשים הוא. מ"הבינלאומי הראשון לישראל בע

ל טוען כי "המבקש הנ. ידי הבנק ונמצאות בבעלותו-גמל שלטענתו מנוהלות על

". מופקעות"העמלות שמשלמות קופות הגמל לבנק בגין עסקאות בניירות ערך הן 

לעמלות "מעבר , נגרם לו וליתר העמיתים נזק בסכום העמלות ששולמו, לטענתו

צוגית הנטען נגד כל סכום התביעה היי". סבירות ומקובלות שהיה צריך לשלם

המבקשים עותרים לסעדים שונים וביניהם . ח" מיליון  ש200המשיבים הוא 

וכן להורות לבנק להשיב " לשיעור הראוי"קביעת רף מקסימלי לעמלה בהתאם 

הוגשה . לקופות את כל העמלות שגבה מהקופות ביתר בתוספת ריבית מתאימה

 .וגיתתגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצ

 הוגשו לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה ובקשה 2006 בנובמבר 23ביום   .ח

מ ובנק דיסקונט "לאישור תובענה ייצוגית נגד הבנק ונגד בנק הפועלים בע

המבקשים טוענים כי הבנקים גובים בגין אשראי למגזר משקי . מ"לישראל בע

מסחרי והמגזר העיסקי הבית ריבית בשיעור גבוה בהרבה מזה הנגבה מן המגזר ה

וזאת למרות שהסיכון במתן אשראי למגזר משקי הבית נמוך משמעותית 

מהסיכון של מגזרים אלה וכי שיעור ריבית מופרז זה נובע מניצול של כוח 

. המיקוח הנמוך של משקי הבית ושל כוחם המונופוליסטי של המשיבים

, 1988-ח"תשמ, יםהמבקשים טוענים כי מדובר בהפרה של חוק ההגבלים העסקי

האוסר על בעל מונופולין לנצל לרעה את מעמדו בשוק וכי קיים חשד ממשי 

הינו פרי הסדר , בכל הנוגע למגזר משקי הבית, שהעדר התחרות בין המשיבים

  .כובל בין הצדדים

כן טוענים המבקשים כי שיעור הריבית נקבע תוך הטעיית הצרכנים לגבי המחיר   

, בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן, מגזר משקי הביתהמקובל לשירות אשראי ל

 .1981-א"תשמ, )שירות ללקוח( וחוק הבנקאות 1981-א"תשמ

) 1(לטענת המבקשים הנזק שנגרם להם ולחברי הקבוצה הינו תוצאת המכפלה של   

שהיה נקבע , הפער בין שיעור הריבית שנגבה בפועל לבין שיעור הריבית ההוגן

סכומי האשראי שכל אחד מן ) 2(הבית בשוק תחרותי להלוואות למגזר משקי 

  . המבקשים וחברי הקבוצה נטלו בשבע השנים שקדמו להגשת התובענה

ח " מיליארד ש5.2-ח  על פי שיטה אחת ו" מיליארד ש5.6הנזק הנטען על ידם הינו 

 1.6סכום הנזק הנאמד המיוחס ללקוחות הבנק הינו לפחות . לפי שיטה שניה

. הוגשה תגובת הבנק לבקשה  לאישור התביעה כתביעה ייצוגית. ח"מיליארד ש

הורה על עיכוב קבל את הבקשה לעיכוב הליכים שהגיש הבנק ובית המשפט 

רשות ה ת עד למתן החלטת בית המשפט העליון בבקש, זוההליכים בתביעה 

, לעיל' המתוארת בסעיף ו על ההחלטה לאשר את התביעה  לערער שהגיש הבנק

  .כייצוגית

,  תביעות זהות260יפו -בתל אביב הוגשו לבית משפט השלום 2008 בינואר 31ביום   .ט

סכומה של כל תביעה נע . נגד הבנק ונגד כונסי הנכסים שמונו על ידי בית המשפט

על פי החלטת בית המשפט . ח" ש1,350,000-ח לסך של כ" ש787,000-בין סך של  כ

הסכום הכולל של . ו כתביעה אחתוהם יידונ, ל"אוחד הדיון בכל התביעות הנ

התובעים הינם רוכשי דירות נופש בפרויקט . ח" מיליון ש270-התביעות הינו כ

לטענת התובעים הבנק וכונסי הנכסים התרשלו בהשגחה על . מלון נופית באילת

הפרוייקט ונמנעו מלממן את דמי השמירה וכתוצאה מכך נגרמו לתובעים נזקים 

 תביעות נוספות 5-תביעות אלו מצטרפות ל.  הדירותגדולים לרבות ירידת ערך

סכומן הכולל של כל התביעות . שהוגשו נגד הבנק באותה עילה ומתבררות בנפרד

  . ח" מיליון ש288.6-בקשר לפרויקט זה מסתכם בסך של  כ

נגד , יפו נגד הבנק-אביב- הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל2007 באפריל 1ביום    .י

ד גופים שרכשו מן הבנקים את השליטה במנהלי קרנות נאמנות בנקים נוספים ונג



        דוחות כספייםדוחות כספייםדוחות כספייםדוחות כספיים

86  

ידי -סכום התביעה הנטען כנגד הבנק מוערך על. בקשה לאישור תובענה ייצוגית

  .ח" מיליון ש131-המבקשים בכ

ידי -שנוהלו על, החזיקו ומחזיקים ביחידות בקרנות נאמנות, לטענתם, המבקשים  

 גבה הבנק 2004החל משנת , שיםלטענת המבק. מנהלי קרנות בשליטת הבנק

עבור ביצוע עסקאות בניירות ערך ' ממנהלי קרנות בשליטתו עמלות ברוקראז

  . פעל שלא כדין, ח בשיעור גבוה מזה שגבה מגופים אחרים ובכך"ובמט

 מכר הבנק את אחזקותיו במנהלי הקרנות 2006אמנם במהלך שנת , לטענתם  

רותים לקרנות הנאמנות תמורת לצדדים שלישיים אך ממשיך לספק אותם שי

מהמשך אספקת . עמלות גבוהות אף יותר משנגבו קודם למכירת השליטה

כי הבנק ורוכשי השליטה במנהלי הקרנות , מתבקשת המסקנה, השירותים כאמור

 קרנות הנאמנות ימשיך יסיכמו כי תמורת הפחתת המחיר ששולם עבור מנהל

תמורת העמלות הגבוהות , מכירההבנק לספק את שירותי המסחר שסיפק קודם ל

את מכירת השליטה במנהלי , לטענתם, דבר המרוקן מתוכן, שנגבו עד למכירה

  .הקרנות

שהיו או שהינן , המבקשים טוענים כי נגרם להם וליתר מחזיקי היחידות בקרנות  

נזק המשקף את הקיטון בשווי היחידות בקרנות הנאמנות עקב , בשליטת הבנק

הוגשה תגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה . גביית היתר הנטענת

  .ייצוגית

, לרבות בקשות לאישור תביעות ייצוגיות, כמו כן תלויות ועומדות נגד הבנק תובענות  .4

המתבססת על חוות דעת משפטיות באשר , לדעת הנהלת הבנק. כפי שיפורט להלן

יכוייהם ומטעם זה בשלב זה לא ניתן להעריך את ס, לסיכויי הליכים משפטיים אלה

  :להלן פירוט של הליכים משפטיים. בוצעה בגינם הפרשהלא 

יפו בקשה -אביב- הוגשה נגד הבנק בבית המשפט המחוזי בתל2007 ביוני 26   ביום .א

הבנק גובה , לטענת התובע. ח" מיליון ש200לאישור תובענה ייצוגית בסכום של  

בכל פעם ,  גבוהה מהמוסכםךניירות ערקדון ימלקוחותיו עמלת דמי ניהול פ

בגינה , במהלך הרבעון, שמתבצעת מכירה חלקית בהיקף נמוך של מניה מסוימת

ובנוסף , משולמת עמלה ביום הביצוע  בסכום המינימום הקבוע בתעריפון הבנק

בכל , לפיכך. על ניירות הערך שלא נמכרו, נגבית עמלת דמי הניהול בתום הרבעון

שהעמלה בגינה , קית בהיקף נמוך של מניה מסוימתפעם שהתובע ביצע מכירה חל

, גבה ממנו הבנק את עמלת המינימום ובנוסף, מינימוםלסכום עמלת הלא הגיעה 

כשהסכום המצטבר של שני , את עמלת דמי הניהול הנגבית בסוף הרבעון

אותם היה על הבנק , גבוה מדמי הניהול המקסימאליים המוסכמים, הסכומים

היה על הבנק להפחית מהסכום הכולל של דמי הניהול את , עלטענת התוב. לגבות

כי מסמכי הבנק , התובע טוען עוד. עמלת המינימום שגבה בעת המכירה החלקית

והודעותיו אינם משקפים את סכומי עמלת דמי הניהול הנגבים בפועל במהלך 

  .הרבעון

 בשלב ,המתבססת על חוות דעת יועציו המשפטיים של הבנק, לדעת הנהלת הבנק  

  . מוקדם זה לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשה

יפו -אביב- הוגשה נגד הבנק בבית המשפט המחוזי בתל2007 באוקטובר 11ביום   .ב

, לטענת התובעים.  ח" מיליון ש435-בקשה לאישור תביעה ייצוגית בסכום של כ

ן ח בגי" ש5.5הבנק גובה דמי ניהול בפיקדון ניירות ערך בסכום המינימום של 

הבנק ; ואף אם האחזקה נמשכה שעה בלבד, ניירות ערך שנקנו ונמכרו באותו יום

, לפי הטענה, ביטל באופן חד צדדי פטור מעמלת דמי ניהול שהבנק התחייב לתת

הבנק גובה ; לגבי קניית קרנות נאמנות מסוימות באמצעות הוראות קבע חודשיות

 20%ללא מתן הנחה של , מוםעמלת קנייה ומכירה של ניירות ערך בשיעורי המיני

מכירה של ניירות ערך בגין פעולות /הניתנת על פי מצגי הבנק לגבי עמלת קניה

בעת ביצוע מכירה רעיונית של ניירות ערך על ; המתבצעות באמצעות האינטרנט

לקראת עליית שיעורי המס על פעולות  (2005ידי לקוחותיו במהלך חודש דצמבר 
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בדמי הניהול , לטענת התובעים, לא התחשב הבנק, )2006בשוק ההון בתחילת 

כי , עוד טוענים התובעים; שגבה כהוצאה מוכרת של הלקוח לצורך חישוב המס

אם במהלך הרביע נמכר נייר ערך מסויים ובגינו מחוייב הלקוח בדמי ניהול ניירות 

ערך בסכום המינימלי יש להפחית סכום זה מסכום דמי הניהול המינימליים 

הבנק גבה  קנס שבירה בסכומים ;  בגין אותו רבעון והבנק אינו פועל כךשיחוייבו

בגין משיכת כספי פיקדונות שלא , תוך פגיעה בריבית שנצברה ובקרן, מוגזמים

הבנק מעגל את סכומי , בפיקדונות יומיים מסוג פדיום; בנקודות היציאה שנקבעו

ניגוד להוראות בנק ב, וזאת לטענת התובעים, הריבית לאגורות שלמות מדי יום

הבנק אינו מאחד פיקדונות ;  ישראל לפיהן יש לעשות את העיגול פעם אחת בלבד

וכך נפגע הלקוח , שקליים של אותו לקוח שהינם מאותו סוג ולאותה תקופה

  . בשיעור הריבית שהיה מקבל אילו היה הבנק מאחד את הפיקדונות

בשלב , המשפטיים של הבנקהמתבססת על חוות דעת יועציו , לדעת הנהלת הבנק  

  .מוקדם זה לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשה

בנק ,  הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד הבנק2008 באפריל 3ביום   .ג

ש לענינים "בימ (יפו-בתל אביבש המחוזי "הפועלים ובנק דיסקונט  לביהמ

. ח"שון  מילי84 - הבנקים  מוערך בסך של כ3סכום התביעה נגד ). מנהליים

הבנקים מתעשרים שלא כדין ומפיקים רווחים אדירים מסכומי , לטענת התובעים

הריבית הנצברים אצלם מסכומי המיסים אותם הם גובים מלקוחותיהם בשיטת 

מכירת יחידה , קדונות שקלייםימכירת פ, הניכוי במקור בעת מכירת ניירות ערך

 לפקודת מס 164סעיף בהתאם להוראות " הכנסה אחרת"בקרן נאמנות  ומכל 

מתשלום או מרווח הון במכירת , ניכוי מתמורה(או תקנות מס הכנסה/הכנסה ו

. 2002-ג"התשס, )נייר ערך במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית

הבנקים גובים את סכום המס במועד המכירה של נייר הערך או , לטענת התובעים

-את סכומי המס לרשות המיסים רק בקדון או קרן הנאמנות אולם מעבירים יהפ

הריבית הנובעת מהשהיית כספי המס בידי הבנקים  , לטענתם.  לחודש החולף15

  .  מהווה התעשרות שלא כדין של הבנקים כלפי לקוחותיהם מהם נגבו המיסים

בשלב , המתבססת על חוות דעת יועציו המשפטיים של הבנק, לדעת הנהלת הבנק  

  .ך את סיכויי הבקשהמוקדם זה לא ניתן להערי

-בתל אביבש המחוזי "שהוגשה לביהמ, תביעה ובקשה לאישורה כתביעה ייצוגית  .ד

לטענת התובעת הבנק מחייב חשבונות לקוחות בהוצאות . 2008 במאי 6 ביום יפו

ובניגוד , מבלי לקבל אישור ערכאה שיפוטית, בגין טיפול בחובותיהם, משפטיות

 חיוב לקוחות בשכר -וראות  ניהול בנקאי תקין ה "-להוראות המפקח על הבנקים 

כאשר הבנק מחייב את חשבונות לקוחותיו , כמו כן". טרחה של עורך דין

, )והן אלה שלא, הן אלה שאושרו על ידי ערכאה שיפוטית(בהוצאות משפטיות 

במקרים (גובה הבנק בגין הוצאות אלה ריבית בשיעור הריבית החלה בחשבון 

, כפי שרשאי הבנק לגבות, ולא ריבית והפרשי הצמדה) יםריבית פיגור, רבים

הסעד המבוקש הינו השבת . 1961 –א "תשכ, בהתאם לחוק פסיקת רבית והצמדה

מדובר בסכומי "כי , אך נטען, הסכומים אשר גבה הבנק ביתר ללא נקיבת סכום

וכי התובענה מוגשת בשם כל לקוחות הבנק אשר חשבונם חויב בגין , "עתק

במהלך שבע השנים שלפני הגשת הבקשה לאישור התובענה , שפטיותהוצאות מ

  .  כייצוגית

בשלב , המתבססת על חוות דעת יועציו המשפטיים של הבנק, לדעת הנהלת הבנק

 .מוקדם זה לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשה

יפו בקשה לאישור -אביב- הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל2008 במאי 14ביום   .ה

המבקש "). הבנקים: "להלן(וגית כנגד הבנק וכן כנגד בנק הפועלים תובענה ייצ

ש בבנקים אלו וכי לא שולמה לו ריבית בגין "טוען כי הוא מנהל חשבונות עו

עוד טוען המבקש כי לא . ש שלו ביתרת זכות"תקופות בהן עמדו חשבונות העו

תרת זכות הוסבר לו כי קיים אפיק השקעה שיכול להניב לו ריבית יומית בגין י

הפרה של מספר , מהווה לטענת המבקש, התנהגות הבנקים הנטענת. בחשבונותיו
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חוק , חוק השומרים, חוק הנאמנות, בהן חוק ההגבלים העסקיים, הוראות דין

). שירות ללקוח(פקודת הבנקאות וחוק הבנקאות , עשיית עושר ולא במשפט

הינה כל , שראותה התבקש בית המשפט לא, הקבוצה בשמה הוגשה התביעה

 השנים שקדמו להגשת התביעה ביתרת 7לקוחות הבנקים שהיו אי פעם במהלך 

סכום . ש שלהם ושלא שולמה להם ריבית על יתרת זכות זו"זכות בחשבון העו

כאשר , ח"ש מיליארד 3.4התביעה הייצוגית הנטען מוערך על ידי המבקש בסך של 

, יחד עם זאת.  מהבנקיםלא צוין בתביעה מהו סכום הנזק המיוחס לכל אחד

צוין כי , בחוות הדעת שצורפה לבקשה לאישור ובה הוצגה דרך חישוב הנזק הנטען

, לדעת הנהלת הבנק.  ח"ש מיליארד 1.69החלק בנזק המיוחס לבנק הינו 

בשלב מוקדם זה לא ניתן , המתבססת על חוות דעת יועציו המשפטיים של הבנק

 . להעריך את סיכויי הבקשה

 בנק פירוט של בקשות לאישור תביעות ייצוגיות בסכומים מהותיים שהוגשו נגד להלן   .5

ובהסתמך על דעת , לדעת הנהלת הבנק. )ש"בלמ -להלן (מ "לאומי למשכנתאות בע

ש באשר "המתבססת על חוות דעת היועצים המשפטיים של בלמ, ש"הנהלת בלמ

במקום בו נדרשו , תנכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותו, לסיכויי הליכים אלה

  : כאמורלכיסוי נזקים כתוצאה מתביעות, הפרשות

 בקשה לאישור 2000 ביוני 21יפו הוגשה ביום -אביב-לבית המשפט המחוזי בתל  .א

 –א "התשמ, )שירות ללקוח(ש על סמך חוק הבנקאות "תביעה ייצוגית כנגד בלמ

פיקוח על  וחוק ה1984-ד"התשמ,  לתקנות סדר הדין האזרחי29תקנה , 1981

, שמתבקש אישורה כתביעה ייצוגית, סכום התביעה. 1981 -א "תשמ, עסקי ביטוח

  .ח" מיליון ש100-ידי המבקשים בכ-מוערך על

טוענים לגבי שווי מבנים לצורכי ביטוח , ש"המבקשים אשר נטלו הלוואה מבלמ  

ש "לטענת המבקשים נעשית על ידי בלמ. ש"נכס במסגרת נטילת הלוואות מבלמ

דבר הגורם לתשלום יתר של פרמיה , מטעמו הערכת שווי מופרזת של המבנהאו 

. המבקשים טוענים כי כך נעשה גם במקרה שלהם. ש"ידי לקוחות בלמ-על

הדיון בתביעה מעוכב עד אשר יוכרעו , בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי

  .  להלןא.6 בבאורהערעורים בענין הנסקר 

ש ונגד "יפו נגד בלמ-אביב-בית המשפט המחוזי בתל הוגשה ב2003 ביולי 7ביום   .ב

, )שירות ללקוח(מנהל מס בולים בקשה לאישור תביעה ייצוגית לפי חוק הבנקאות 

  .1984-ד"התשמ,  לתקנות סדר הדין האזרחי29 ותקנה 1981-א"התשמ

ש לבייל "פי חוק היה על בלמ-על; ש הלוואה"המבקש טוען כי הוא קיבל מבלמ  

ש גבה מן המבקש סכום גבוה  מסכום הביול הנדרש "בלמ; אהאת מסמכי ההלוו

, כולל הריבית בגינה, פי הסכום הכולל של החזר ההלוואה-שחושב על, פי  חוק-על

סכום הביול הנכון צריך להיות מחושב לפי סכום ;  פני כל תקופת ההלוואה-על

ש הציג בפני המבקש מצגים מטעים "בלמ. ההלוואה ללא התחשבות בריבית

  .פיהם סכום הביול הנדרש מן המבקש הוא סכום הביול לפי חוקל

ש  ומנהל מס בולים ישיבו לקבוצה הנטענת את "הסעד המבוקש הוא כי בלמ  

  .ידי המבקש-סכום ההפרש בין סכום הביול בפועל לסכום הביול הנטען על

 מיליון 100-ך על ידי המבקש בכרסכום התביעה היצוגית שהתבקש אישורה מוע  

  .ח"ש

  .   אוחד עם תובענות דומות שהוגשו נגד בנקים  נוספיםהדיון בתיק  

 במרס 13הגישו התובעים בתביעות המאוחדות ביום , בהתאם להסכמת הצדדים  

 בקשה להסתלק מהבקשות לאישור ומן התובענות ובקשתם אושרה על ידי 2008

  .בית המשפט

 ש"בלמיפו כנגד -ביבא- הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל2006 בדצמבר 2ביום   .ג

בקשה לאישור תובענה ייצוגית בקשר ") מגדל("מ "וכנגד מגדל חברה לביטוח בע
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, סכום התביעה הייצוגית המשוער הוא. לתשלומי  תגמולי ביטוח חיים חלקיים

  .ח"שמיליון  150, לטענת המבקשת

 לווים: פי הנטען בבקשה על. ש"מבלמהמבקשת  ובן זוגה  המנוח נטלו  הלוואה   

שבו ,   יכלו להצטרף להסדר ביטוח חיים ללוויםש"מבלמהנוטלים הלוואה 

על לווים שהצטרפו לביטוח חיים כאמור נמנים  לווים ; המבטחת היא מגדל

תגמולי ביטוח חלקיים בשיעור נמוך הן , שקיבלו כאשר אירע מקרה הביטוח

נק ומגדל הב, בניגוד לתשלום שבוצע בפועל; מסכום הביטוח והן מיתרת ההלוואה

תגמולי ביטוח בשיעור יתרת ההלוואה "לווים כאמור -הבטיחו לשלם למבוטחים

 כך לטענת –)" הנמוך מביניהם(העומדת לפירעון או בשיעור סכום הביטוח 

  .המבקשת

  . 2008 ביוני 15דיון מקדמי בבקשה לאישור נקבע ליום   

יצוגיות כפי שיפורט ש בקשות לאישור תביעות י"כן תלויות ועומדות נגד בלמ-כמו  .6

המתבססת על חוות דעת , ש"בהסתמך על דעת הנהלת בלמ, לדעת הנהלת הבנק. להלן

בשלב זה לא , ש באשר לסיכויי הליכים משפטיים אלה"היועצים המשפטיים של בלמ

להלן פירוט של . ניתן להעריך את סיכוייהם ומטעם זה לא בוצעה בגינם הפרשה

  :הליכים משפטיים

 בקשה לאשר 1997 ביולי 17יפו הוגשה ביום -אביב-ט המחוזי בתללבית המשפ  .א

ש ביחד עם  "כנגד בלמ, ח"הגשת תובענה ייצוגית על סך של למעלה ממיליארד ש

בנקים למשכנתאות נוספים בקשר עם גביית עמלות ביטוחי חיים וביטוחי מבנה 

ת כל אחד מן המבקשים נטל הלוואה מאחד מן הבנקים למשכנתאו. של לווים

במסגרת נטילת ההלוואה הם צורפו לביטוח חיים , לטענת המבקשים. המשיבים

חלק מדמי הביטוח , לטענתם. או ביטוח נכס שנערכו באמצעות הבנקים המשיבים

  . הגיע לידי הבנקים המשיבים וזאת שלא כדין

 ניתנה החלטתו של בית המשפט כי לא ניתן לדון בתובענה 1997 בנובמבר 17ביום   

, )שירות ללקוח(במתכונת של תובענה ייצוגית על פי  חוק הבנקאות שהוגשה 

מחק בית , לפיכך. 1988-ח"תשמ,  וחוק ההגבלים העיסקיים1981-א"תשמ

  .המשפט את התביעה הכספית על הסף

 לתקנות סדר 29עם זאת קבע בית המשפט כי ניתן לדון בעתירה במסגרת תקנה   

לסעד הצהרתי ביחס לעילות שנוצרו רק בעתירה , 1984-ד"התשמ, הדין האזרחי

בית המשפט קבע כי העילות שניתן יהיה לדון בהן . 1996 במאי 10קודם ליום 

  ". בנושא הסדר הכובל וסוגית הביטוחים השונים"במסגרת זו הינן 

כל , ש"על החלטה זו תלויים ועומדים בבית המשפט העליון ערעורים מטעם בלמ  

בהתאם להחלטה של .  האחרים והתובעיםאחד מהבנקים למשכנתאות הנתבעים

לפיכך . בית המשפט העליון ביצועה של החלטת בית המשפט המחוזי עוכב

  .התביעה לא תתברר עד למתן החלטה על ידי בית המשפט העליון בכל הערעורים

, בו נקבע,  ניתן על ידי בית המשפט העליון פסק דין2005 בספטמבר 1ביום   

עשות שימוש באמצעים פרשניים על מנת להפוך את כי על אף שניתן ל, בתמצית

.  לכלי להגשת תביעות ייצוגיות הרי שלעת הזו אין זה ראוי לעשות כן29תקנה 

בעיקר בשים לב להליכי חקיקה תלויים ועומדים בתחום התובענות , זאת

    . אכן פורסם חוק תובענות ייצוגיות2006 במרס 12ביום . הייצוגיות

המתבססת על חוות דעת , ש"הסתמך על דעת הנהלת בלמב, לדעת הנהלת הבנק  

בשלב זה לא ניתן להעריך  את סיכויי , ש"היועצים המשפטיים של בלמ

  .הערעורים

ש "יפו נגד בלמ-אביב- הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל2003 ביוני 10ביום    .ב

ת בקשה לאישור תביעה ייצוגית שעניינה גביית יתר נטענת מלווים שנטלו הלוואו

הבקשה והתביעה שצורפה אליה מנוסחות באופן בלתי ברור אך . בריבית משתנה

בינן לטענות שעמדו ביסוד ההליך ) לפחות חלקית(עולה מהן כי קיימת חפיפה 
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, ש ואשר נדחה על ידי בית המשפט"אחר לאישור תביעה ייצוגית שהוגש נגד בלמ

  .לסעדים שהתבקשו בו ולקבוצה שהתבקש ייצוגה

 90-ידי המבקשים בכ-יעה הייצוגית שהתבקש אישורה מוערך עלסכום התב  

  .ח"מיליון ש

בין הבקשה לאישור תביעה ייצוגית הנסקרת כאן ) הלפחות חלקית(לאור החפיפה   

הוסכם בין הצדדים על , ל"האחרת הנייצוגית התביעה הלבין הבקשה לאישור 

 חיית הבקשהבגין דעיכוב הליכים בתובענה עד לאחר בירור הערעור שהוגש 

 הסכמה זו הודעה לבית המשפט ובהתאם טרם הוגשה  .לאישור התביעה האחרת

  .תגובה לבקשה לאישור תביעה ייצוגית

ולפיכך רשאי המבקש ,  נדחההאחרתהערעור בבקשה לאישור התביעה הייצוגית   

  .בהליך כאן לחדש את ההליכים בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

המתבססת על חוות דעת , ש"על דעת הנהלת בלמבהסתמך , לדעת הנהלת הבנק  

לאור השלב המוקדם של ההליך לא ניתן להעריך , ש"היועצים המשפטיים של בלמ

  .את סיכוייו

 הוגשה בבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה לאישור 2007 באוגוסט 19ביום   .ג

ווה ל"ועמה נוסח כתב תובענה ייצוגית בקשר לצירוף ש "נגד בלמתביעה ייצוגית 

, סכום התביעה הייצוגית המשוער הוא. ש"בלמבחלק מההלוואות שמעמיד " נוסף

  .ח"ש  מיליון5 מעל, לטענת המבקשים

לווה "צירופו של ש "בלמהמבקשים טוענים כי במסגרת הלוואה שנטלו דרש   

הלווה הנוסף אינו לווה כלל אלא פיקציה ולמעשה מדובר בערב , לטענתם". נוסף

אכן היה מצורף " לווה נוסף"אילו האדם שצורף כ, מבקשיםלטענת ה. להלוואה

כפי שנדרש , כערב להלוואה לא היה הוא נדרש לערוך ביטוח חיים בקשר להלוואה

  .לעשות בפועל

לווים "המבקשים עותרים לאישור תובענה ייצוגית בשם כל אלו שהוגדרו כ

מסגרת שאינם בעלי זכויות בנכס שמושכן ואשר ב, ש"בלמידי -על" נוספים

במישרין או , ההלוואה נדרשו לערוך ביטוח חיים ושילמו דמי ביטוח בגינו

  .בשבע השנים שקדמו להגשת התובענה, באמצעות הלווים העיקריים

 ש"בלמהמבקשים דורשים השבה של דמי ביטוח ששולמו כאמור וכן צו המורה ל

רי לבטל את דרישת עריכת ביטוח חיים ושעבודו ביחס ללווים הנוספים חב

  .הקבוצה

המתבססת על חוות דעת , ש"לדעת הנהלת הבנק בהסתמך על דעת הנהלת בלמ

לא ניתן להעריך את , בשלב מוקדם זה של ההליך, ש"היועצים המשפטיים של בלמ

  . סיכוייו

 

  בנושא עמלות) שירות ללקוח(תיקון חוק הבנקאות   .7

ת הבנות ממשיכים הבנק וחברו, ל" בנושא הנבהמשך למידע שניתן בדוחות השנתיים

 שפורסמו בינואר )עמלות)(שירות ללקוח(ערך לכניסה לתוקף של כללי הבנקאות ילה

  . על ידי נגיד בנק ישראל2008

 אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת כי מועד הכניסה לתוקף של הכללים 2008 במאי 5-ב

 .2008ביולי   1-יחול ב

 לפיקוח על הבנקים את העביר לאומי בתחילת חודש מאי, על פי הנחיית המפקח

הכולל את , ")התעריפון החדש("התעריפון החדש ללקוחות יחידים ועסקים קטנים 

  .התעריפים שנקבעו על ידי לאומי
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ששת הפרקים , דהיינו(בתעריפון החדש מספר העמלות בפרקים הרלבנטיים 

  הצטמצם ,  יחידים ועסקים קטנים-ולאוכלוסיה הרלבנטית ) הראשונים בתעריפון

  . עמלות72-ל 198-מ

מטרת החוק היתה לקבוע תעריפון עמלות חדש ללקוחות יחידים , כפי שנאמר בחוק

, יפעל הנגיד להצגה הוגנת ומובנת של העמלות"אשר בקביעתו , ועסקים קטנים

במטרה להבטיח את יכולת הלקוחות להשוות את העלות של ניהול חשבון ואמצעי 

, ה פרלמנטרית לעניין עמלות הבנקיםקדמה לחקיקה הקמת ועדת חקיר". תשלום

אשר בכתב המינוי שלה צויינו כמטרות מרכזיות יצירת שקיפות במערכת העמלות 

  .  והגברת התחרות בין הבנקים, והיותה מובנת לציבור הלקוחות

לאור הנסיבות הידועות לו עתה כי הפגיעה בהכנסות הקבוצה במונחים , לאומי מעריך

הערכה זו מבוססת על אומדנים והערכות והנחות שונות . שנתיים לא תהיה מהותית

  .והבנק ממשיך לבחון את השלכות החקיקה

    מ"פז חברת נפט בע  .8

מ " בחברת פז חברת נפט בע15.75%-מ מחזיקה ב"לאומי אחזקות ריאליות בע  .א

 מונו שני דירקטורים על ידי לאומי בפז 2007בחודש ינואר "). פז "-להלן (

 הוצגה ההשקעה על 2007 בינואר 1החל מיום . דירקטורים מה20%המהווים 

עד לתאריך זה הוצגה ההשקעה כחלק מניירות ערך זמינים (בסיס שווי מאזני 

  ).למכירה

 יוחסעודף העלות . הרישום לפי שווי מאזני בוצע על בסיס העלות ששולמה

  עשר שנים בהתאםפנין ובחלקו למוניטין אשר יופחת על "בחלקו לנכסי נדל

  . להוראות המפקח על הבנקים

,  הודיע בנק ישראל לבנק שפז הינה קונגלומרט2007 ביולי 3במכתב מיום 

  . להלן10כמפורט בביאור 

, ביניהן ייצוגיות, כנגד פז וחברות מאוחדות שלה הוגשו תביעות משפטיות  .ב

פיקוח רשויות השלטון ותלויות אחרות הנוגעים , וקיימים הליכים משפטיים

לגבי תביעות אלה להערכת פז ובהסתמך על . הגז ומתקני תשתית, דלקלמשק ה

לא ניתן להעריך בשלב זה , המקצועיים ואחרים, חוות דעת יועציה המשפטיים

ולפיכך לא נעשתה הפרשה , אם בכלל, את האמור לעיל על הדוחות הכספיים

  .בגינם

 במרס 31ראה הדוחות הכספיים של פז ליום , להרחבה בעניין הליכים אלה

2008.  

  מ"החברה לישראל בע  .9

מ הוגשו תביעות משפטיות "כנגד חברות מאוחדות מסוימות של החברה לישראל בע  

אשר לטענת , נובעים מזיהום נחל הקישון, שנגרמו לתובעים, בטענה כי נזקי גוף ורכוש

ל היה חלק בו וכן בדבר דרישת המשרד להגנת "התובעים לחברות המאוחדות הנ

  .את בעלויות פינוי משקעים מזוהמים מנחל הקישוןהסביבה לש

בהתבסס על חוות דעתם של יועציהן המשפטיים אינן יכולות , ל"הנהלות החברות הנ  

ולכן לא נכללו כל , אם בכלל, ל"להעריך את סכום החשיפה בגין התביעות והדרישה הנ

ות מ והחברות המאוחד"הפרשות בנדון בדוחות הכספיים של החברה לישראל בע

  . שלה

תלויה החברה בקבלת , לצורך קיום פעילות של חברה מאוחדת של החברה לישראל  

  .שירותים מחברות תשתית

מ ליום "ראה הדוחות הכספיים של החברה לישראל בע,  אלהנושאיםלהרחבה בעניין   

  .2008 במרס 31
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  )קונגלומרט(החזקות בתאגידי החזקה ריאליים .     א .10

דים ריאליים כפופה למגבלות הקבועות בחוק הבנקאות החזקות הבנק בתאגי

, בין היתר, חוק הבנקאות קובע"). חוק הבנקאות ("1981-א"התשמ, )רישוי(

כי תאגיד בנקאי רשאי להחזיק באמצעי שליטה בקונגלומרט , א לחוק24בסעיף 

, ח" מיליון ש1,831-תאגיד שהונו עולה על כ(אחד בלבד ") תאגיד החזקה ריאלי("

  . החברה לישראל-הבנק מחזיק בקונגלומרט ). על ביותר משלושה ענפי משקוהפו

בהם יושמו תקנים , 2007על פי הדוחות הכספיים של פז לרביע הראשון של שנת 

עולה סכום ההון העצמי של פז על סכום ההון המינימלי , חשבונאיים חדשים

  ).תאגיד החזקה ריאלי(להגדרת קונגלומרט 

ל נערכו דיונים בין הבנק לבין בנק ישראל "חות הכספיים הנעוד לפני פרסום הדו

ובהמשך להם , לעניין הפרשנות של חוק הבנקאות לגבי הגדרת פז כקונגלומרט

כי הוא אינו מקבל את , 2007 ביולי 3הודיע בנק ישראל לבנק במכתבו מיום 

 לפיכך על פי עמדת בנק. פרשנות הבנק לכך שענף האנרגיה מהווה ענף משק אחד

  .ישראל פז הינה קונגלומרט על פי חוק הבנקאות

 על הבנק למכור 2007 ביולי 3כתוצאה מכך ובהתאם להודעת בנק ישראל מיום 

 ביוני 30עד ליום , פז או החברה לישראל, את החזקותיו באחד הקונגלומרטים

בנושא החזקות הבנק בחברות החזקה , 2007בחודש אוגוסט , לאחר דיון. 2009

ובכפוף להמשך השיחות עם בנק ישראל (אור עמדתו של בנק ישראל ריאליות ול

שעדיין מתקיימות  בנושא זה ואשר על פיהן חולק הבנק על עמדתו של בנק 

 מההון וזכויות 15.75%(בכוונת הבנק לנסות ולמכור את החזקותיו בפז , )ישראל

ות לנסיבות ולבדיקות נוספ, בכפוף לתנאים)  בדילול מלא15.63% -ההצבעה 

) 2009 ביוני 30כלומר עד (ובהתחשב בלוחות הזמנים שנקבעו על ידי בנק ישראל 

  .ובכפוף לכך שעד אז לא ישתנו המועדים או עמדתו של בנק ישראל

  ") מגדל אחזקות ביטוח("מ  "מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע  . ב

ח  מהון המניות המונפק והנפרע של מגדל אחזקות ביטו9.98%-הבנק מחזיק ב

וזאת , מ"השולטת במגדל חברה לביטוח בע, ")מגדל אחזקות("מ "ופיננסים בע

  מהון מגדל אחזקות 10% מכר הבנק מניות המהוות 2006לאחר שבחודש מרס 

  ").יתרת ההחזקות("

על , אשר הבנק חולק עליה, )רישוי(על פי פרשנות בנק ישראל לחוק הבנקאות 

באשר הינה נחשבת על פי , אחזקותהבנק למכור גם את יתרת ההחזקות במגדל 

  ".תאגיד החזקה ריאלי"החוק האמור ל

בנק רשאי , יצויין כי על פי החקיקה שהתקבלה בעקבות הרפורמה בשוק ההון

להחזיק חמישה אחוזים בהון חברה לביטוח ועשרה אחוזים בהונו של תאגיד 

  . השולט בחברה לביטוח

. 2008 בדצמבר 31חזקות עד המפקח על הבנקים התיר לבנק להחזיק ביתרת הה

תזכיר , עד המועד האמור, כמו כן ציין המפקח בהיתר האמור כי אם וככל שיוגש

תאגיד "לפיו חברות לביטוח יוחרגו מהגדרת ) רישוי(לתיקון חוק הבנקאות 

  .ישקול עמדתו בעניין זה שנית" החזקה ריאלי

  הפסדי אשראיסיכון אשראי והפרשה ל, מדידה וגילוי של חובות פגומים .11

 חוזר לתיקון  הפיקוח על הבנקים לתאגידים הבנקאיים פרסם 2007 בדצמבר 31ביום   

סיכון אשראי , מדידה וגילוי של חובות פגומים"הוראות הדיווח לציבור בנושא 

ההוראה מבוססת על כללי החשבונאות המקובלים ". והפרשה להפסדי אשראי

הוראות רשויות הפיקוח  בארצות , )118- וFAS  114תקני חשבונאות (ב "בארה

ב המתייחסות לבנקים וכן מותאמת "הוראות הרשות לניירות ערך בארה, הברית

ההוראות הכלולות בחוזר מהוות שינוי . ב"לדיווחים שניתנו על ידי בנקים בארה

מהותי ביחס להוראות הקיימות בנושא סיווג חובות בעייתיים ומדידת הפרשות 

  .ובות אלולהפסדי אשראי בגין ח

  :השינויים העיקריים שנכללו בהוראה הנם  
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   :ובהם, שהוגדרו כחובות פגומים, הוגדרו סוגים חדשים של חובות בעייתיים  .א  

לפי התנאים , אשראי שהתאגיד הבנקאי לא יוכל לגבות את כל הסכומים בגינו  -

  ,החוזיים של הסכם החוב

  , חוב בעייתי שתנאיו שונו במסגרת ארגון מחדש  -

למעט אם ,  יום או יותר90חוב אשר קרן או ריבית בגינו מצויים בפיגור של   -

  ,הוא גם מובטח היטב וגם נמצא בהליכי גביה

ש כאשר חשבון הלקוח מחוייב בתוספת ריבית חריגה "ד או עו"חוב בחשבון חח  -

) ג (4כאמור בסעיף (ש בחריגה "ד או עו"ובעמלת טיפול מיוחדת בגין חשבון חח

  ).325'  ניהול בנקאי מסלהוראות

אשראי מוגן באופן לא מספק על ידי השווי הנוכחי המבוסס ויכולת , כמו כן  -

ומאופיין בכך שקיימת אפשרות , התשלום של החייב או של הבטחון ששועבד

הוגדר , ברורה שהתאגיד הבנקאי יספוג הפסד מסוים אם הליקויים לא יתוקנו

  .כסיכון אשראי נחות

תאגיד בנקאי נדרש לקיים הפרשה להפסדי אשראי ברמה המתאימה כדי לכסות   .ב

כולל בגין סיכון אשראי חוץ , הפסדי אשראי צפויים בהתייחס לתיק האשראי שלו

  .מאזני

 :ההפרשות להפסדי אשראי יכללו  

הפרשה פרטנית להפסדי אשראי תחול  על כל חוב שיתרתו החוזית הינה מעל  -

 יותר וכל חוב אחר שזוהה לצורך בחינה פרטנית על ידי ח או" מיליון ש1.0

  .התאגיד הבנקאי

ההפרשה תבוצע על סמך מדידת ירידת הערך של החוב בהתבסס על הערך   

מהוונים בשיעור הריבית האפקטיבי , הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים

, סכאשר החוב הינו מותנה בביטחון או כאשר צפויה תפיסת נכ, או. של החוב

  .על פי השווי ההגון של הביטחון ששועבד להבטחת אותו אשראי

 בגין קבוצות גדולות של חובות קטנים -הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי   -

ובגין חובות , שירידת הערך שלהם נבחנת על בסיס קבוצתי, יחסית והומוגניים

  .שנבדקו פרטנית ונמצא שאינם פגומים

סס על שיעורי הפסדי אשראי מהעבר לכל מדידת הפסדי האשראי תבוצע בהתב  

  .יש לבצע תיעוד של קביעת האומדנים להפסדי אשראי. קבוצה הומוגנית

לא כולל הפרשי הצמדה למדד (בגין החובות הפגומים אין לרשום הכנסות ריבית   .ג

  ).ח על הקרן"והפרשי שער למט

  :שינוי בקשר עם הדרישות למחיקת חוב  .ד

פן מיידי כל חלק של חוב שגבייתו מותנית בביטחון יש למחוק חשבונאית באו  -

  .אשר מזוהה כאינו בר גבייה, העודף על השווי ההוגן של הביטחון

  .בדרך כלל יש למחוק הפרשות פרטניות בתום שנתיים  -

 150- יש למחוק חובות בפיגור של יותר מ-הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי   -

  .יום

 והכמותי בדוחות הכספיים בקשר עם חובות הורחבו דרישות הגילוי האיכותי  .ה

  .בעייתיים

נקבעו דרישות מפורטות לעריכת נהלים לקיום תהליך שיטתי לקביעת ההפרשות   .ו

דרישות תיעוד שיתמוך בתהליכי האשראי , להפסדי אשראי שייושם בעקביות

  .ובקרה פנימית בגין השיטות והתהליכים שנקבעו
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ההוראה לא תיושם . 2010 בינואר 1-החל מההוראה תיושם בדוחות הכספיים   .ז

התאמות המעבר שנובעות מאימוץ . למפרע בדוחות הכספיים לתקופות קודמות

במועד .  יכללו ישירות לסעיף עודפים בהון העצמי2010 בינואר 1הוראה זו ליום 

  :היישום לראשונה ידרש בין היתר

  . יקה חשבונאיתלמחוק חשבונאית כל חוב אשר במועד זה עומד בתנאים למח  -

כל חוב אשר עומד בתנאים , או פגום, נחות, לסווג בסיווג של השגחה מיוחדת  -

  .לסיווג כאמור

לבטל את כל הכנסות הריבית שנצברו ולא שולמו בגין כל חוב אשר עומד   -

  במועד זה בתנאים המתייחסים 

וכן לבחון אח הצורך בהתאמת יתרת מיסים שוטפים ומיסים נדחים לקבל   -

התאמות של יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור ובגין . לשלםו

  .2010 בינואר 1מכשירי אשראי וחוץ מאזניים ליום 

ל מונתה ועדת היגוי הכוללת את נציגי "במסגרת הערכות הבנק ליישום ההוראה הנ

הוקמו ועדות משנה לקביעת . מערך החשבונאות ומערך המחשוב, החטיבות העסקיות

  . ת העבודה והדרישות בהוראהשיטו

בהן נדרשים שינויים מהותיים במערכות , הוחל  בהכנת שינוי במערכות המיכוניות

  .המידע לביצוע תהליכי העבודה הנדרשים

המפקח על הבנקים טרם החליט אם לכשתיושם ההוראה יידרש עדיין ביצוע של 

ססים על מאפייני הפרשה נוספת בגין סיכונים שאינם מזוהים בתיק האשראי והמתב

כמו כן טרם החליט . 315בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין , הסיכון בתיק אשראי

סך כל ההפרשה הכללית והנוספת . כיצד להתיחס להפרשה הכללית הקיימת בבנקים

  .ח" מיליון ש584מזה בבנק , ח" מיליון ש850- ב2008 במרס 31הסתכמה ביום 

על , כות של יישום ההוראה לכשתתקבללא ניתן להעריך את ההשל, בשלב זה

  . התוצאות הכספיות של הבנק בעתיד

  2008-ח"התשס, )20' תיקון מס) (תיאומים בשל אינפלציה(חוק מס הכנסה .12

תיאומים בשל ( התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה 2008 בפברואר 26-ביום ה

 1985-2007ת המס התיקון מגביל את תחולת החוק לשנו. 1985 -ה"התשמ, )אינפלציה

  .וקובע הוראות מעבר לגבי תום התחולה

 עוד התאמה של הכנסות לצורכי ה ואילך לא חושב2008בשנת המס , בהתאם לתיקון

הופסקה ההצמדה למדד של סכומי הפחת על נכסים , כמו כן, מס לבסיס מדידה ריאלי

אמו עד קבועים ושל סכומי הפסדים מועברים לצורכי מס באופן שסכומים אלה יתו

  .2007למדד של סוף שנת 

 1%  כל שינוי של 2007 בדצמבר 31-להערכת הבנק על בסיס ההון הזכאי להגנה ל

  .ח נטו על הוצאות המס של הקבוצה"שיליון  מ47-במדד המחירים לצרכן ישפיע בכ

  )35' תיקון מס(תיקון חוק מס ערך מוסף . 13

 קובע כי מס 2008 בפברואר 26- לחוק מס ערך מוסף שהתקבל בכנסת ב35' תיקון מס

י מוסד כספי יוכר כהוצאה לצורך חישוב מס הרווח וכן מחייב את "השכר המשולם ע

  .חלקו של המעביד בתשלומי הביטוח הלאומי במס שכר

 תחויב מחצית מחלקו של 2008בשנת . 2008 בינואר 1-תחולת התיקון הינה מה

ס השכר שישולם תוכר כהוצאה ומחצית ממ, המעביד בדמי הביטוח הלאומי במס שכר

להערכת הבנק התיקון בחוק יקטין את חבות המס השוטף נטו . לצורך חישוב מס רווח

ח " מיליון ש26- בכ2009והחל משנת ,  ח" מיליון ש13- בכ2008של הקבוצה בשנת 

 השפעת השינוי . כמו כן חושבו המיסים הנדחים בהתאם לתיקון האמור לעיל. לשנה
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 הינה בקיטון הוצאות מסים על 2008יים המאוחדים לתחילת שנת על הדוחות הכספ

  .ח" מיליוני ש37-הכנסה בסכום של כ

   נכסים של נספי השואה  .14

ועדת חקירה פרלמנטרית שהוקמה לנושא איתור והשבת נכסים של נספי השואה 

מהדוח עלה כי נכסים של נספי שואה .  דוח מסכם2005פרסמה בינואר  , ")הועדה("

, על פי הוראות שהיו בתוקף באותה עת, פלשתינה הועברו-ו מופקדים בבנק אנגלושהי

 לאפוטרופוס ,לממונה הישראלי על רכוש האויב, לידי הממונה הבריטי על רכוש האויב

יחד עם זאת הומלץ בדוח על שערוך הכספים בצירוף . או הוחזרו לזכאים, הכללי

  . ם היו בעבר בידי הבנקלמשך התקופה שה, הפרשי הצמדה רטרואקטיביים

השבה ליורשים והקדשה ( נכנס לתוקף חוק נכסים של נספי השואה 2006 בינואר 3-ב

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

חייב להעבירם לחברה לאיתור ) כהגדרת מונחים אלה בחוק(נכסים של נספי שואה 

, שהוקמה על פי הוראות החוק, ")החברה("מ " השואה בעולהשבת נכסים של נספי

דוח . אשר שיעורם נקבע על ידי ועדת שערוך מיוחדת, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית

  . ועדת השיערוך נמסר לבנק ובהתאם נעשו הפרשות מתאימות לפי הערכת הבנק

מר , )בדימוס( את כבוד שופט בית המשפט העליון 2007הבנק מינה בתחילת יולי 

כבודק חיצוני לשם בדיקה עצמאית ובלתי תלויה של חבות הבנק על פי , תיאודור אור

ושל התנהלות הבנק בכל הנוגע לנכסים של , אם וככל שהיא קיימת, הוראות החוק

הבנק הודיע כי יעמיד לרשות הבודק סיוע ככל . כהגדרתם בחוק, נספי השואה

  .ששידרו

העביר הבנק  לחברה סכום של  ,  של רצון טובמתוך רגישות ציבורית וכמחווה, בנוסף

כדי שניתן יהיה לעשות שימוש בסכום זה לשם תשלום כספים ליורשי , ח" מיליון ש20

בהתאם להוראות החוק ועל פי קריטריונים ראויים אשר , בחייהם, הנספים ולניצולים

  . כמצוות החוק, ייקבעו על ידי החברה

כעמדתו (ן הוא חייב בתשלום סכומים כלשהם הבנק הודיע לחברה כי אם ייקבע שאי

אזי כל , או שהוא חייב בתשלום כספים שסכומם נמוך מהסכום ששולם) של הבנק

אם ייקבע כי הבנק חייב . יתרת הסכום  תחשב כתרומה למטרות הנזכרות לעיל

שסכומם גבוה מהסכום , בתשלום סכומים לניצולים או ליורשים של נספי השואה

יקוזז על ידי הבנק מסכום ) צמוד למדד ונושא ריבית(ם התשלום אזי סכו, ששולם

  .החבות

לתשלום סכום , התקבלה בבנק דרישה ראשונה מאת החברה, 2008 במרס  4ביום 

על פי הוראות , שלטענת החברה על הבנק להעביר לה, ח" מיליון ש148-משוערך של כ

 ועומדת להסתיים בדיקת הבנק את דרישת החברה נמצאת בשלבים מתקדמים. החוק

  .לא יהיה צורך בהפרשה נוספת בגין דרישה זו, להערכת הבנק, בשלב זה. בימים אלה

 התקבל בבנק מכתב מאת הרשות ההגבלים העסקיים בו נאמר כי הממונה 2008במרס  .15

לחוק ההגבלים ) 1)(א(43בוחנת בימים אלה את אפשרות הפעלת סמכותה לפי סעיף 

לקבוע כי התקיימו הסדרים כובלים בין בנק הפועלים ו, 1988-ח"תשמ, העסקיים

הבנק הבינלאומי , מ"בנק המזרחי המאוחד בע, מ"בנק דיסקונט לישראל בע, מ"בע

  .שעניינם העברת מידע הנוגע לעמלות, והבנק, מ"הראשון לישראל בע

 . 2008  ביוני30הממונה אפשרה לבנקים להביא את עמדתם בכתב בפניה עד ליום 

  .בבקשה למתן ארכה נוספתהבנק פנה 

  . הבנק בוחן בימים אלו  את הודעת הממונה ואת האמצעים שיש לנקוט בנושא
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   הנפקת כתבי אופציה לעובדים .16

תכנית להקצאה של כתבי ,  אישרה האסיפה הכללית של הבנק2006 בפברואר 2ביום 

 2006נואר  בי24כקבוע במתאר שפורסם על ידי הבנק ביום , אופציה לעובדים זכאים

 כתבי 84,853,960  2006 בפברואר 14הוקצו ביום , בהתאם לתוכנית זו"). המתאר("

ר "מזה הוקצו ליו. ( מניות רגילות של הבנק84,853,960-אופציה הניתנים למימוש ל

  .) כתבי אופציה156,659ל הראשי " כתבי אופציה ולמנכ122,644הדירקטוריון 

  :ל התנאים הקבועים במתאר לרבות על כתבי האופציה האמורים חלים כ

המנה האחת בתום שנתיים , כתבי האופציה היו ניתנים למימוש בשתי מנות שוות  .1

ממועד הקצאת כתבי האופציה והמנה השניה החל מתום השנה השניה ממועד 

הקצאת כתבי האופציה ועד לתום השנה השלישית ממועד הקצאת כתבי 

 .  האופציה

 .לעובדים ללא תמורהכתבי האופציה הוקצו   .2

החל (ח ויהיה צמוד למדד המחירים לצרכן " ש13.465מחיר המימוש למניה יהיה   .3

כשסכומם צמוד (המחיר יותאם לחלוקת דיבידנדים ). 2005מחודש ספטמבר 

. אם תהיה הנפקה כזו, מניות ההטבה ומרכיב ההטבה בהנפקת זכויות, )למדד

-ח ו" ש11.27 היה 2008 במרס 31- ול2007 בדצמבר 31-מחיר המימוש המתואם  ל

  .ח בהתאמה" ש10.32

 חל מועד המימוש של המנה הראשונה של כתבי 2008הראשון של שנת ברביע 

 10.34- מחיר המימוש הממוצע היה כ.האופציה והחל המימוש של חלק מהמנה השניה

  .ח"ש

  :2006-2008להלן התנועה בכתבי האופציה במהלך השנים 

  מספר האופציות  

  84,853,960   2006הוענקו במהלך שנת 

  )466,133(  חולטו במהלך השנה

  84,387,827   2006 בדצמבר 31סך כל האופציות במחזור ליום 

  )791,878(  חולטו במהלך השנה

  83,595,949   2007 בדצמבר 31סך כל האופציות במחזור ליום 

  )41,723,516(  מימוש המנה הראשונה 

  )150,866(  חולטו במשך השנה

  )6,087,155(   2008 במרס 31מימוש חלקי של המנה השניה עד ליום 

  35,634,412   2008רס  במ31במחזור ליום , סך כל האופציות

  . כתבי אופציה6,017,447-ד כו מומשו ע2008 במאי 20לאחר תאריך המאזן ועד ליום 

הונפקו  כאמור לעיל 2008במסגרת מימוש כתבי האופציה ברביע הראשון של שנת 

  . ח" מיליון ש494 מניות בתמורה לסך של 47,810,671לעובדי הבנק 

   
   אירועים לאחר תאריך המאזן  .17

  שעבוד לטובת בנק ישראל  . א

 חתם הבנק על איגרת חוב  על פיה שעבד הבנק בשעבוד צף 2008 במאי 21ביום 

 כספיים את זכויותיו לקבלת סכומים וחיובים, לטובת בנק ישראל, ראשון בדרגה

שהינם תאגידים , המגיעים ושיגיעו לבנק מפעם לפעם מאת לקוחותיו, בשקלים

שאינם מפגרים בהחזר לבנק של אשראים , )שהתאגדו לפי דיני מדינת ישראל(

של כל אשראי אינו עולה על ) מ"מח(ושמשך החיים הממוצע , שקיבלו מהבנק

השעבוד הינו בסכום . ל"שניתנו וינתנו על ידי הבנק ללקוחות  הנ, שלוש שנים

עד לסך , כפי שיהיו מעת לעת, השווה לגובה הסכומים המובטחים באיגרת החוב

  .ח" מיליארד ש1.1של 
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  ")קנית("מ " ניהול השקעות ומימון בע-לקנית לאומי קארד הקצאת מניות   . ב

החליט דירקטוריון הבנק לאשר עסקה על פיה לאומי קארד , 2008 במאי 21ביום 

 מהון המניות המונפק והנפרע 20% מניות של לאומי קארד המהוות תקצה לקנית

 .ח שישולם ללאומי קארד" מיליון ש360של לאומי קארד וזאת תמורת סכום של 

ל והתמורה הועברה ללאומי " נחתמה והושלמה העיסקה הנ2008 במאי 26-ב

  .קארד

 למינוי שני וכן זכות, לקנית ניתנו במסגרת העסקה זכויות להגנת המיעוט כמקובל

חברת בת של הבנק (מ "קיבלה לאומי אחזקות פיננסיות בע, כמו כן. דירקטורים

זכויות שונות מקובלות בעת מכירה או הכנסת , )ובעלת כל המניות בלאומי קארד

  .שותף

  .ח" מיליון ש244-ל הינו כ"כתוצאה מההקצאה הנ, אומדן הרווח נטו לבנק

  מ"מערכות תקשורת בכבלים בע-הוט  .ג

למכירת ") ן'נטוויז("מ "ן בע'חתם הבנק על ההסכם עם נטוויז, 2008 במאי 4יום ב

-כ(המוחזקות בידי הבנק ") הוט("מ " מערכות תקשורת בע-חבילת מניות הוט 

כשני . ח" מיליון ש480-תמורת סך של כ)  מהונה המונפק  והנפרע של הוט15%

 ישולם בתוספת שליש מהתמורה ישולמו במועד השלמת העסקה וכשליש נוסף

להבטחת התשלום הדחוי ישועבדו לבנק .  חודשים ממועד ההשלמה18ריבית תוך 

  .ן'כשליש מהמניות הנמכרות ללא זכות חזרה אחרת כלפי נטוויז

כשני (כנגד קבלת החלק הראשון של התמורה , לאחר מס, אמדן רווח ההון נטו

 15-כ)  כשליש(תמורה ח וכנגד קבלת החלק השני של  ה" מיליון ש30-הוא כ) שליש

  .ח נוספים"מיליון ש

 והיא 2008 באוגוסט 15השלמת העסקה צפויה להתבצע עד לא יאוחר מיום 

  :ל יתקיימו התנאים המתלים הבאים"מותנית בכך שעד התאריך הנ

אי מימוש זכות הסירוב לגבי רכישת המניות הנמכרות על ידי בעלי מניות הוט   .א

  .הזכאים לכך

  . ים הנדרשים לפי כל דין לרכישת המניות הנמכרותקבלת האישור  .ב
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    )בלתי מבוקר( 2008במרס  31ליום 

  

  

  )א(שווי הוגן 

הפסדים שטרם 

הוכרו מהתאמות 

  לשווי הוגן

רווחים שטרם 

הוכרו מהתאמות 

  לשווי הוגן

  

  

  עלות מופחתת

  

  

  הערך במאזן

  

    )ח"במיליוני ש(        

  :גרות חוב המוחזקות לפדיוןא. 1          

  -אגרות חוב ומלוות           

  של הממשלה  844  844  27  -  871

  של ממשלות זרות   505  505  7  -  512

  של חברות אחרות  -  -  -  -  -

  סך כל אגרות החוב המוחזקות לפדיון  1,349  1,349  34  -  1,383

  

  

    )בלתי מבוקר (2008 במרס 31ליום 

    אחר מצטבררווח כולל 

  רווחים  הפסדים  )א(שווי הוגן 

עלות מופחתת 

  )במניות עלות(

  

  הערך במאזן

  

    )ח"במיליוני ש(        

  :ניירות ערך זמינים למכירה. 2          

  -אגרות חוב ומלוות           

  של הממשלה  8,177  8,040  187  )50(  8,177

  של ממשלות זרות  1,185  1,176  9  -  1,185

  של חברות אחרות  21,251  22,164  63  )976(  21,251

30,613  )1,026(  259  31,380  30,613    

  :מניות וקרנות נאמנות          

  )ב(של חברות אחרות   4,175  3,366  917  )108(  4,175

  סך כל ניירות הערך הזמינים למכירה  34,788  34,746  )ג (1,176  )ג) (1,134(  34,788
 

 

    )בלתי מבוקר (2008 במרס 31ליום 

  

  

  )א(שווי הוגן 

סדים שטרם הפ

מומשו מהתאמות 

  לשווי הוגן

רווחים שטרם 

מומשו מהתאמות 

  לשווי הוגן

  

עלות מופחתת 

  )במניות עלות(

  

  

  הערך במאזן

  

    )ח"במיליוני ש(        

  :ניירות ערך למסחר. 3          

  -אגרות חוב ומלוות           

  של הממשלה  5,411  5,316  102  )7(  5,411

  של ממשלות זרות   136  136  -  -  136

  של חברות אחרות  1,643  1,664  17  )38(  1,643

7,190  )45(  119  7,116  7,190    

  :מניות וקרנות נאמנות          

  של חברות אחרות   1,314  1,344  26  )56(  1,314

  סך כל ניירות הערך למסחר  8,504  8,460  )ד (145  )ד) (101(  8,504

  סך כל ניירות הערך  44,641  44,555  1,355  )1,235(  44,675

  

  .101הערות ראה בעמוד 

  ניירות ערך
  סכומים מדווחים
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    )בלתי מבוקר (2007 במרס 31ליום 

  

  

  )א(שווי הוגן 

הפסדים שטרם 

הוכרו מהתאמות 

  לשווי הוגן

רווחים שטרם 

הוכרו מהתאמות 

  לשווי הוגן

  

  

  עלות מופחתת

  

  

  הערך במאזן

  

    )ח"במיליוני ש(        

  :ת לפדיוןאגרות חוב המוחזקו. 1          

  -אגרות חוב ומלוות           

  של הממשלה  1,785  1,785  45  -  1,830

  של ממשלות זרות   594  594  -  -  594

  של חברות אחרות  124  124  207  )8(  323

  סך כל אגרות החוב המוחזקות לפדיון  2,503  2,503  252  )8(  2,747

  

  

    )בלתי מבוקר (2007 במרס 31ליום 

    לל אחר מצטבררווח כו

  רווחים  הפסדים  )א(שווי הוגן 

עלות מופחתת 

  )במניות עלות(

  

  הערך במאזן

  

    )ח"במיליוני ש(        

  :ניירות ערך זמינים למכירה. 2          

  -אגרות חוב ומלוות           

  של הממשלה  10,079  9,841  283  )45(  10,079

  של ממשלות זרות   6,109  6,209  1  )101(  6,109

  של חברות אחרות  16,546  16,586  58  )98(  16,546

32,734  )244(  342  32,636  32,734    

  :מניות וקרנות נאמנות          

  )ב(של חברות אחרות   4,302  3,359  960  )17(  4,302

  סך כל ניירות הערך הזמינים למכירה  37,036  35,995  )ג (1,302  )ג) (261(  37,036
 

 

    )בלתי מבוקר (2007 במרס 31ליום 

  

  

  )א(שווי הוגן 

הפסדים שטרם 

מומשו מהתאמות 

  לשווי הוגן

רווחים שטרם 

מומשו מהתאמות 

  לשווי הוגן

  

עלות מופחתת 

  )במניות עלות(

  

  

  הערך במאזן

  

    )ח"במיליוני ש(        

  :ניירות ערך למסחר. 3          

  -אגרות חוב ומלוות           

  של הממשלה  4,972  4,877  96  )1(  4,972

  ת של ממשלות זרו  540  540  -  -  540

  של חברות אחרות  2,154  2,112  47  )5(  2,154

7,666  )6(  143  7,529  7,666    

  :מניות וקרנות נאמנות          

  של חברות אחרות   6  6  -  -  6

  סך כל ניירות הערך למסחר  7,672  7,535  )ד (143  )ד  ()6(  7,672

  סך כל ניירות הערך  47,211  46,033   1,697  ) 275(  47,455

  

  .101ד הערות ראה בעמו

  

  

  )המשך(ניירות ערך 
  סכומים מדווחים
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    )מבוקר (2007 בדצמבר 31ליום 

  

  

  )א(שווי הוגן 

הפסדים שטרם 

הוכרו מהתאמות 

  לשווי הוגן

רווחים שטרם 

הוכרו מהתאמות 

  לשווי הוגן

  

  

  עלות מופחתת

  

  

  הערך במאזן

  

    )ח"במיליוני ש(        

  :אגרות חוב המוחזקות לפדיון. 1          

  -גרות חוב ומלוות א          

  של הממשלה  904  904  22  )1(  925

  של ממשלות זרות   551  551  -  -  551

  של חברות אחרות  126  126  -  )3(  123

  סך כל אגרות החוב המוחזקות לפדיון  1,581  1,581  22  )4(  1,599

  

  

    )מבוקר (2007 בדצמבר 31ליום 

    רווח כולל אחר מצטבר

  רווחים  הפסדים  )א(שווי הוגן 

עלות מופחתת 

  )מניות עלותב(

  

  הערך במאזן

  

    )ח"במיליוני ש(        

  :ניירות ערך זמינים למכירה. 2          

  -אגרות חוב ומלוות           

  של הממשלה   8,875  8,855  91  )71(  8,875

  של ממשלות זרות   1,228  1,227  7  )6(  1,228

  של חברות אחרות  22,989  23,376  43  )430(  22,989

33,092  )507(  141  33,458  33,092    

  :מניות וקרנות נאמנות          

  )ב(של חברות אחרות   4,436  3,275  1,195  )34(  4,436

  סך כל ניירות הערך הזמינים למכירה  37,528  36,733  )ג (1,336  )ג) (541(  37,528
 

 

    )מבוקר (2007 בדצמבר 31ליום 

  

  

  )א(שווי הוגן 

הפסדים שטרם 

מומשו מהתאמות 

  וי הוגןלשו

רווחים שטרם 

מומשו מהתאמות 

  לשווי הוגן

  

עלות מופחתת 

  )במניות עלות(

  

  

  הערך במאזן

  

    )ח"במיליוני ש(        

  :ניירות ערך למסחר. 3          

  -אגרות חוב ומלוות           

  של הממשלה  5,014  4,992  35  )13(  5,014

  של ממשלות זרות    194  194  -  -  194

  של חברות אחרות  1,933  1,924  34  )25(  1,933

7,141  )38(  69  7,110  7,141    

  :מניות וקרנות נאמנות          

   של חברות אחרות   919  918  28  )27(  919

  סך כל ניירות הערך למסחר  8,060  8,028  )ד (97  )ד) (65(  8,060

  סך כל ניירות הערך  47,169  46,342  1,455  )610(  47,187

  

  .101הערות ראה בעמוד 

  

  

  )המשך(ניירות ערך 
  סכומים מדווחים
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ל אשר אינן רשומות בבורסה "אגרות חוב הנסחרות בחו. ווי הוגן מבוססים בדרך כלל על שערי בורסהנתוני ש  )א(

ל אינם משקפים "השערים הנ. רים המצוטטים על ידי סוחרים באותן אגרות חובישווין נקבע על בסיס מח, מוכרת

  .בהכרח את המחיר שיתקבל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים

 - 2007 בדצמבר 31(המוצגות לפי עלות , ח בגין מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין"מיליוני ש 1,118כולל   )ב(

 אשראי 2003בהתאם להוראות המפקח על הבנקים מיולי ). ח" מיליוני ש437 - 2007 במרס 31-ח וב" מיליוני ש972

ין למכירה במקום אשראי לציבור ללקוח מסויים שסווג בענף התקשורת מוין במאזן כהשקעה במניות בתיק הזמ

  .ומוצג לפי שווי הוגן שלא עולה על ערך החוב

התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים "רווח כולל אחר כלול בהון העצמי בסעיף , בגין ניירות ערך זמינים למכירה  )ג(

  .למעט ניירות ערך שיועדו כגידורים בגידור שווי הוגן" למכירה לפי שווי הוגן

  .קפו לדוח רווח והפסדנז  )ד(
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    )בלתי מבוקר (2008 במרס 31ליום 

  

  

  שווי 

  )א(הוגן 

הפסדים 

שטרם מומשו 

מהתאמות 

  לשווי הוגן

רווחים שטרם 

מומשו 

מהתאמות 

  לשווי הוגן

  

  

עלות 

  מופחתת

  

  

הערך 

  במאזן

  

    )ח"במיליוני ש(      

  אגרות חוב זמינות למכירה. 1          

  ניירות ערך מסוג העבר באמצעות           

(Pass-through securities) 

  GNMA  שלניירות ערך שקיימת לגביהם ערבות  99  98  1  -  99

  FHLMC ועל ידי FNMAניירות ערך שהונפקו על ידי   1,335  1,348  4  )17(  1,335

  ניירות ערך אחרים  13  13  -  -  13

  סך הכל  1,447  1,459  5  )17(  1,447

            

  ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים           

  )STRIPPED MBS- וCMO כולל(

  

2,033  

  

)37(  

  

5  

  

2,065  

  

2,033  

או , FHLMC ,FNMAניירות ערך שהונפקו על ידי 

GNMA ,או שקיימת לגביהם ערבות של גופים אלה  

  

  

-  

  

  

-  

  

  

-  

  

  

-  

  

  

-  

על ידי ניירות ערך מגובי ניירות ערך המבוטחים 

או , FHLMC ,FNMAמשכנתאות שהונפקו על ידי  

GMNA ,או שקיימת לגביהם ערבות של גופים אלה  

  שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות  86  104  -  )18(  86

  סך הכל  2,119  2,169  5  )55(  2,119

            

 (ABS) ערך מגובי נכסים ניירות          

  בגין כרטיסי אשראיחייבים   115  115  -  -  115

  קווי אשראי לכל מטרה בביטחון דירת מגורים  7  9  -  )2(  7

  אשראי לרכישת רכב  143  144  -  )1(  143

  אשראי אחר לאנשים פרטיים  27  27  -  -  27

  אשראי שאינו לאנשים פרטיים  1  1  -  -  1

  אחרים  1,423  1,725  -  )302(  1,423

  CLO:  מזה  1,086  1,244  -  )158(  1,086

  SCDO:  מזה  307  449  -  )142(  307

  סך הכל  1,716  2,021  -  )305(  1,716

            

   נכסים זמינות למכירהותסך כל אגרות חוב מגוב  5,282  5,649  10  )377(  5,282

  

  )המשך(ניירות ערך 
  ניירות ערך מגובי נכסים: מזה

  סכומים מדווחים
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    )בלתי מבוקר (2008 במרס 31ליום 

  

  

  שווי 

  )א(הוגן 

פסדים ה

שטרם מומשו 

מהתאמות 

  לשווי הוגן

רווחים שטרם 

מומשו 

מהתאמות 

  לשווי הוגן

  

  

עלות 

  מופחתת

  

  

הערך 

  במאזן

  

    )ח"במיליוני ש(      

  אגרות חוב למסחר. 2          

  ניירות ערך מסוג העבר באמצעות           

(Pass-through securities) 

  GNMA  שלניירות ערך שקיימת לגביהם ערבות  1  1  -  -  1

  FHLMC ועל ידי FNMAניירות ערך שהונפקו על ידי   7  7  -  -  7

  ניירות ערך אחרים  -  -  -  -  -

  סך הכל  8  8  -  -  8

            

  ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים           

  )STRIPPED MBS- וCMO כולל(

  

49  

  

-  

  

1  

  

48  

  

49  

או , FHLMC ,FNMAניירות ערך שהונפקו על ידי 

GNMA ,יהם ערבות של גופים אלהאו שקיימת לגב  

  

  

-  

  

  

-  

  

  

-  

  

  

-  

  

  

-  

ניירות ערך המבוטחים על ידי ניירות ערך מגובי 

או , FHLMC ,FNMAמשכנתאות שהונפקו על ידי  

GMNA ,או שקיימת לגביהם ערבות של גופים אלה  

  שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות  163  174  -  )11(  163

  סך הכל  212  223  1  )11(  212

            

 (ABS) ערך מגובי נכסים ניירות          

  חייבים בגין כרטיסי אשראי  10  10  -  -  10

  קווי אשראי לכל מטרה בביטחון דירת מגורים  25  27  -  )2(  25

  אשראי לרכישת רכב  17  17  -  -  17

  אשראי אחר לאנשים פרטיים  1  1  -  -  1

  אשראי שאינו לאנשים פרטיים  13  13  -  -  13

  אחרים  3  3  -  -  3

  CLO:  מזה  -  -  -  -  -

  SCDO:  מזה  -  -  -  -  -

  סך הכל  69  71  -  )2(  69

            

  למסחר  נכסים מגובותסך כל אגרות חוב   289  301  1  )13(  289

  

  

  

  )המשך(ניירות ערך 
  ניירות ערך מגובי נכסים: מזה

  סכומים מדווחים
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    )מבוקר (2007 בדצמבר 31ליום 

  

  

  שווי 

  )א(הוגן 

הפסדים 

שו שטרם מומ

מהתאמות 

  לשווי הוגן

רווחים שטרם 

מומשו 

מהתאמות 

  לשווי הוגן

  

  

עלות 

  מופחתת

  

  

הערך 

  במאזן

  

    )ח"במיליוני ש(      

  אגרות חוב זמינות למכירה. 1          

  ניירות ערך מסוג העבר באמצעות           

(Pass-through securities) 

  GNMA  שלניירות ערך שקיימת לגביהם ערבות  119  119  -  -  119

  FHLMC ועל ידי FNMAניירות ערך שהונפקו על ידי   1,563  1,587  1  )25(  1,563

  ניירות ערך אחרים  114  116  -  )2(  114

  סך הכל  1,796  1,822  1  )27(  1,796

            

  ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים           

  )STRIPPED MBS- וCMO כולל(

  

2,324  

  

)21(  

  

2  

  

2,343  

  

2,324  

או , FHLMC ,FNMAשהונפקו על ידי ניירות ערך 

GNMA ,או שקיימת לגביהם ערבות של גופים אלה  

  
  

ניירות ערך המבוטחים על ידי ניירות ערך מגובי         

או , FHLMC ,FNMAמשכנתאות שהונפקו על ידי  

GMNA ,או שקיימת לגביהם ערבות של גופים אלה  

  שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות  32  34  -  )2(  32

  סך הכל  2,356  2,377  2  )23(  2,356

            

 (ABS) ערך מגובי נכסים ניירות          

  חייבים בגין כרטיסי אשראי  148  149  -  )1(  148

  קווי אשראי לכל מטרה בביטחון דירת מגורים  11  11  -  -  11

  אשראי לרכישת רכב  175  176  -  )1(  175

  אשראי אחר לאנשים פרטיים  82  82  -  -  82

  אשראי שאינו לאנשים פרטיים  1  1  -  -  1

  אחרים  1,701  1,822  6  )127(  1,701

  CLO:  מזה  1,226  1,287  -  )61(  1,226

  SCDO:  מזה  430  491  5  )66(  430

  סך הכל  2,118  2,241  6  )129(  2,118

            

   נכסים זמינות למכירהותסך כל אגרות חוב מגוב  6,270  6,440  9  )179(  6,270

  )המשך(ניירות ערך 
  ניירות ערך מגובי נכסים: מזה

  סכומים מדווחים
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    )בלתי מבוקר (2008 במרס 31ליום 

     חודשים12עד    חודשים12מעל   סך הכל

הפסדים 

שטרם מומשו 

מהתאמות 

  לשווי הוגן

  

  

  

  שווי הוגן

הפסדים 

שטרם מומשו 

מהתאמות 

  לשווי הוגן

  

  

  

  שווי הוגן

הפסדים 

שטרם מומשו 

מהתאמות 

  לשווי הוגן

  

  

  

  ווי הוגןש

  

    )ח"במיליוני ש(        

פירוט נוסף לגבי ניירות ערך זמינים             

למכירה מגובי נכסים שבגינם כלולים 

הפסדים שטרם מומשו מהתאמות לשווי 

  הוגן

  (MBS)ניירות ערך מגובי משכנתאות   290  )10(  557  )7(  847  )17(

  

)55(  

  

1,358  

  

)20(  

  

692  

  

)35(  

  

666  

כנתאות אחרים ניירות ערך מגובי מש

  )STRIPPED MBS- וREMIC ,CMOכולל (

 (ABS)ניירות ערך מגובי נכסים   1,236  )247(  214  )58(  1,450  )305(

  סך הכל  2,192  )292(  1,463  )85(  3,655  )377(

 

 

 

 

    )בלתי מבוקר (2007 בדצמבר 31ליום 

     חודשים12עד    חודשים12מעל   סך הכל

הפסדים 

שטרם מומשו 

מהתאמות 

  ווי הוגןלש

  

  

  

  שווי הוגן

הפסדים 

שטרם מומשו 

מהתאמות 

  לשווי הוגן

  

  

  

  שווי הוגן

הפסדים 

שטרם מומשו 

מהתאמות 

  לשווי הוגן

  

  

  

  שווי הוגן

  

    )ח"במיליוני ש(        

פירוט נוסף לגבי ניירות ערך זמינים             

למכירה מגובי נכסים שבגינם כלולים 

הפסדים שטרם מומשו מהתאמות לשווי 

  הוגן

  (MBS)ניירות ערך מגובי משכנתאות   248  )2(  1,178  )24(  1,426  )26(

  

)23(  

  

2,014  

  

)10(  

  

775  

  

)13(  

  

1,239  

ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים 

  )STRIPPED MBS- וREMIC ,CMOכולל (

 (ABS)ניירות ערך מגובי נכסים   1,395  )111(  497  )19(  1,892  )130(

  סך הכל  2,882  )126(  2,450  )53(  5,332  )179(

  

  

  

  

  )ךהמש(ניירות ערך 
  ניירות ערך מגובי נכסים: מזה

  סכומים מדווחים
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    2008 במרס 31לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 

      הפרשה     

    הפרשה  ספציפית לפי  הפרשה  

    )א(ספציפית   )א(עומק פיגור   )ב(נוספת   סך הכל

    )ח"במיליוני ש(      

  רת ההפרשה לתחילת התקופהית  7,250  688  875  8,813

  הפרשות במהלך התקופה  434  96  )14(  516

  הקטנת הפרשות  )184(  )68(  )11(  )263(

  גביית חובות שנמחקו בשנים קודמות  )9(  -  -  )9(

  תוספת נטו שנזקפה לדוח הרווח וההפסד  241  28  )25(  244

  מחיקת חובות  )212(  )19(  -  )231(

  רשה לסוף התקופהיתרת ההפ   7,279  697  850  8,826

  

371  

  

116  

  

-  

  

255  

  יתרת ההפרשה שלא נוכתה : מזה

  מסעיף אשראי לציבור

  

  

    2007 במרס 31לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 

      הפרשה     

    הפרשה  ספציפית לפי  הפרשה  

    )א(ספציפית   )א(עומק פיגור   )ב(נוספת   סך הכל

    )ח"במיליוני ש(      

  יתרת ההפרשה לתחילת התקופה   7,580  675  1,024  9,279

  הפרשות במהלך התקופה  101  68  8  177

  הקטנת הפרשות  )68(  )57(  )28(  )153(

  גביית חובות שנמחקו בשנים קודמות  )13(  -  -  )13(

  תוספת נטו שנזקפה לדוח הרווח וההפסד  20  11  )20(  11

  מחיקת חובות  )90(  )12(  -  )102(

  שה לסוף התקופהיתרת ההפר   7,510  674  1,004  9,188

  

321  

  

120  

  

-  

  

201  

  יתרת ההפרשה שלא נוכתה : מזה

  מסעיף אשראי לציבור

  

  

  

בהלוואות שלגביהן נערכה הפרשה לפי . לא כולל הפרשה בגין ריבית על חובות מסופקים לאחר שהחובות נקבעו כמסופקים  )א(

  .לא כולל הפרשה לריבית בגין החוב שבפיגור, עומק הפיגור

  .לחובות מסופקיםומיוחדת פרשה כללית כולל ה  )ב(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )על בסיס מאוחד(הפרשה לחובות מסופקים 
  )בלתי מבוקר(סכומים מדווחים 
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    2008 במרס 31יום ל    

      חובות בעייתיים

          הפרשה ספציפית

      יתרת   :מזה  לפי    

      חוב  סכום  עומק    

    אשראי  מאזנית  )ג (בפיגור  )ד (הפיגור  אחרת   סך הכל

    )ח"ש במיליוני(      

  

497  

  

-  

  

497  

  

343  

  

643  

  

26,699  

הלוואות לדיור שחובה לחשב בגינן את 

  ההפרשה לפי עומק הפיגור

  )א" (גדולות"הלוואות   5,047  126  217  153  -  153

  )ב(הלוואות אחרות   5,734  210  29  47  5  52

  תקופהיתרת ההפרשה לסוף ה  37,480  979  589   697  5  702

  

  

     2007 במרס 31יום ל      

        חובות בעייתיים

                                 הפרשה ספציפית

      יתרת   :מזה  לפי  

      חוב  סכום  עומק  

    אשראי  מאזנית  )ג (בפיגור  )ד (הפיגור  סך הכל

    )ח"ש במיליוני(    

   

487  

  

487  

  

319  

  

887  

  

26,284  

  ת ההפרשה לפי הלוואות לדיור שחובה לחשב בגינן א

  עומק הפיגור

  )א" (גדולות"הלוואות   2,407  178  214  136  136

  )ב(הלוואות אחרות   4,115  141  34  51  51

  יתרת ההפרשה לסוף התקופה  32,806  1,206  567   674  674

  

  

  

  

  

ל הלוואות לרכישת דירת כול) ח" אלפי ש782 - 2007 במרס 31-ב(ח " אלפי ש808הלוואות לדיור שיתרת כל אחת מהן עולה על  )א(

  .מגורים ובמשכון דירת מגורים

  .ח" אלפי ש808הלוואות לכל מטרה במישכון דירת מגורים שיתרת כל אחת מהן אינה עולה על   )ב(

  .כולל ריבית על הסכום לפיגור  )ג(

  ).ח" מיליוני ש139 - 2007 במרס 31(ח " מיליוני ש134כולל יתרת הפרשה ספציפית מעבר למתחייב על פי עומק הפיגור בסך   )ד(

  

  

  

  פרטים על אופן חישוב ההפרשה הספציפית בהלוואות לדיור
  )בלתי מבוקר(סכומים מדווחים 
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  המאוחד. א  2008 במרס 31  2007  במרס31   2007 בדצמבר 31

    )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )מבוקר(

    )ח"במיליוני ש(    

  הון לצורך חישוב יחס ההון. 1      

  הון ראשוני  19,481  17,689  18,842

  סך הכל הון כולל  29,662  27,071  28,737

  

     2008 במרס 31   2007  במרס31   2007 בדצמבר 31

    )בלתי מבוקר(    )בלתי מבוקר(    )מבוקר(  

    *יתרות   יתרות סיכון  *יתרות   יתרות סיכון  *יתרות   יתרות סיכון

    )ח"במיליוני ש(          

  ות של סיכוןיתרות משוקלל. 2            

  :י סיכון אשרא            

  נכסים  298,556  210,806  290,626  195,584  302,484  209,256

  מכשירים חוץ מאזניים  50,342  33,428  37,214  26,734  49,883  33,764

  סך הכל נכסי סיכון אשראי  348,898  244,234  327,840  222,318  352,367  243,020

  סיכון שוק  -  7,783  -  5,644  -  6,531

  סך הכל נכסי סיכון  348,898  252,017  327,840  227,962  352,367  249,551
  
  ; יתרות ערך נקוב משוקללות במקדמי ההמרה לאשראי-מכשירים חוץ מאזניים ;  יתרות מאזניות-נכסים * 
  

    2008 במרס 31  2007  במרס31   2007 בדצמבר 31

    )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )מבוקר(

    )%(    

  יחס ההון לרכיבי סיכון. 3      

  יחס ההון הראשוני לרכיבי סיכון  7.73  7.76  7.55

  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון  11.77  11.88  11.52

  יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים  9.00  9.00  9.00

        

  חברות בת משמעותיות. ב      

        

  בנק לאומי למשכנתאות      

  סיכוןיחס ההון הראשוני לרכיבי   6.66  6.59  6.63

  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון  10.01  9.90  9.96

  יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים  9.00  9.00  9.00

        

  בנק ערבי ישראלי      

  יחס ההון הראשוני לרכיבי סיכון  16.54  20.43  16.00

  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון  16.93  20.92  16.38

  חס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקיםי  9.00  9.00  9.00

        

  ב"בנק לאומי ארה      

  יחס ההון הראשוני לרכיבי סיכון  8.46  8.17  8.23

  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון  10.77  11.02  11.03

  יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי השלטונות המקומיים  10.00  10.00  10.00

  

  

  הלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים
  סכומים מדווחים
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  מטבע ישראלי  )א(מטבע חוץ    

      צמוד למדד        פריטים  

      המחירים  בדולרים    במטבעות  שאינם  

    לא צמוד  לצרכן  ב"של ארה  באירו    אחרים  )ג( כספיים  סך הכל

  )ח"במיליוני ש(     

  נכסים              

  מזומנים ופיקדונות בבנקים  3,722  549  26,069  2,562  3,678  -  36,580

  ניירות ערך  7,337  6,646  14,883  9,317  969  5,489  44,641

  ניירות ערך שנשאלו או נרכשו               

  במסגרת הסכמי מכר חוזר  757  -  107  -  -  -  864

  )ב(אשראי לציבור   92,222  53,668  35,004  7,163  12,063  54  200,174

  אשראי לממשלות  -  242  334  -  -  -  576

  השקעות בחברות כלולות  16  -  -  -  -  1,883  1,899

  ינים וציודיבנ  -  -  -  -  -  3,331  3,331

  נכסים אחרים  3,761  125  3,243  620  1,568  841  10,158

  סך כל הנכסים  107,815  61,230  79,640  19,662  18,278  11,598  298,223

  התחייבויות              

  פיקדונות הציבור  95,595  26,267  73,192  21,750  11,096  287  228,187

  פיקדונות מבנקים  3,461  877  1,215  429  593  -  6,575

  פיקדונות מממשלות  123  678  317  9  1  -  1,128

  ניירות ערך שהושאלו או נמכרו              

  במסגרת הסכמי מכר חוזר  257  -  128  -  -  -  385

  שטרי התחייבות, אגרות חוב              

  וכתבי התחייבות נדחים  2,973  16,639  2,373  -  -  -  21,985

  התחייבויות אחרות  10,859  3,423  2,265  853  2,127  594  20,121

  סך כל ההתחייבויות  113,268  47,884  79,490  23,041  13,817  881  278,381

  הפרש  )5,453(  13,346  150  )3,379(  4,461  10,717  19,842

  :השפעת מכשירים נגזרים מגדרים              

  )למעט אופציות(מכשירים נגזרים   -  -  4  )4(  -  -  -

  :השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים              

  )למעט אופציות(מכשירים נגזרים   13,721  )9,336(  )2,362(  2,344  )4,367(  -  -

  )חי נכס בסיסבמונ(נטו , אופציות בכסף  349  )5(  )351(  )467(  474  -  -

  )במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות מחוץ לכסף  )186(  )2(  181  34  )27(  -  -

  סך הכל כללי  8,431  4,003  )2,378(  )1,472(  541  10,717  19,842

  :השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים              

  )ערך נקוב מהוון(נטו , אופציות בכסף  )575(  )8(  767  )620(  436  -  -

  )ערך נקוב מהוון(נטו , אופציות מחוץ לכסף  2,124  )10(  )1,827(  )154(  )133(  -  -

  

  

  .כולל צמודים למטבע חוץ  )א(

  .ההפרשה הכללית והנוספת לחובות מסופקים נוכו באופן יחסי מבסיסי ההצמדה השונים בסעיף זה  )ב(

  .לרבות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם מתייחס לפריט לא כספי  )ג(

  

  ) על בסיס מאוחד( והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה דוח על נכסים
  )בלתי מבוקר( 2008 במרס 31ליום 

  סכומים מדווחים 
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  מטבע ישראלי  )א(מטבע חוץ    

      צמוד למדד        פריטים  

      המחירים  בדולרים    במטבעות  שאינם  

    לא צמוד  לצרכן  ב"של ארה  באירו    אחרים  )ג (כספיים  סך הכל

  )ח"יליוני שבמ(     

  נכסים              

  מזומנים ופיקדונות בבנקים  5,215  601  30,802  5,272  3,391  -   45,281

  ניירות ערך  9,518  6,935  18,581  7,229  640  4,308  47,211

  ניירות ערך שנשאלו או נרכשו               

  במסגרת הסכמי מכר חוזר  108  -   -   -   -   -   108

  )ב(אשראי לציבור   79,868  49,622  38,147  6,522  11,283  406  185,848

  אשראי לממשלות  -   246  535  -   -   -   781

  השקעות בחברות כלולות  12  -   -   -   -   1,769  1,781

  ינים וציודיבנ  -   -   -   -   -   3,120  3,120

  נכסים אחרים  2,338  34  1,410  655  733  989  6,159

  סך כל הנכסים  97,059  57,438  89,475  19,678  16,047  10,592  290,289

  התחייבויות              

  פיקדונות הציבור  86,661  28,303  80,367  19,873  10,895  762  226,861

  פיקדונות מבנקים  9,380  1,176  1,724  373  667  -   13,320

  פיקדונות מממשלות  472  855  566  11  1  -   1,905

  ניירות ערך שהושאלו או נמכרו              

  במסגרת הסכמי מכר חוזר  53  -   63  -   -   -   116

  שטרי התחייבות, אגרות חוב              

  וכתבי התחייבות נדחים  814  12,044  2,945  -   -   -   15,803

  התחייבויות אחרות  7,577  2,915  1,052  586  854  649  13,633

  סך כל ההתחייבויות  104,957  45,293  86,717  20,843  12,417  1,411  271,638

  הפרש  )7,898(  12,145  2,758  )1,165(  3,630  9,181  18,651

  :השפעת מכשירים נגזרים מגדרים              

  )למעט אופציות(מכשירים נגזרים   -   -   56  )23(  )33(  -   - 

  :השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים              

  )למעט אופציות(מכשירים נגזרים   12,093  )6,323(  )2,226(  364  )3,908(  -   - 

  )במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות בכסף  )190(  -   )358(  462  86  -   - 

  )במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות מחוץ לכסף  )315(  -   195  102  18  -   - 

  סך הכל כללי  3,690  5,822  425  )260(  )207(   9,181  18,651

  :השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים              

  )ערך נקוב מהוון(נטו , סףאופציות בכ  179  -   )949(  623  147  -   - 

  )ערך נקוב מהוון(נטו , אופציות מחוץ לכסף  )1,721(  )9(  1,291  277  162  -   - 

 
 
 

  

  .כולל צמודים למטבע חוץ  )א(

  .ההפרשה הכללית והנוספת לחובות מסופקים נוכו באופן יחסי מבסיסי ההצמדה השונים בסעיף זה  )ב(

  .תייחס לפריט לא כספירבות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם מל  )ג(

  

  

  ) המשך() על בסיס מאוחד(ים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה דוח על נכס
  )בלתי מבוקר( 2007 במרס 31ליום 

  מדווחיםסכומים 
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  מטבע ישראלי  )א(מטבע חוץ    

      צמוד למדד        פריטים  

      המחירים  בדולרים    במטבעות  שאינם  

    לא צמוד  לצרכן  ב" ארהשל  באירו    אחרים  )ג (כספיים  סך הכל

  )ח"במיליוני ש(     

  נכסים              

  מזומנים ופיקדונות בבנקים  8,039  587  23,026  6,347  4,330  -  42,329

  ניירות ערך  8,081  6,455  17,322  9,003  953  5,355  47,169

  ניירות ערך שנשאלו או נרכשו               

  במסגרת הסכמי מכר חוזר  655  -  -  -  -  -  655

  )ב(אשראי לציבור   88,584  53,314  36,826  7,315  12,419  99  198,557

  אשראי לממשלות  -  251  391  -  -  -  642

  השקעות בחברות כלולות  15  -  -  -  -  1,858  1,873

  ינים וציודיבנ  -  -  -  -  -  3,276  3,276

  נכסים אחרים  2,980  113  2,210  532  907  908  7,650

  סך כל הנכסים  108,354  60,720  79,775  23,197  18,609  11,496  302,151

  התחייבויות              

  פיקדונות הציבור  96,656  26,919  79,842  22,457  11,676  495  238,045

  פיקדונות מבנקים  2,596  669  1,555  753  566  -  6,139

  פיקדונות מממשלות  58  788  343  9  -  -  1,198

  ניירות ערך שהושאלו או נמכרו              

  במסגרת הסכמי מכר חוזר  173  -  58  -  -  -  231

  שטרי התחייבות, אגרות חוב              

  וכתבי התחייבות נדחים  842  15,821  2,585  -  -  -  19,248

  התחייבויות אחרות  10,566  3,082  1,782  578  1,035  593  17,636

  סך כל ההתחייבויות  110,891  47,279  86,165  23,797  13,277  1,088  282,497

  הפרש  )2,537(  13,441  )6,390(  )600(  5,332  10,408  19,654

  :השפעת מכשירים נגזרים מגדרים              

  )למעט אופציות(מכשירים נגזרים   -  -  6  )6(  -  -  -

  :השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים              

  )למעט אופציות(מכשירים נגזרים   10,775  )10,030(  4,075  99  )4,919(  -  -

  )במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות בכסף  88  )1(  )312(  55  170  -  -

  )במונחי נכס בסיס(נטו , אופציות מחוץ לכסף  )41(  )4(  )168(  119  94  -  -

  סך הכל כללי  8,285  3,406  )2,789(  )333(  677  10,408  19,654

  :השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים              

  )נקוב מהווןערך (נטו , אופציות בכסף  467  -  )573(  )65(  171  -  -

  )ערך נקוב מהוון(נטו , אופציות מחוץ לכסף  1,465  )17(  )2,326(  559  319  -  -

 

 

  

  

  .כולל צמודים למטבע חוץ  )א(

  .ההפרשה הכללית והנוספת לחובות מסופקים נוכו באופן יחסי מבסיסי ההצמדה השונים בסעיף זה  )ב(

. כספילרבות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם מתייחס לפריט לא  )ג(

  )המשך) (על בסיס מאוחד(דוח על נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה 
  )מבוקר (2007 בדצמבר 31ליום 

  מדווחיםסכומים 
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    לשלושה חודשים שנסתיימו

     במרס31ביום   

2007  2008    

    )ח"במיליוני ש(  

      

  )א(בגין נכסים . א    

  מאשראי לציבור   )118(  1,836

  מאשראי לממשלות  )22(  2

  קדונות בבנק ישראל וממזומניםמפי  )67(  )31(

  מפיקדונות בבנקים  )1,764(  )125(

  מניירות ערך שנשאלו או שנרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר  6  3

  חוב מאגרות  )ד ()929(  73

  סך הכל בגין נכסים  )2,894(  1,758

  )א(בגין התחייבויות . ב    

  על פיקדונות הציבור  5,130  )143(

  לותעל פיקדונות מממש  11  )7(

  על פיקדונות מבנק ישראל  )14(  )45(

  על פיקדונות מבנקים  )60(  )103(

  על ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר  2  )2(

  שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים, חוב על אגרות  )99(  )100(

  סך הכל בגין התחייבויות  4,970  )400(

  לויות גידור ופעיבגין מכשירים נגזרים . ג    

  )ב(חלק לא אפקטיבי ביחסי הגידור   9  )3(

  )ג (ALMנטו בגין מכשירים נגזרים ) הוצאות(הכנסות   )437(  186

  נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים) הוצאות(הכנסות   )19(  1

  סך הכל בגין מכשירים נגזרים ופעילויות גידור  )447(  184

  אחר. ד    

  עמלות מעסקי מימון  78  73

  נטו, רווחים ממכירת איגרות חוב זמינות למכירה  28  22
  
62  

  
74  

  רווחים שמומשו ושטרם מומשו מהתאמות
  נטו, לשווי הוגן של אגרות חוב למסחר

  הכנסות מימון אחרות   177  71

   מימון אחרות  )הוצאות(הכנסות   )26(  23

  סך הכל אחר  331  251

  י הפרשה לחובות מסופקיםסך כל הרווח מפעילות מימון לפנ  1,960  1,793

  פירוט ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים על רווח מפעולות מימון. ה    

   מימון בגין נכסיםהוצאות  )5(  )2(

  הכנסות מימון בגין התחייבויות  10  3

  נטו, הפרשי שער: מזה  )17(  16

  

  

 

  . כולל מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור )א(

  .יחסי הגידורלמעט מרכיב אפקטיבי ב  )ב(

  .מכשירים נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות בבנק אשר לא יועדו ליחסי גידור  )ג(

  .ח" מיליון ש)278(- בסך של כ(MBS)כולל ריבית והפרשי שער שליליים בגין אגרות חוב מגובי משכנתאות   )ד(

  

  )על בסיס מאוחד(רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים 
  )בלתי מבוקר(סכומים מדווחים 
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    לשלושה חודשים שנסתיימו

     במרס31ביום   

2007  2008    

    )ח"במיליוני ש(  

  רווחים ממכירת מניות זמינות למכירה  8  -

    ממכירת מניות זמינות למכירההפסדים  )75(  )9(

  רווחים שמומשו וטרם מומשו    

  נטו , מהתאמות לשווי הוגן של מניות למסחר  )25(  1

  יבידנד ממניות זמינות למכירה ולמסחרד  21  90

  מהשקעות במניותסך הכל   )71(  82

 

  .כולל קרנות נאמנות  )א(

  

  

  

  

  נטו) א( ,מהשקעות במניות) הפסדים(רווחים 
  )בלתי מבוקר(וחים סכומים מדו
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    )בלתי מבוקר( 2008 במרס 31לשלושה חודשים שנסתיימו ביום         

  

סך הכל 

  מאוחד

  

  מגזר

  אחר

  מגזר 

  ניהול 

  פיננסי

  

מגזר 

  ן"נדל

  

  מגזר 

  עסקי

  

גזר מ

  מסחרי

מגזר 

עסקים 

  קטנים

מגזר 

בנקאות 

   פרטית

  

  מגזר

  משקי בית

  

    ) ח"במיליוני ש(              

  מפעולות מימון לפני  )הפסד(רווח                 

  :מסופקים הפרשה לחובות                  

  -מחיצוניים   )31(  )132(  282  440  519  479  399  4  1,960

  -בינמגזרי   674  227  )59(  )132(  )50(  )231(  )403(  )26(  - 

  סך הכל  643  95  223  308  469  248  )4(  )22(  1,960

  :הכנסות תפעוליות ואחרות                  

  -מחיצוניים   427  116  117  105  36  17  )6(  39  851

  -בינמגזרי   58  4  )11(  )8(  )35(  -   -   )8(  - 

  סך הכל  485  120  106  97  1  17  )6(  31  851

  סך כל ההכנסות  1,128  215  329  405  470  265  )10(  9  2,811

  הפרשה לחובות מסופקים  59  -  14  42  148  )2(  )17(  -  244

   מפעולות בלתי רגילות הפסד                  

  לאחר מיסים  -   -   -   -   -   -   )1(  )1(  )2(

  ) הפסד (נקי  רווח  174  35  97  129  110  148  )200(  )23(  470

  
  

    )א ()תי מבוקרבל (2007 במרס 31לשלושה חודשים שנסתיימו ביום         

  

סך הכל 

  מאוחד

  

  מגזר

  אחר

  מגזר 

  ניהול 

  פיננסי

  

מגזר 

  ן"נדל

  

  מגזר 

  עסקי

  

מגזר 

  מסחרי

מגזר 

עסקים 

  קטנים

מגזר 

בנקאות 

   פרטית

  

  מגזר

  משקי בית

  

    ) ח"במיליוני ש(              

  מפעולות מימון לפני ) הפסד(רווח                 

  :מסופקים הפרשה לחובות                  

  -מחיצוניים   )227(  )253(  220  364  557  300  820  12  1,793

  -בינמגזרי   838  358  )19(  )95(  )191(  )160(  )709(  )22(  - 

  סך הכל  611  105  201  269  366  140  111  )10(  1,793

  :הכנסות תפעוליות ואחרות                  

  -מחיצוניים   425  112  100  109  181  15  13  35  990

  -בינמגזרי   50  4  )7(  )7(  )34(  -  1  )7(  -  

  סך הכל  475  116  93  102  147  15  14  28  990

  סך כל ההכנסות  1,086  221  294  371  513  155  125  18  2,783

  הפרשה לחובות מסופקים  15  1  -  14  )4(  )10(  )5(  -   11

  רווח מפעולות בלתי רגילות                   

  לאחר מיסים  207  4  20  11  14  1  -  2  259

  ) הפסד (נקי  רווח  362  42  82  119  236  82  39  )45(  917

  
  
  סווג מחדש)  א(
  
  
  
  
  

 

 

  

  מגזרי פעילות
  סכומים מדווחים

  



        דוחות כספייםדוחות כספייםדוחות כספייםדוחות כספיים

115  

 

    )א(  )מבוקר (2007 בדצמבר 31 ביום לשנה שנסתיימה        

  

סך הכל 

  מאוחד

  

  מגזר

  אחר

  מגזר 

  ניהול 

  פיננסי

  

מגזר 

  ן"נדל

  

  מגזר 

  עסקי

  

מגזר 

  מסחרי

מגזר 

עסקים 

  קטנים

מגזר 

בנקאות 

   טיתפר

  

  מגזר

  משקי בית

  

    ) ח"במיליוני ש(              

  מפעולות מימון לפני ) הפסד(רווח                 

  :מסופקים הפרשה לחובות                  

  -מחיצוניים   )661(  )1,285(  1,023  1,590  2,393  1,589  2,977  22  7,648

  -בינמגזרי   3,287  1,715  )169(  )446(  )851(  )879(  )2,592(  )65(  - 

  סך הכל  2,626  430  854  1,144  1,542  710  385  )43(  7,648

  :הכנסות תפעוליות ואחרות                  

  -מחיצוניים   1,686  455  437  445  525  55  303  316  4,222

  -בינמגזרי   226  16  )27(  )31(  )152(  -   2    )34(  - 

  סך הכל  1,912  471  410  414  373  55  305  282  4,222

  סך כל ההכנסות  4,538  901  1,264  1,558  1,915  765  690  239  11,870

  הפרשה לחובות מסופקים  178  -   139  170  )28(  )33(  )19(  -   407

  רווח מפעולות בלתי רגילות                   

  לאחר מיסים  278  6  29  16  17  1  -   26  373

   נקי  רווח  871  168  167  469  833  408  247  194  3,357

 

  
  סווג מחדש)  א(
  
 

 

 

 

  )המשך( מגזרי פעילות
  סכומים מדווחים

  

  


