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  מ וחברות מוחזקות שלו"בנק לאומי לישראל בע
  2009דוח כספי שנתי 

  ניםיתוכן העני

  עמוד  
    דין וחשבון של הדירקטוריון

  
  כללי  .א

  5  שמות חברי הדירקטוריון

  6  שמות חברי ההנהלה

  
   הכללית של עסקי הקבוצהות תפתחהה  .ב

  7   והתפתחותם הכלליתקבוצת לאומיאור עסקי ית

  13  אסטרטגיה עסקית

  17  השליטה בבנק

  21  פעילותהתיאור מגזרי 

  26  הלימות ההוןו אמצעים הוניים

  33  חלוקת דיבידנדים

  34  נתונים עיקריים בחמש השנים האחרונות

  
  מידע אחר  .ג

  35  התפתחויות עיקריות במשק

  43  יבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על הפעילותסב

  47   מערכת הבנקאיתהנוגעת לחקיקה 

  52  מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים

  58   ומדיניות הגילויגילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים

  
  תיאור עסקי הקבוצה לפי מגזרים ותחומי פעילות  .ד

  61  ההוצאות וההפרשה למס, התפתחות ההכנסות

  78  התפתחות של הנכסים וההתחייבויותהמבנה ו

  112  רכוש קבוע ומתקנים

  115  נכסים לא מוחשיים

  116  בקבוצהומרכזי הרווח  פעילויות במוצרים, גזרי הפעילותמ

   :השקעות

  168  בחברות מוחזקות עיקריות  

  186  פעילות בשוק ההון ושירותים פיננסייםה  

  186   בנקאית של חברות כלולות-פעילות חוץ   

  187  החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם

  239  תהנזילומצב והתקופות לפירעון , מצב ההצמדה

  244  2הערכות לבאזל 

  251  הליכים משפטיים

  253   על פעילות התאגיד הבנקאימגבלות ופיקוח

  254  הסכמים מהותיים

  255  מיסויתיאור מצב ה

  257  )הון אנושי (משאבי אנוש

  261  מבנה ארגוני
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   נוספיםנושאים  .ה
  265  וחסויות תרומות -לאומי למען הקהילה 

  269  מבקר פנימי

  272  ת ונהלים לגבי הגילוי בדוח הכספי ובקר

  273  שכר נושאי משרה בכירה

  275  שכר רואי החשבון המבקרים

  276  וןחברי הדירקטורי

  278   חשבונאית ופיננסיתמומחיותדיווח על דירקטורים בעלי 

  
  סקירת ההנהלה
  285  2009-2005לסופי השנים מאזן מאוחד 

  286  2009-2005דוח רווח והפסד מאוחד לשנים 

  288  שיעורי הכנסה והוצאה

  292  החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית

  296  סיכון אשראי לציבור לפי ענפי משק

  298  חשיפות למדינות זרות

  301  רבעוני- מידע רב-מאזן מאוחד לסופי רבעון 

  302  רבעוני- מידע רב-ן דוח רווח והפסד מאוחד לרבעו

  

 Certification  304הצהרה 

  306  בדבר בקרה פנימית על דיווח כספידוח הדירקטוריון וההנהלה 

  308   בקרה פנימית על דיווח כספי-ים המשותפים רדוח רואי החשבון המבק

  
  דוחות כספיים

  309   המשותפים רואי החשבון המבקריםדוח

  310   מאוחד-מאזן 

  311   מאוחד-דוח רווח והפסד 

  312   מאוחד-דוח על השינויים בהון העצמי 

  314   מאוחד-דוח על תזרימי מזומנים 

  317   מאוחדים-באורים לדוחות הכספיים 

    
  443  ל"תמצית דוחות כספיים של חברות מוחזקות עיקריות בארץ ובחו
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  מ"בנק לאומי לישראל בע
  

  חברי דירקטוריון הבנק
    

  )1 (שב ראש יו,איתן רף

  )2(ח "רו, ובן אדלררא

  רמי אברהם גוזמן

   ח"רו, יעקב גולדמן

  ים-צפורה גל

  ישראל גלעד' פרופ

  אריה גנס' פרופ

   משה דברת

   משה וידמן

  דורון כהן

  ד"עו, כץ) מירי(מרים 

  ד"עו, יעקב משעל

   נורית סגל

  אפרים צדקה' פרופ

  צבי קורן

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   . השנתית הקרובהדש באסיפה הכלליתהודיע כי אין בכוונתו להגיש מועמדות לבחירה מח )1(

 לתקופה של שלוש שנים החל 1999-ט"התשנ,  לחוק החברות245- ו239כדירקטור חיצוני לפי סעיפים נבחר  )2(

  .2009 ביולי 23מר מאיר דיין כיהן כדירקטור חיצוני עד  .2009 ביולי 24מתאריך 
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  מ"בנק לאומי לישראל בע
  

  חברי הנהלת הבנק ותפקידיהם
      

  ה מאורגלי
  מנהל כללי ראשי

   ח"רו, זאב נהרי
 ,חבר הנהלה בכיר לכספים ,ל הראשי בהעדרה" ממלא מקום המנכ,למנהל הכלליבכיר משנה 

  מנהל סיכוני שוקושוקי הון ו חשבונאות

  צבי איצקוביץ
  ובינלאומיתראש החטיבה לבנקאות פרטית , סגן מנהל כללי בכיר

  גדעון אלטמן 
   בפועלבה לבנקאות מסחריתראש החטי ,סגן מנהל כללי

   לב-דוד בר
  מערך משאבי אנושראש , סגן מנהל כללי בכיר

    הבר)קובי(יעקב 
  ראש החטיבה לכספים ולכלכלה, סגן מנהל כללי

  ברוך לדרמן 
  החטיבה הבנקאיתראש , סגן מנהל כללי בכיר

  יצחק מלאך
  יםראש מערך תפעול ומנהלה ומנהל סיכונים תפעולי, סגן מנהל כללי בכיר

   צידון אלדני' פרופ
   ראש חטיבת שוקי הון,סגן מנהל כללי

  ח"רו, עמינח-רקפת רוסק
  מנהל סיכוני אשראי, ראש החטיבה העסקית, סגן מנהל כללי בכיר

  ח "רו, מנחם שוורץ
  חשבונאי ראשי וראש מערך החשבונאות, סגן מנהל כללי
        

  ד"עו, יוסף הורביץ
   וראש מערך הביקורת הפנימיתשימבקר פנימי רא, סגן מנהל כללי בכיר

  )1( ד"עו, נעמי זנדהאוז
   סיכונים משפטייםתומנהל ראש מערך הייעוץ המשפטי, ית ראשת משפטיצתיוע

  תמר יסעור
  ראש מערך השיווק

   )2( ד"עו, רודניקי) בן משה(יעל 
  הקבוצההבנק ומזכיר 

  סומך חייקין
  קוסט פורר גבאי את קסירר

  פים של הבנק רואי החשבון המבקרים המשות

  
 במרס 31עד ליום . 2009 באפריל 1ית וכראש מערך הייעוץ המשפטי החל מיום  ראשת משפטיצתיועמכהנת כ )1(

  .ראש מערך הייעוץ המשפטי, י משפטי ראשץיועד כ"עו, ביטרמן. כיהן מר נ, 2009

, יינס'ניפר ג'ג' בכיהנה ג, 2009 באפריל 30עד ליום . 2009 במאי 1החל מיום  הקבוצההבנק ומזכיר מכהנת כ )2(

 . הקבוצההבנק ומזכיר ד כ"עו
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  מ וחברות מוחזקות שלו"בנק לאומי לישראל בע
  הדירקטוריוןדין וחשבון של 

 של העסק ושמונהמ והמאה " של בנק לאומי לישראל בעותשעהלהלן הדין וחשבון החמישים 

 ותשעהחמישים דין וחשבון זה יובא לפני האסיפה הכללית השנתית ה. 1902אשר נוסד בשנת 

דין וחשבון זה מסתמך על ניתוח הנתונים הכלולים בדוחות הכספיים ובסקירת . של הבנק

 דין וחשבון זה נערך בהתאם להוראות הדיווח לציבור .על נתונים נוספים לפי הצורךוההנהלה 

  .של המפקח על הבנקים

  ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצה. ב
  

  חותם הכלליתתיאור עסקי קבוצת לאומי והתפת

, הבנות שלו מהווים את אחת הקבוצות הבנקאיות הגדולות בישראל-בנק לאומי והחברות

הוקמה , חברת אנגליא פלשתינה, קודמתו של הבנק.  שנים108ומנהלים פעילות שהחלה לפני 

, ואיש קולוניאל טרסט לימיטד'ג על ידי אוצר ההתיישבות היהודים 1902בלונדון בשנת 

  1.מ"ר התיישבות היהודים בעקודמתה של אוצ

והוא בעל רישיון , 1981-א"התשמ, )רישוי(הבנק מוגדר כתאגיד בנקאי על פי חוק הבנקאות 

מודרכת ותחומה פעילותו של הבנק " תאגיד בנקאי"וכ" בנק"כ. בנק על פי החוק האמור

חוק , חוק בנק ישראל, פקודת הבנקאות, בהם בין היתר, צווים ותקנות, במערכת של חוקים

הנחיות והבעות , כללים, וכמו כן בהוראות, )שירות ללקוח(וחוק הבנקאות ) רישוי(הבנקאות 

  .עמדה של המפקח על הבנקים

הקבוצה . בישראל ובעולם, קבוצת לאומי עוסקת בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת

 הפרוסים  סניפים256-ב, החברות הבנות והחברות הכלולות שלו, פועלת באמצעות הבנק

   ארצות 18הפרוסים על פני , סוכנויות ונציגויות,  סניפים78וכן באמצעות , ברחבי ישראל

  .ברחבי תבל

, מדיניות הקבוצה בארץ ובעולם היא לתת ללקוחותיה פתרונות בנקאיים ופיננסיים כוללים

ן רחב לאפשר להם לפעול בערוצי הפצה מגוונים ולהציע להם מגוו, שירות מקצועי ברמה גבוהה

  .בהתאמה לצרכיהם, של מוצרים

לאומי בוחן כל העת את ,  גבוהה לאורך זמןובמטרה להשיג רווחיות, כקבוצה בנקאית מובילה

ומגבש אסטרטגיה המתמודדת עם , המגמות והשינויים בסביבה העיסקית בה הוא פועל

  .שינויים אלו

, בפלחי שוק שוניםקווי עסקים הממוקדים  הבנק מאורגן בחמישה, למימוש האסטרטגיה

  :כאשר כל קו עסקים מתמחה במתן שירותים בנקאיים ופיננסיים למגזר לקוחות מסוים

הבנקאות , הבנקאות העיסקית מתמקדת במתן שירותים לחברות גדולות ובינלאומיות

הבנקאות הפרטית , (middle market)המסחרית מתמקדת במתן שירותים לחברות בינוניות 

 ללקוחות עתירי נכסים הזקוקים לפיתרונות השקעה ברמת מורכבות והבינלאומית מיועדת

הבנקאות הקמעונאית מתמקדת במתן שירותים בנקאיים בעיקר למשקי בית ועסקים , גבוהה

את פעילות כל חדרי העסקאות והנוסטרו  וניהול פיננסי מרכזת והחטיבה לשוקי הון, קטנים

                                                           

 
1

. 1991בשנת מ הייתה בעלת השליטה בבנק לפני השוואת זכויות ההצבעה בבנק "וצר התיישבות היהודים בעא  

הוראת ( המניות בבנק הועברו לבעלות המדינה בהתאם לחוק המניות הבנקאיות שבהסדר רוב, 1993בשנת 

  .חדלה החברה מלהיות בעלת ענין בבנק, 2007 בספטמבר 3  ביום. להלן17ראה עמוד , 1993-ד"התשנ, )שעה
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 ללקוחות הפועלים בשוקי ההון והכספים תחת קורת גג אחת במטרה לשפר ולגוון את השרות

  .לרבות הלקוחות המוסדיים

: כגון, חלק מהשירותים הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות הפועלות בתחומים שונים

  .ליסינג וחתמות, משכנתאות, כרטיסי אשראי

ן בישראל "הנדל, לקבוצה השקעות בתאגידים ריאליים הפעילים בתחומי התשתיות, כמו כן

  . הספנות והתעשיה הכימית,האנרגיה, התקשורת והמדיה, מחוצה להו

בעלת השפעות ,  חוקקה הכנסת מספר חוקים המיישמים רפורמה בשוק ההון2005באוגוסט 

  . ועל פעילות קבוצת לאומי בפרט,  על המערכת הבנקאית בכללמהותיות

קרנות נאמנות נדרשה הקבוצה להיפרד מהחזקותיה בחברות לניהול , כתוצאה מהרפורמה

, ואכן הבנק מכר, חברות ביטוח, כגון, ולהפחית החזקות בחברות נוספות, ולניהול קופות גמל

כתוצאה , בנוסף. נאמנות ופעילות ניהול תיקי השקעותהקרנות , את קופות הגמל, 2006-החל מ

על החזקות ) רישוי(מהרפורמה וכן עקב מגבלות נוספות המוטלות על פי חוק הבנקאות 

הבנק מכר את החזקותיו , )קונגלומרטים(ידים בנקאיים בתאגידי החזקה ריאליים תאג

. מ" מהחזקותיו במגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע10%מ וכן "באפריקה ישראל להשקעות בע

תיקון ) (רישוי(בעקבות חקיקת חוק הבנקאות  .כמו כן על הבנק למכור החזקותיו בתאגיד נוסף

. במגדלביתרת החזקותיו להחזיק להמשיך   הבנק רשאי,2010אר בפברו, 2009-ט"התשס, )15

  . להלן157 ועמוד 47 פירוט נוסף ראה עמוד

מתמקדת פעילות הקבוצה בשוק ההון בישראל בעיקר במתן ייעוץ השקעות , לאחר הרפורמה

לאומי פרטנרס , חברה נכדה .וייעוץ פנסיוני ובמתן שירותי תפעול לגופים הפעילים בשוק ההון

   .ובהפצת הנפקות פרטיות וציבוריותבחיתום ת קמ עוס"מים בעחת

בעקבות החקיקה והרפורמות בשוק ההון והכספים ועל רקע המשבר העולמי בשווקי ההון 

  . מתחוללים שינויים בפרדיגמה העסקית של המערכת הבנקאית,והכספים

ל ידי בנק כפי שפורסמו ע 2009  בספטמבר30בהתבסס על נתוני המערכת הבנקאית ליום 

  :  קבוצת לאומי בסך המערכת הבנקאית היה כדלהלןישראל חלקה של

 
  . נטרול הפסדי בנק הפועליםלאחר  )1(

  .הירידה בחלק הקבוצה נובעת בעיקר מהיקף הוצאות השכר החריגות שכמחציתן נבעו מההפרטה )2(

  .ות לאחר מסהיה הפסד מפעולות רגיל )3(

  

המתחרים העיקריים כיום הם . קבוצת לאומי מתמודדת בשוק תחרותי בכל מגזרי הפעילות

בנקים ישראליים אחרים ואולם במגזרי פעילות מסויימים קיימים ומתווספים כל העת 

  כגון חברות ביטוח וגופים , ומתחרים חוץ בנקאיים בנקים זריםכמו , מתחרים נוספים

  .מוסדיים אחרים

  30.9.2009  31.12.2008  31.12.2007  31.12.2006  31.12.2005  

          %-ב  

  30.0  30.1  30.0  29.3  30.0  סך כל המאזן

  29.9  29.8  29.7  29.1  28.3  אשראי לציבור

  30.6  30.5  30.2  29.8  30.2  פיקדונות הציבור

  30.2  )2 (27.5  37.9  )1  (1.5  36.7  ח מפעולות רגילות לפני מסרוו

  30.5  )2 (25.6  38.4  )3 (     -  37.8  רווח מפעולות רגילות לאחר מס
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שתחילתו במשבר שהחל בשנת ,  פקד את שווקי הכספים וההון בעולם משבר פיננסי2008נת בש

, הלוואות אלה. פריים-מגזר הסאב, ב ובעיקר בפלח החלש" בשוק המשכנתאות בארה2007

ב ובמדינות "הביאו בנקים גדולים בארה, אשר על בסיסן נבנו מכשירים פיננסיים מורכבים

ת שווי המכשירים הללו וכתוצאה מכך נרשמו הפסדים נוספות בעולם לשערך מחדש א

נוצרה בעיה של נזילות במערכת הבנקאית האירופאית , על רקע זה. בהיקפים ניכרים

. ב ובאירופה"והאמריקאית אשר הצריכה התערבות של הממשלות והבנקים המרכזיים בארה

מתוך הרצון , יביתב ובאירופה פעלו הבנקים המרכזיים גם בדרך של הורדה ניכרת בר"בארה

לצמצם את ההשפעות השליליות של המשבר הפיננסי על הפעילות הכלכלית והממשלות נדרשו 

, עיקר ההשפעה של משבר זה על ישראל. להזרמת נזילות בהיקפים של מאות מיליארדי דולרים

, משבר זה טרם חלף. ב"האטה בפעילות הכלכלית בעולם ובעיקר בארהמעת בנו, לעת עתה

  .ממנו הדרגתית ואיטית והמערכות הפיננסיות בעולם טרם התייצבוהיציאה 

 2007 התאפיינה בשינויים כלכליים תוך מעבר מהמשבר הפיננסי בעולם שהחל בשנת 2009שנת 

 החלו הסימנים לשיפור 2009  שנתמאמצע הרביע השני של. 2009ונמשך עד הרביע השני של 

 עם זאת דיח. צת הפעילות הכלכלית בישראל גם על האוהעולמית שהשפיעהכלכלית  בפעילות

 לשינויים אלה היו השפעות על פעילות. ההתאוששות הינה איטית וצפויה להיות ממושכת

  .2009בשנת גם הבנק 

 בסך 2009 בדצמבר 31הסתכמו ליום *) מאזניים וחוץ מאזניים(סך כל הנכסים בניהול הקבוצה 

 הנובע 20%- כ בשיעור שלגידול, 2008בסוף ח " מיליארד ש651ח לעומת " מיליארד ש782של 

  . ומגידול בהיקפי הפעילות בארץ ובעולםשווי השוק מעלייתבעיקר 

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

  .מורת לגביהם ניתנים שרותי ניהול תפעולי ומשקופות גמל וקרנות השתלמות

  

ירידת השערים המתמשכת בבורסות העולם , בעקבות העמקת המשבר הפיננסי העולמי

ל " המשבר הנ.2008-ובישראל והרעת המצב במשק הישראלי חלה הרעה בתוצאות הקבוצה ב

 מגידול בהיקף החובות ההביא לעלייה משמעותית בהיקף ההפרשות לחובות מסופקים בחלק

וכן להפרשות גדולות בגין ירידת , )ם כחובות בהשגחה מיוחדתבעיקר אלה המסווגי(הבעייתיים 

  . תוך מימוש הפסדיםן בחלקערך ומימוש של השקעות בניירות ערך ובהשקעות אחרות

העליות בשוק ההון  2008לאחר המשבר של שנת , המקומיתובעקבות שיפור בכלכלה העולמית 

כתוצאה בעיקר וזאת , 2009 בתוצאות הקבוצה בשנתשיפור חל , גידול בהיקפי הפעילותו

  .מירידה בהיקף ההפרשות לחובות מסופקים ומשיפור התוצאות מההשקעות בניירות ערך

  ח " מיליון ש92ח לעומת רווח של " מיליון ש2,014- ב2009הרוח הנקי הסתכם בשנת 

  .2008בשנת 

 158של ח לעומת הפסד " מיליון ש1,986- ב2009הסתכם בשנת  מפעולות רגילות הרווח הנקי

  .2008ח בשנת "מיליון ש

ח נטו " מיליון ש957- ב2009ניירות ערך הסתכמה בשנת התיק הזמין למכירה בעליית הערך של 

  .2008ח בשנת " מיליון ש1,150לעומת ירידת ערך בסך 

  . 73-61 על קבוצת לאומי ולפרטים נוספים ראה בעמודים ת הגלובליהפעילות הכלכליתלהשפעה של 

  

  .2008- ב0.5% לעומת 10.2%- של הרווח הנקי הגיעה ללהון התשואה

   2008 השניםבגין . 2008-ח ב" ש0.06ח לעומת " ש1.37 2009הרווח הנקי למניה היה בשנת 

  .2007ח למניה בגין שנת " ש1.0לא חולק דיבידנד לעומת דיבידנד בסך של  2009-ו
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  :  רגילותמפעולות) הפסד(להלן תרומת מרכזי הרווח בקבוצה לרווח הנקי 

 
  .ל"ל בגין מימון השקעות בחו"בנטרול הפרשי שער בבנק ובחברות בנות בחו )1(

  ).ללא נטרול השפעת הפרשי שער(לפי הדוחות הכספיים  )2(

  

וזאת על פי , 2חלות על הבנקים בישראל הוראות באזל , 2009החל מהדוח הכספי השנתי לשנת 

 שהוצאו לתאגידים 2ל זת באוהורא.  המפקח על הבנקיםשל 2008 השעה מדצמבר הוראת

כוללות מסגרת למדידת הסיכונים וחישוב , הבנקאיים בישראל על ידי המפקח על הבנקים

ועדת " על ידי 2006 מסגרת העבודה המקיפה שנקבעה בשנת ומתבססות על, הלימות ההון

  .BIS - (Bank for International Settlements)" באזל

  

  2009  2008  

היקף   

  ההשקעה

 התרומה לרווח הנקי

  מפעולות רגילות

היקף 

  ההשקעה

 וח הנקיוהתרומה לר

  מפעולות רגילות

    )1(  )2(    )1(  )2(  

במיליארדי   

  ח"ש

  

  ח"ש במיליוני

במיליארדי 

  ח"ש

  

  ח"במיליוני ש

  )453(  )644(  7.7  1,216  1,251  9.9  הבנק 

  432  432  5.6  616  616  6.3  חברות בנות בארץ

  )301(  )110(  4.1  137  102  4.3  ל"חברות בנות בחו

  164  164  1.3  17   17   1.4  חברות כלולות

  )158(  )158(  18.7  1,986  1,986  21.9  סך הכל
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  ):2 באזל -  1 טבלה(כללי  2באזל 

ו הינ, ישראל,  הראשי נמצא בתל אביבושמשרד, ")לאומי("מ "בנק לאומי לישראל בע  .א

 .חברת האם של קבוצת לאומי

. חברות מוחזקות עיקריותו של מבנה הקבוצה, ניתן תרשים שבעמוד הקודםבטבלה   .ב

 וכן 167-164 בעמודים "תיאור עסקי הקבוצה"פרטים נוספים לגביהן ראה להלן בפרק 

  .186-168 בעמודים

איחוד החברות המאוחדות ורישום השווי המאזני של החברות הכלולות הינו בהתאם 

 ההון יחד עם זאת בחישוב. ישראללכללי חשבונאות מקובלים ובהתאם להוראות בנק 

וכן ההשקעות ) מוניטין(עודף העלות של ההשקעות החשבונאי הפיקוחי מנוכים מההון 

 .בחברות הכלולות שירותי בנק אוטומטיים ומרכז סליקה בנקאי

אמצעים נזילים בין חברות הקבוצה בארץ העברת יות על עיקרהמגבלות הרגולטוריות ה  .ג

  : ל הן"ובחו

פיקדונות על ידי הבנק בחברות הקבוצה בארץ הפקדה של ינו מגביל בנק ישראל א .1

לכל . ל"ל אולם הטיל מגבלות על השקעות הון על ידי הבנק בחברות בחו"ובחו

  . השקעה מהותית נדרש אישור מראש של בנק ישראל

בהיקף החשיפות מסוג המקומיים ב מגבילות את הבנקים "הוראות הרשויות בארה .2

 10% הואלחברה קשורה  החשיפה מירבי שלהשיעור ה .תקשורו כלפי חברות שהוכל

הינו מירבי השיעור ה, ב"נמנה הבנק בארה עליה וכלפי הקבוצה, ב"מהון הבנק בארה

  .  מהונו20%

הפקדות בכל את הבנקים המקומיים בהיקף הבבריטניה מגבילות הרשויות הוראות  .3

  . נק בבריטניה מהון הב25%חברה בקבוצה ולכולן יחד בשיעור מירבי של 

בקבוצה לנכות מההון הפקדות את הבנק בשוייץ בשוויץ מחייבות הרשויות הוראות  .4

  . מהון הבנק בשוויץ25%בסכומים העולים על 
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  אסטרטגיה עסקית

  לאומי של החזון

  :המבוססת על החזון של לאומי, רב שנתית, קבוצת לאומי גיבשה אסטרטגיה עסקית

  .ן ביותר בישראל לאורך זמלהיות הקבוצה הבנקאית הרווחית •

  .להיות קבוצה ישראלית בינלאומית •

חדשנית ובעלת יוזמות , להיות קבוצה הנותנת את הערך הגבוה ביותר ללקוחותיה •

  .המותאמות לצרכי הלקוח

הדואג למשאב , בהיותה מקום עבודה מבוסס ויציב, להיות הבחירה הראשונה של עובדיה •

 .האנושי ומתגמל בהתאם לתרומה

 . קבוצה בנקאית השואפת שאיפה מתמדת למיקסום הערך לבעלי המניותלהיות •

  .תוך דגש על דור העתיד, להיות קבוצה בנקאית מעורבת ותורמת לרווחת הקהילה •

 

  תנאי הרקע

  שינויים בסביבה העסקית 

מורכבת ומושפעת מגורמים  היא בה פועל בנק לאומי התחרותית והעסקיתהסביבה 

ל ומגמות "רגולציה בארץ ובחו, כלכלת ישראל, ק העולמי והמקומיהשו. אקסוגניים מגוונים

והאסטרטגיה הנגזרת  פעילות הקבוצהשונות בנושאי טכנולוגיה וסביבת הלקוח משפיעים על 

  . כתוצאה מכך

בנקים .  נמצאה מערכת הבנקאות העולמית במוקד הזעזוע2008במשבר הפיננסי שפרץ בשנת 

הסיוע המאסיבי של . שו או שינו את מבנה הפעילות שלהםנרכ, הולאמו, רבים בעולם נסגרו

אך במקביל היה גורם מהותי , הוביל אמנם לייצוב המערכת הפיננסית, הממשלות השונות

. גלי ההדף חלחלו גם לפעילות הריאלית. לתוצר של משקים רבים יחסי החובשהשפיע על 

, הישראלית יציבות וחוסןיחסית למערכות בנקאות אחרות בעולם הפגינה מערכת הבנקאות 

  .שתרמו רבות לשמירה על איתנותו של המשק הישראלי

ב ובאירופה והתחדשות הביקושים במשקים "תפקוד השווקים הפיננסים בארה, נכון להיום

 התאפיינה 2008אם . מצביעים על תהליך הדרגתי של יציאה מהמשבר והתייצבות, אלו

ויציאה הדרגתית היתה שנת ייצוב המערכת  2009, בשרידות ובניסיון לשמור על הקיים

 צפויה להתאפיין בחידוש המאמצים למציאת מנועי צמיחה והזדמנויות 2010 .מהמשבר

  .עסקיות חדשות

  תחרות סביבת ה

  בנקים מקומיים

לאחר מספר שנים שבהן הציגה מערכת הבנקאות המקומית רמות גבוהות של רווחיות וירידה 

ירד הרווח הכולל של המערכת .  חל שינוי משמעותי2008 בשנת, מתמדת של רמות הסיכון

הרווח במערכת הושפע רבות מהמשבר הפיננסי . ורמת הסיכון עלתה) 98%-כ(באופן דרסטי 

ירידת שוויים של הנכסים הפיננסים והתפתחויות שליליות :  עיקרייםגורמיםכתוצאה משני 

 -בתחום פעילות התיווך הקלאסי היה אפקט חיובי , מנגד. במצב הריאלי של המשק הישראלי

   .חזרה של הציבור לבנקים
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 כבר היתה שנת ייצוב המערכת הבנקאית וחזרה לרווחיות כתוצאה מהתאוששות 2009שנת 

 להגדלת ץמרהבנקים המקומיים פועלים ב, נכון להיום.  ההון וחזרת המשק לצמיחהישוק

  .ת ומנועי צמיחה עתידיים וממקדים מאמצים אסטרטגיים לזיהוי מוקדי רווחיופעילותם

  בנקים זרים

, המגמה של מיקוד מאמצים לאחר המשבר בייצוב המערכת והתמקדות ביתרונות היחסיים

 . מיזוגים ויצירת גופים גלובליים, ארגון מבני-ניתן לצפות לרה. צפויה להימשך

 ',ברוקראג: פעילות הבנקים הזרים בישראל מתמקדת בבנקאות פרטית ושרותי שוק ההון

  ).חיתום, רכישות, מיזוגים(ובנקאות להשקעות , שמירת ניירות ערך

  מתחרים חוץ בנקאיים 

 2001לראשונה מאז שנת  - שוק ההון ומוסדיים ל ידימימון ע -שוק האשראי החוץ בנקאי  •

על ידי המערכת  2008בשנת של המגזר העסקי החדשים  האשראיסופקו רוב צורכי 

 של הגדלת המימון החוץ בנקאי שהיינו עדים לו בשנים מצב זה מנוגד לתהליך. הבנקאית

שוק שינוי ו  ניכר2009בשנת ,  חלה ירידה בהיקף גיוס ההון2008ת לאחר שבשנ. האחרונות

  .  החל להתעוררהאשראי החוץ בנקאי

, ח"ש מיליארד 26-כל, 2009 בשנת  אגרות חוב התרחבוהנפקות, על פי נתוני בנק ישראל

למרות פדיונות  ,זאת.  כולה2008ח בשנת " מיליארד ש9.8-של כ הנפקות בהיקף לעומת

העלייה בהנפקות היא תוצאה של ההתאוששות בשוק ההון על רקע מצבו . בהיקף ניכר

הטוב יחסית של המשק הישראלי והחשש הפוחת בקרב רוכשי אגרות החוב המונפקות 

   .מחדלות פירעון של חברות במשק

בנקאי הוא אופי החברות שות שוק האשראי החוץ אחד המאפיינים הבולטים בהתאוש

 מאפיינת העובדה שרוב 2009-את גל ההנפקות ב,  לשנים האחרונותבניגוד. המגייסות

השוק , כלומר. החברות המגייסות משתייכות לדרג הראשון והשני של החברות בבורסה

ים העסקיבנקאי מהווה תחרות הולכת וגוברת למערכת הבנקאית על הלקוחות -החוץ

   .)הגדולים והבינוניים (האיכותיים

התעצמה הגישה כי , לנוכח המשבר. הרגולטורי על גופים מוסדייםמתהדק הפיקוח , מנגד

אחת הדוגמאות להידוק . על הרגולציה להיות רחבה ולכלול את כל הגופים הפיננסיים

לקבוע פרמטרים להתייחסות גופים מוסדיים "הפיקוח היא ועדת חודק שמטרתה 

 אם, המלצות ועדת חודק". ח לא ממשלתי"מידים אשראי באמצעות רכישת אגהמע

דוגמאות נוספות להידוק . בנקאי- צפויות להשפיע על שוק האשראי החוץ,תתקבלנה

  . דרישות הון מינימאלי ועוד, ניהול ממשל תאגידי, מינוי מנהל סיכונים ובתח: הפיקוח הן

עיקר התחרות בתחום פעילות זה היה , רתיבאופן מסו -' פעילות בשוק ההון ובברוקראג •

). ביטוח ועוד, קרנות השתלמות, קופות גמל(מצד בתי השקעות וגופים מנהלים נוספים 

הן בחברות ולקוחות עסקיים והן בלקוחות , התחרות התמקדה הן בלקוחות המוסדיים

 . בנקאות פרטית/אמידים

, התחרות הקשה, מחד. חרותלאחרונה החלו להתפתח שינויים בסביבת הת, יחד עם זאת

ונזקי המפולת של , )שוק ההון והמוסדיים על ידיראה מימון (הגברת הפיקוח הרגולאטורי 

 מביאים לכך שבתי ההשקעות הקטנים והבינוניים שקועים במגעים למיזוגים 2008סוף 

   .ורכישות

  . בנקים מקומיים ובנקים זרים ממקדים מאמצים בפעילות בשוק ההון, מנגד
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 ברות הרגולציה התג

המשבר הפיננסי צפוי  .השפעת הרגולציה על ענף הבנקאות מעמיקה ומתרחבת בארץ ובעולם

הפיקוח על כל היבטיו יהיה נדבך מרכזי בייצוב ולהעצים עוד יותר את כוחה של הרגולציה 

  . המערכת הפיננסית

. העולמיתמושפעים הבנקים גם על ידי הרגולציה , לצד הפעילות הרגולטורית המקומית

 IFRS, "2באזל "כדוגמת הוראות , אמנות והוראות בינלאומיות הרגולציה המקומית מאמצת

 -חוק סרבנס אוקסלי , )חלה על הבנקים בארץ אינהעדיין ש תקינה חשבונאית בינלאומית(

SOX יתכנו . אשר חלקם רלוונטיים באופן ספציפי לבנקאות וחלקם לכל ארגון עסקי', וכד

  .בעקבות הפקת לקחי המשבר הפיננסי 2באזל בהוראות  כולל ,השינויים בחקיק

בנוסף לתשומות  התשומות וההשקעותהגברת הרגולציה יוצרת הכבדה מהותית בצד 

לרגולציה השפעה על , בנוסף .וציות להוראות הניהוליות הנדרשות לשם הערכות מוקפדת

, על הבנקים מגבלותמאחר שהיא מטילה ,  של מערכת הבנקאות והצמיחה בישראלהתחרות

 . ברכישת בנקים וגופים פיננסיים

  האסטרטגיה של לאומי

המוביל בישראל ברווחיות לאורך זמן ובהתאם הבנק  להיות לאומילצורך מימוש חזון 

הציבה קבוצת לאומי יעדים רב שנתיים , הוברמת סיכון לא גבוה, לשינויים בסביבה העסקית

הן בפעילות המקומית והן בפעילות , פור הרווחיותלהעלאת הערך לבעלי המניות על ידי שי

תוך ניהול רמת סיכון כפי שהיא משתקפת ביחסי הלימות שיפור הרווחיות יבוצע  .הבינלאומית

  .בהמשך כמפורטההון ובמדיניות ניהול הסיכונים בקבוצה 

ולהשגת מצוינות בכל התחומים , על אף שלאומי שואף להתאים את פעילותו לאסטרטגיה שלו

הגשמת . קיימת מידה לא מעטה של אי וודאות מטבע הדברים בתכנון אסטרטגי, שהוזכרו לעיל

, ל"השווקים בישראל ובחומצב : ובהם,  תלויה בגורמים משתנים רביםהאסטרטגיהתכנון 

שינויים רגולטוריים וכן השפעות ,  המצב הבטחוני,הכלכליהמשבר השלכות בפרט לאור 

 םאשר עדיין לא ניתן לומר בוודאות מה יהיה היקפ, טורייםמתמשכות של השינויים הרגול

  .בטווח של שניםומיקודם 

 את מאמציו ממקדלאומי , צמיחה ורווחיות לטווח הארוךהמשך על מנת להבטיח 

האנושיים והניהוליים בתחומים עסקיים המניבים תשואות , האסטרטגיים ומשאביו ההוניים

, בנוסף.  בתחומים בעלי רווחיות נמוכההרווחיות את שפרמובמקביל , גבוהות רמות רווחיותו

   .טווח הארוךגם ב ביצועים טוביםבבניית יכולות על מנת להבטיח  לאומי משקיע

  :מספר נדבכיםעל נשענת  לאומיאסטרטגיית 

 בעיקר , תשואות גבוהותהנושאותיות ובפעיל  הבנקוהגדלת חלקחדשים  לקוחותגיוס  .1

ם בהם הגדלת הרווחיות במגזריו, נק נמוך יחסית בהם נתח השוק של הבבמגזרים

השגת מצוינות בניהול חווית הלקוח בקבוצה  על ידי בין היתר, התשואות אינן מספקות

 מבוצעת תוך מעורבות הסניפים והקפדה על ,הרחבת הפעילות בערוצים הדיגיטלייםו

 .רמות שביעות רצון גבוהות של הלקוחות בכל הערוצים

 באיכות ניהול וביל בנק לאומי שם למטרה להמשיך לה-נים בקבוצה שדרוג ניהול הסיכו .2

שיטתי ואיכותי , החשיבות של ניהול סיכונים מקיף. בתחוםחזק את היכולות לו, הסיכונים

ולאומי רואה בשדרוג ניהול הסיכונים נדבך , מקבלת משנה תוקף לאור המשבר בשווקים

.משמעותי בפעילותו
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התבססות על הפריסה מית תוך פעילות הבין לאוהרחבת ה לבחוןלאומי ממשיך  .3

תמיכה בלקוחות עסקיים העמקת , מינוף החוזקות של הבנק ,קיימת התהגיאוגרפי

 .ומסחריים ושירות לקוחות אמידים

התייעלות ואופטימיזציה בהקצאת ,  השגת חיסכון-תפעולית הוינות שדרוג המצ .4

 .לשם השגת היעדיםהמשאבים 

וח של המשאב האנושי לתמיכה בהשגת היעדים האסטרטגים של בניה וטיפ - משאבי אנוש .5

 .הקבוצה

הטכנולוגיה לצרכים האסטרטגיים   התאמת- רתימת הטכנולוגיה להשגת יעדי הקבוצה .6

 בין השאר ובהתאם לחזון הבנק ופעילותו להגדלת הערך ללקוחותיו .של הבנק והקבוצה

ירותים חדשניים והרחבת ולהובלה בחדשנות ויזמות מבצע לאומי השקעות בפיתוח ש

ההשקעה באה לידי ביטוי בשיפור תשתיות  .ערוצי ההפצה העומדים בפני הלקוחות

הרחבת פעילות ברשתות חברתיות , הוספת פונקציונאליות בערוצים הישירים, קיימות

, באינטרנט, פעילות חדשניות אם בסלולר אפשרויות של, ומתן מעטפת כוללת ללקוח

" לאומי דיגיטל" מעטפת זו מיושמת תחת המונח .מדות המידעבמוקד הטלפוני או בע

 .טליים של הבנקיהכולל את כלל הערוצים הדיג

  .קידום נושא המחויבות החברתית לקהילההמשך  .7

בון הסיכון שאושר על ידי בהתאמה לתאמבוצע ,  של הקבוצהמימוש האסטרטגיה

וגים שונים של סיכונים מתקדמים לניהול ס תוך שימוש בתהליכים וכלים, הדירקטוריון

 לפירוט גורמי הסיכון בפעילות .2והשלמת ההערכות לדרישות רגולטוריות לרבות באזל 

  . להלן234-230הקבוצה ראה בעמודים 

כל קו . בהמשךהמפורטים ול הותאמו לקווי העסקים בהם לאומי פועל "יעדי הקבוצה הנ

  . שלו בקרב קהלי המטרהומטרתו לייצר יתרון יחסימוגדר עסקים מתמחה בפלח שוק 

 למשמעות מושג זה ראה סעיף ."מידע צופה פני עתיד"חלק מהמידע המובא בפרק זה הינו 

  .51בדוח הדירקטוריון להלן בעמוד " תיאור עיסקי התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד"
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  השליטה בבנק

סדר המניות מכוח ה, 1993 באוקטובר 31מדינת ישראל הפכה לבעלת מניות בבנק ביום 

חוק המניות  ("1993-ד"התשנ, )הוראת שעה(הבנקאיות וחוק המניות הבנקאיות שבהסדר 

העברת מניות הבנק למדינה ושימוש , על פי הקבוע בחוק המניות הבנקאיות"). הבנקאיות

  . 1981-א"התשמ, )רישוי(בזכויות מכוחן לפי חוק זה לא טעונים היתר לפי חוק הבנקאות 

 מההון המונפק של 11.46%-החזיקה המדינה ב 2010 במרס 10וביום  2009 בדצמבר 31ביום 

  . מזכויות ההצבעה בבנק14.20%-הבנק וב

 מניות 40,333,691) ר הדירקטוריון"כולל יו( רכשו עובדי קבוצת בנק לאומי 2006 ביוני 14-ב

ירקטוריון ר הד"הרכישה על ידי יו (2010 ביוני 13המניות חסומות עד . מהון הבנק מהמדינה

למדינה ייפוי , בתקופות החסימה). 2010 ביולי 4 ומניותיו חסומות עד 2006 ביולי 5-בוצעה ב

. כח להצביע מכוח המניות שנרכשו ולעשות שימוש בזכות למינוי דירקטורים מכוח המניות

  . מזכויות ההצבעה2.74%המניות החסומות מהוות 

של הבנק לעשות שימוש מטעם המדינה חוק המניות הבנקאיות הסמיך את ועדת המניות 

  . ובשבילה בזכויות ההצבעה מכוח החזקות המדינה בבנק

השימוש בזכויות ההצבעה המוקנות מכוח המניות ייעשה "חוק המניות הבנקאיות קובע כי 

  ). לחוק המניות הבנקאיות3סעיף " (בידי הועדה מטעם המדינה ובשבילה

") אליהו אחזקות("מ " שלמה אליהו אחזקות בעכ של" קיבל הבנק מכתב מב2009אוגוסט ב

אין בשיעור האחזקה הנוכחי של מניות הבנק על ידי המדינה לפיו אליהו אחזקות סבורה כי 

אפשרות לראות את המדינה כבעלת שליטה בבנק וכי במצב הדברים הנוכחי הלכה למעשה אין 

  . כהגדרת המונח בדיןבבנק בעל שליטה

. ולפיקוח על הבנקים לקבל את עמדתם בנושא. י. הבנק לנכסים מפנה, בעקבות המכתב האמור

הפיקוח על הבנקים הודיע לבנק כי הוא מתייחס לבנק כתאגיד בנקאי שלפחות אחד ממחזיקי 

וזאת כל עוד הדירקטוריון שלו ממונה בהתאם , אמצעי השליטה בו הוא בעל היתר שליטה

  . והתקנות שהותקנו מכוחו1993-ד"נהתש, )הוראת שעה(לחוק המניות הבנקאיות שבהסדר 

  .בבנק לא קיבל היתר שליטה יצויין כי למיטב ידיעת הבנק אף אחד ממחזיקי אמצעי השליטה

  : השיב לבנק כדלקמן 2009 באוגוסט 27במכתבם מיום בשם מדינת ישראל . י.נכסים מ

ל הבנק במסגרת הכנת תשקיף המדף ש, בהתאם לפנייתך שבסימוכין ולשיחות טלפוניות  .1"

בכוונת הבנק לציין בתשקיף המדף , כפי שמסרת לנו. עלתה סוגיית השליטה בבנק

 מהדירקטורים 50%-כי כל עוד למעלה מ, 2009שבכוונת הבנק לפרסם בחודש אוגוסט 

חוק המניות  ("1993-ד"התשנ, )הוראת שעה(בבנק מתמנים על פי חוק המניות שבהסדר 

ה בחוק ניירות ערך המדינה הינה בעלת שליטה הרי שעל פי החזקה שנקבע") הבנקאיות

פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף (ג לתקנות ניירות ערך 44וזאת לענין דרישת תקנה , בבנק

 . איננו מתנגדים לפרשנות זו. 1969-ט"התשכ, ) מבנה וצורה-

אנו מבקשים לוודא כי במסגרת התשקיף יתואר גם אופן החזקת מניות הבנק בידי   .2

כלל זה יתוארו גם הכללים והמגבלות החלים על החזקות אלו מכוח חוק וב, המדינה

המגבלות על יכולת המדינה להתערב בניהול עסקי , בין היתר, לרבות, המניות הבנקאיות

 .הבנק ובקבלת ההחלטות בו
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בכל ענין  אנו מבקשים להדגיש כי אין באמור לעיל כדי למנוע מהמדינה להעלות כל טענה  .3

ואין בכך כדי לגרוע או לפגוע , ת המדינה לפי דיני ניירות ערך או כל דין אחרהנוגע לאחריו

 ".בטענות כאמור

כאשר , כל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון הבנק מונו בהתאם לחוק המניות הבנקאיות

כל הדירקטורים של הבנק הומלצו לאסיפות הכלליות של הבנק על ידי ועדת המניות של הבנק 

על פי חוק המניות הועדה מצביעה , כאמור. ה בעדם מכוח מניות המדינה בבנקוהועדה הצביע

  .באסיפות הכלליות מטעם המדינה ובשבילה

הוראת (ועדת המניות הנוכחית של הבנק מונתה מכוח הוראות המניות הבנקאיות שבהסדר 

 תוקף .2009 במרס 12 אשר פורסמו ביום 2009-ט"התשס, )מינוי ועדות ותקופת כהונתן) (שעה

ויסתיים קודם לכן אם וכאשר יקרה אחד , 2011 באוקטובר 31מינוי הועדה הינו עד ליום 

לחוק הבנקאות ) ב(34אין אחר בבנק המחזיק בהיתר שליטה לפי סעיף ) 1: (מהאירועים הבאים

 ושיעור המניות המוחזקות על ידי המדינה בבנק פחת לשיעור שאינו 1981-א"התשמ, )רישוי(

לחוק הבנקאות ) ב(34יש אחר בבנק המחזיק בהיתר שליטה לפי סעיף ) 2( או ,5%עולה על 

 ושיעור המניות המוחזקות על ידי המדינה בבנק פחת לשיעור שאינו 1981-א"התשמ, )רישוי(

  . 10%עולה על 

  לסיכום

הדירקטורים המכהנים כיום בבנק כולם הומלצו על ידי ועדת המניות וכולם נבחרו בתמיכתה 

ועדת המניות פועלת כאמור מטעם מדינת ישראל ומצביעה בשביל . כללית של הבנקבאסיפה ה

  . המדינה באסיפות הכלליות

 מהדירקטורים בבנק התמנו על פי חוק המניות 50%-כי כל עוד למעלה מ, מכאן אתה למד

 באחד מאמצעי השליטה בבנק ועל פי 50%-הרי שמדינת ישראל מחזיקה בלמעלה מ, הבנקאיות

עניין הגדרת שליטה שנקבעה בחוק ניירות ערך הינה בעלת שליטה בבנק בכפוף החזקה ל

  . כמפורט לעיל, קיימת פרשנות אחרת יצויין כי. למגבלות הקבועות בחוק המניות הבנקאיות

  ).א(19לפרטים נוספים בנושא השליטה בבנק ראה באור 

  

 לצדק למתן צו על  התקבלה במשרדי הבנק עתירה לבית המשפט הגבוה2010 מרס ב1ביום 

בעל ענין , מ"מ ואליהו חברה לביטוח בע"שלמה אליהו אחזקות בע, תנאי של שלמה אליהו

 17בית המשפט קיבל ביום . מ והבנק"בע. י.נכסים מ, ממשלת ישראל, כנגד שר האוצר, בבנק

בעתירה זו מתבקש בית המשפט .  את בקשת הבנק ומחק את הבנק מן העתירה2010במרס 

המחייב את המשיבים ליתן טעם מדוע לא ימכרו לאלתר את מניות הבנק , ל תנאיליתן צו ע

המצויות בבעלות הממשלה ומדוע לא יקבע לאלתר לוח זמנים גדור ומיידי למכירת המניות 

ככל שלא יהיה בתשובת , עוד מתבקש בית המשפט להפוך בהמשך את הצו למוחלט. האמורות

ידוע , ולקבוע לוח זמנים גדור, חובה המוטלת עליהםהמשיבים כדי לעמוד בהוראות החוק וב

  .ומיידי למכירת מניות הבנק

  מכירת מניות הבנק על ידי המדינה

היא נערכת למכירת יתרת החזקות לבנק כי . י. נכסים מה הודיע2009ר  בנובמב25יום ב

  .מוגדרת תכנית טרם גובשהבשלב זה אך , המדינה בבנק

  . בפרק על אמצעים הוניים ועיסקאות במניות הבנקה לעובדים ראה ע הנפקת כתבי אופצי"לפרטים בק

  



 

19  

י 
מ
או
ל

2
0
0
9

 
   ׀

ח
דו

ון
רי
טו
ק
ר
די
ה
 

  ׀  
ק
בנ
ב
ה 
ט
לי
ש
ה

 

   וביטולהאסיפה כללית מיוחדת לבחירת דירקטורים לבנקימון ז

בעלת ענין , ")אליהו אחזקות("מ "שלמה אליהו אחזקות בעהגישה לבנק  2010 בינואר 11ביום 

מתבקש ולפיה , 1999-ט"התשנ, לחוק החברות) 2)(ב(63בהתאם לקבוע בסעיף בקשה  בבנק

אשר בה תידון , אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של הבנקכנס לדירקטוריון הבנק ה

כאשר כהונה זו תכנס לתוקף במועד , ר דוד קליין לכהונה כדירקטור בבנק"הצעה למינויו של ד

  .חילופי הדירקטורים הצפוי בבנק בחודשים הקרובים

כי אין , 1995ר דירקטוריון הבנק מאז שנת "יו,  רףמר איתן הודיע 2010 בינואר 24ביום 

ל "המנכ, גליה מאור' גבבעקבות כך . בכוונתו להגיש מועמדות לבחירה מחדש באסיפה הכללית

הודיעה כי היא החליטה להציג את מועמדותה לבחירה כדירקטור של הבנק באסיפה , הראשי

בנק כל עוד לא יכנס לתוקף ל ראשי של ה"וכי היא ממשיכה ותמשיך לכהן כמנכ, הכללית

  . אם וכאשר יהיה, מינויה כדירקטור בבנק

   .2010 מרס ב11 זימן הבנק אסיפה כללית מיוחדת ליום 2010 בינואר 31ביום 

צ נגד הועד הציבורי הממנה את "עתירה לבג" אומץ" הגישה עמותת 2010 בפברואר 3ביום 

, היועץ המשפטי לממשלה,  שר האוצר,ועדת המניות של בנק לאומי, ועדות המניות של הבנק

צ התבקש לבטל את החלטת הועד הציבורי וועדת המניות של "על פי העתירה בג. וגליה מאור

פני האסיפה הכללית של בעלי המניות של הבנק על מינויה של גליה מאור בהבנק להמליץ 

בישראל עתירה  הגישה התנועה למען איכות השלטון 2010 בפברואר 8ביום . כדירקטורית בבנק

שר , היועץ המשפטי לממשלה, גליה מאור, וועדת המניות של הבנק, צ נגד הועד הציבורי"לבג

להורות , בין היתר, צ התבקש"על פי העתירה בג. המפקח על הבנקים ונגיד בנק ישראל, האוצר

להורות , מאור ברשימת המועמדים לדירקטוריון הבנק' לועד הציבורי לחזור בו מהכללת גב

להורות לועד הציבורי לחשוף את שמות , מפקח על הבנקים להביע את עמדתו בענייןל

  . המועמדים הכשירים להיבחר כדירקטורים אותם העביר לועדת המניות של הבנק

גליה מאור כי לאור הנסיבות שנוצרו מאז הצגת מועמדותה '  הודיעה גב2010 בפברואר 15ביום 

היא , המועמדות על ידי הועד הציבורי וועדת המניותלכהונה כדירקטור בבנק ומאז אישור 

  . הגיעה להחלטה אישית למשוך את המועמדות לכהונה כדירקטור בבנק

מאור '  וזאת לאחר שגב2010 מרס ב8העתירות הנזכרות לעיל נמחקו על ידי בית המשפט ביום 

   .הודיעה כי היא מושכת את מועמדותה לכהונה כדירקטור בבנק

 החליט דירקטוריון הבנק לבטל את זימון האסיפה הכללית המיוחדת 2010 אר בפברו18ביום 

") הרשות("ערך  תשובת סגל רשות ניירות 2010 בפברואר 14וזאת לאחר שהתקבלה ביום 

ולפיה יש לבטל את זימון האסיפה הכללית המיוחדת ולזמן ,  המקדמית של הבנקלפנייה

אפשרות נאותה להציג את מועמדותם לתפקיד לאחר שתינתן לכל בעלי המניות , אסיפה חדשה

  .  לתקנון הבנק הינה בתוקף87דירקטור בבנק וזאת אם לדעת הבנק תקנה 

מ "הגישו אליהו אחזקות ואליהו חברה לביטוח בע, בעקבות ביטול האסיפה הכללית המיוחדת

ביטול ל, המרצת פתיחה ובקשה לצו עשה זמני כנגד דירקטוריון הבנק וכנגד הבנק") אליהו("

ההחלטה המבטלת את האסיפה הכללית המיוחדת ולקיים את האסיפה הכללית המיוחדת 

  . 2010 מרס ב11ביום 

 התקבל פסק דין של בית המשפט המחוזי הדוחה את בקשת אליהו לבטל 2010 מרס ב3ביום 

כך שהחלטת דירקטוריון הבנק לבטל , 2010 בפברואר 18את החלטת דירקטוריון הבנק מיום 

   . עומדת בעינה2010 מרס ב11סיפה הכללית המיוחדת אשר זומנה לתאריך את הא
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  הודעה בדבר כוונת הבנק לכנס אסיפה כללית שנתית

אשר  שנתית לכנס אסיפה כללית דיווח הבנק בדיווח מיידי כי בכוונתו 2010ס  במר18ביום 

אסיפה השנתית כאשר על סדר יומה של ה, ")האסיפה השנתית ("2010 ביוני 2-מועדה יהיה ב

מזכירות הבנק תקבל , לצורך כך. נושא בחירת דירקטורים לדירקטוריון הבנק, בין היתר, ייכלל

 פניות של בעלי מניות המבקשים להציע את מועמדותם או את 2010 באפריל 21לתאריך עד 

והכל בהתאם ובכפוף , מועמדותו של בעל מניות אחר לבחירה כדירקטור באסיפה השנתית

  .ל של הבנק"דיווח המיידי הנלאמור ב

  עסקות בעלי ענין

החברות "(מ "מ וקבוצת דלק בע"הפניקס אחזקות בע, מ"החברות אקסלנס השקעות בע

וזאת בשל החזקות , כי נעשו בעלי ענין בבנק 2009 באוגוסט 6 הודיעו לבנק ביום )"בקבוצת דלק

נמסר לבנק כי ,  כמו כן.קבוצת הפניקס וקבוצת דלק, מצטברות של חברות בקבוצות אקסלנס

בעקיפין באמצעות חברות ) תשובה(הינן בשליטתו של מר יצחק שרון  ל"כל החברות הנ

 כי חדלו להיות בעלי ענין 2010 בינואר 4החברות בקבוצת דלק הודיעו לבנק ביום . בשליטתו

  .2009 בדצמבר 31בבנק ביום 

מ "ואפסילון בית השקעות בעמ "כלל פיננסים בע, מ"החברות כלל החזקות עסקי ביטוח בע

 )"בי.די.החברות בקבוצת אי"(מ "בי חברה לאחזקות בע.די.אשר שלושתן חברות מקבוצת אי

מתוקף החזקה מצרפית של ,  כי נעשו בעלי ענין בבנק2009 באוגוסט 26הודיעו לבנק ביום 

 החברות בקבוצת. או חברות קשורות שלהן/או חברות בת ו/בי ו.די.החברות בקבוצת אי

 30 כי חדלו להיות בעלי ענין בבנק ביום 2009 באוגוסט 31בי הודיעו לבנק בתאריך .די.אי

  .2009באוגוסט 
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  מגזרי הפעילות תיאור 

כאשר בנק ב חטיבות חמש הפועלים באמצעות,  קווי עסקיםבחמישהמאורגן בישראל  הבנק

  לקוחותלמגזרי כל קו עסקים מתמחה במתן שרות .חבר הנהלת הבנקעומד  בראש כל חטיבה

.  מתן שרות מקצועי ברמה גבוההכאשר התמחות זו מאפשרת, וצרכים דומים בעלי מאפיינים

  . קיימות יחידות מטה הנותנות שירותים שונים לחטיבות העסקיות,בנוסף

לקו חברות הבנות בארץ ובחוץ לארץ שויכו בהתאם לאופי פעילותן ומאפייני לקוחותיהן 

   .בקבוצה הרלוונטי העסקים

  :להלן פירוט חמשת קווי העסקים הראשיים בבנק

כאשר יעדה ,  עוסקת בקהל הלקוחות הפרטיים והעסקים הקטניםהבנקאות הקמעונאית

האסטרטגי הינו צמיחה עקבית ברווחיות ובמספר הלקוחות ופעילותם על ידי מתן שירות 

לאומי (הישירה הרחבת רשת ההפצה הסניפית ו, דיפרנציאלי המותאם לפלחי הלקוחות השונים

Call ,מתן ייעוץ איכותי ואובייקטיבי בכל , )עמדות מידע וכספומטים, מסופים ,אינטרנט

, בהשקעות: ייזום שיטתי מבוסס מידע כלפי לקוחות בכל מגזרי הפעילות, תחומי ההשקעות

  .ש ושיפור רמת השירות ללקוחות"באשראי הצרכני והמסחרי ובשירותי העו, בחסכון פנסיוני

 ובעלי (Middle Market) עוסקת בפלח האמצע של הלקוחות העסקיים ות המסחריתהבנקא

יעדה האסטרטגי של הבנקאות המסחרית הוא להמשיך ולחזק את מעמדה . העניין שלהם

המוביל באמצעות הרחבת היקף ומגוון הפעילות עם לקוחותיה הקיימים וגיוס לקוחות 

  .ל" הפועלים בארץ ובחותוך מתן פתרונות כוללניים ללקוחותיה, חדשים

פרויקטים גדולים לרבות ,  עוסקת בפלח הלקוחות העסקיים הגדוליםהבנקאות העסקית

יעדה האסטרטגי הינו להמשיך ולהיות מרכז . ן"בתחום הבניה והנדלעיסוקן חברות שעיקר ו

פיננסי מוביל במשק המספק מגוון פיתרונות פיננסיים ושירותים נלווים ללקוחות הגדולים 

לשרת את כל קשת הלקוחות במכלול השירותים : מטרות הבנקאות העסקית הינן .שקבמ

, ל"מעורבות של היחידות השונות בקבוצת לאומי בארץ ובחוייזום תוך , הפיננסים הנחוצים

  .מגוון המוצרים והשירותים המוצעים ללקוחות כאמצעי להגדלת, ככל הנדרש

קוחות הפרטיים בעלי עושר פיננסי גבוה עוסקת בקהל הל והבינלאומיתהבנקאות הפרטית 

הפעילות מתבצעת באמצעות מרכזים יחודיים בארץ המיועדים לתושבי חוץ . בארץ ובעולם

, בלוקסמבורג, בשוויץ, בבריטניה, ב"בארה ותושבי ישראל וכן באמצעות שלוחות הבנק

 הונג קונג ,קנדה, אמריקה הלטינית, והנציגויות באירופה, רסי'ובג באורוגואי, ברומניה

יעדה האסטרטגי הוא להרחיב את בסיס הלקוחות ולהגדיל את נפח הפעילות של . ואוסטרליה

המבוסס על מרכזי , בעיקר על ידי מתן שירות מקצועי ואיכותי, לקוחות המגזר בארץ ובעולם

  .המותאמים לצרכי הלקוחות, בעלי יתרון במקצועיות העובדים ובמוצרים, שירות ייחודיים

בהפעלת כלל חדרי ,  עוסקת בניהול הנוסטרו של הבנק-שוקי הון וניהול פיננסי בנקאות 

הניהול . בנגזרים ובניירות ערך, בריביות, לצורך מסחר ותיווך במטבעות העיסקאות בבנק

ניהול סיכוני שוק ובניהול נכסים , הפיננסי הכולל פיתוח מוצרים פיננסיים ומוצרי השקעה

בנוסף מנהלת החטיבה  ALM - Assets & Liabilities Management., והתחייבויות של הבנק

ל ואחראית על מתן שירות ללקוחות הפועלים בשוקי "את הקשר עם מוסדות פיננסיים בחו

  . לרבות ללקוחות המוסדיים, ההון והכספים
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  מגזרי פעילות עיקריים

ה מגזר פעילות הוא מרכיב אשר מתקיימים בו שלוש בהתאם להוראות בנק ישראל

  :מאפיינים

כולל (עוסק בפעילויות עסקיות אשר מהן הוא עשוי להפיק הכנסות ולשאת בהוצאות  .1

  ).סקאות עם מגזרים אחרים בבנקיהכנסות והוצאות מע

 ההנהלה והדירקטוריון לצורך קבלת יתוצאות פעולותיו נבחנות באופן סדיר על יד .2

  .החלטות בנוגע להקצאת משאבים למגזר והערכת ביצועיו

  .  לגביו מידע פיננסי נפרדקיים .3

בהתאם  בנק ישראל הוראותעל פי מגזרי הפעילות העיקריים שנקבעו תיאור להלן 

  :ל"למאפיינים הנ

  
במסגרת זו נכללו הפעילויות האחרות של הקבוצה אשר כל אחת מהן איננה מגיעה עד כדי מגזר בר רווח על פי   *

  .הוראות המפקח על הבנקים

  

 כמו שירותים שניתנים ללקוחות מגזר ,פעילות המגזרית כוללת בתוכה גם פעילות בינמגזריתה

   .כרטיסי אשראי ושוק ההון, כגון משכנתאות) הנובעת ממוצרים(ילות אחר וכן פע

 ממוין המגזר במגזרים האחרים 2008החל משנת . ן" הוצג בנפרד מגזר בניה ונדל2007עד שנת 

  .ל"ומוצג כמוצר בתוך כל אחד מהמגזרים בו ישנה פעילות כנ

  .הכספיים  לדוחות28 ובבאור 116פרטים נוספים ראה בהמשך בעמוד 

  

  .מתן שירותים בנקאיים למשקי בית ואנשים פרטיים  -  משקי בית  .1

  .מתן שירותים בנקאיים לעסקים קטנים ולרשויות מקומיות  -  עסקים קטנים  .2

מתן שירותים בנקאיים ופיננסיים לחברות הגדולות   -  בנקאות עסקית  .3

  .בפעילותן בארץ ובעולם והבינלאומיות במשק

  מתן שירותים בנקאיים ופיננסיים לחברות הבינוניות  -  בנקאות מסחרית  .4

(Middle Market) ולבעלי הענין בחברות אלה.  

לובליים מתן שירותים ופתרונות פיננסיים מקומיים וג  -  בנקאות פרטית   .5

ללקוחות פרטיים תושבי ישראל ותושבי חוץ בעלי תיק 

  . נכסים כספיים גדול

פעילות הנוסטרו וחדרי עיסקאות ומתן שירותים ללקוחות   -  ניהול פיננסי ושוקי הון  .6

כולל את תוצאות . המוסדיים ולמוסדות פיננסיים זרים

  ).ריאליות(הפעילות של ההשקעות בחברות הכלולות 

  . פעילות שלא הוקצתה למגזרים אחרים  -   *אחרים  .7
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  :הינם כדלהלן ,בדרך כלל, הקריטריונים לשיוך הלקוחות לפי מגזרי פעילות בבנק בארץ

 :לקוחות עסקיים  .א

  מחזור עסקים של הלווה  היקף אובליגו  מגזר/חטיבה

  ח" מיליון ש250מעל   ח" מיליון ש80מעל   עסקית

  ח" מיליון ש30מעל   )כולל(ח " מיליון ש80 ועד 10 מעל  מסחרית

  ח" מיליון ש30עד   )כולל(ח " מיליון ש10 עד  עסקים קטנים
  

  : לקוחות פרטיים  .ב

  תושבי חוץ  תושבי ישראל  מגזר/חטיבה

    עושר פיננסי  

   מיליון דולר0.5מעל   ח" מיליון ש5מעל   בנקאות פרטית

   מיליון דולר0.5עד   ח" מיליון ש5עד   משקי בית 

   מיליון דולר0.5עד   ח" מיליון ש5עד   מסחרית

  

לעיתים על פי קריטריונים נוספים לאלה , כי השיוך למגזר פעילות מסויים נעשהיש לציין 

ועושר , כשמדובר בלקוחות עיסקייםומחזור העסקים היקף האובליגו , דהיינו, שצוינו לעיל

קריטריונים כגון אופי הפעילות העסקית של תאגיד . פיננסי כשמדובר בלקוחות פרטיים

פרויקטים , עסקאות מורכבות ומיוחדות, ינלאומיהיקפי סחר ב: והיקף עסקיו כגון

  .עשויים לשנות את השיוך המגזרי של לקוח מסויים, מורכבים וליווי בניה

את , ככל שהדבר ניתן, ומדיניותו היא לשייך, הבנק מאורגן בקווי עסקים, כאמור לעיל

. ותםעל פי אופיים ופעיל, מגזר הפעילות שאליהם הם מתאימים/ הלקוחות לקו העסקים

 המגזרי נקבע על פי המגזר שבו מנוהל חשבון הלקוח בפועל וכל השיוך כייודגש , עם זאת

כל עוד הלקוח אינו מקבל שירות , דהיינו, עוד לא בוצעה הסגמנטציה בין המגזרים

 השיוך אינו משתנה, על פי הקריטריונים לעיל, מהמגזר אליו הוא אמור להיות משוייך

  .לקוח נרשמות במגזר שבו מנוהל חשבונו בפועלוהתוצאות הכספיות בגין ה

  :חברות הבנות הבנקאיות שויכו למגזרי הפעילות כדלהלן  .ג

  .עסקים קטנים ובנקאות מסחרית,  למשקי בית-בנק ערבי ישראלי  •

  .ובנקאות מסחרית  למשקי בית-בנק לאומי למשכנתאות  •

  .בנקאות פרטית וניהול פיננסי,  בנקאות מסחרית-ב "לאומי ארה •

  . לבנקאות פרטית-ומי שוויץ ולוקסמבורג לא •

  .לבנקאות המסחרית ולבנקאות פרטית,  למשקי בית-לאומי בריטניה  •

  .לבנקאות מסחרית ולבנקאות פרטית, לעסקים קטנים,  למשקי בית-לאומי רומניה  •

  

נתוני המגזרים על בסיס מאוחד הינם תוצאה של סיכום המגזרים על פי הגדרות בכל אחד 

  במבחן המהותיות הבנק מהווה בדרך כלל . בקבוצה אשר אינם זהים על פי גודלמהארגונים 

  . בכל מגזר80%-כ
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  מערכת המדידה הפיננסית

מערכת תפעולית ניהולית ובחברות הבנות בבנק  קיימתלתמיכה ניהולית בפעילות לפי מגזרים 

  "). בחן"מערכת (של מרכזי רווח לפי קווי עסקים ובחתכים אחרים 

  :רכתמטרות המע

  .מדידת הרווחיות של מרכזי הרווח השונים •

 .מדידת היקף הפעילות העסקית של מרכזי הרווח השונים בחתכים שונים •

  .מדידת הביצועים לעומת היעדים בתכנית העבודה •

  .אחידות בניתוח הפעילות העסקית •

  .בקרה כוללת על הפעילות העסקית ועל הרווחיות מפעילות זו •

  .העסקיות האחרות להשגת יעדי הבנק ובכללם יעדי הרווחיותהכוונת הסניפים והיחידות  •

  . ועל בסיס עלות תועלתכלי להקצאת משאבי הבנק באופן רציונלי •

  .בסיס להערכה ותגמול •

המרכז את כל עיסקאות הבנק ובעזרת " מחסן הנתונים"בסיס המערכת הקיימת בבנק הוא 

  .רווח השוניםהעיסקאות בין מרכזי הוסיווג אינדקס מתאים מאפשר מיון 

 כפי "בחן"הנתונים שלהלן לגבי מגזרי הפעילות כוללים את נתוני הבנק על פי עקרונות מערכת 

נלקחו  ל"חברות בנות בארץ וחברות בנות בחוואילו נתוני המגזרים של  ,להלןוסברו יש

  . וכפי שהוגדרו על ידןמהדוחות הכספיים שלהן

ל הפרשי "פים לרווח המימוני של השלוחות בחונזק, ל"במדידת הרווחיות של חברות בנות בחו

  .ל"הנובעים ממימון ההשקעות בחברות בנות בחו, לאחר השפעת המס השער

  : בבנק נעשה כדלקמןמגזרי פעילותייחוס ההכנסות וההוצאות לפי 

  הכנסות

  הרווח מפעולות מימון

שולמת מרכז הרווח מזוכה בריבית המתקבלת מההלוואות שהעמיד או מחויב בריבית המ

  .לפיקדונות שגייס

. מחויב מרכז הרווח נותן ההלוואה ומזוכה מרכז הרווח מקבל הפיקדון במחירי מעבר, במקביל

ומשקפים בדרך כלל נקבעים בדרך כלל על פי מחירי השוק בהתאמות מסוימות מחירי המעבר 

ה ומטבע  באותו סוג הצמדעלויות שוליות לגיוס מקורות או (risk free) תשואה חסרת סיכון

לרבות התאמות , ח"מט/השפעות הנובעות משינויים בהפרשי שער שקל. ולתקופה דומה

או /ל וכן שינויים במדד המחירים לצרכן על עודפי השימושים ו"מתרגום של השלוחות בחו

מרכזי הרווח , בשיטה המתוארת לעיל. מקורות מיוחסים בקבוצה למגזר הניהול הפיננסי

  .אינם נושאים בסיכוני שוקנושאים בסיכוני אשראי ו

חשבון הרווח והפסד של כל אחד מהמגזרים כולל גם את ההתחשבנות בגין ההון המוקצה 

שהוקצה לו בגין נכסי הסיכון לפי תשואה הראשוני  כל מרכז רווח מזוכה על ההון .למגזר

 ההון בשיטה זו מזוכה.  ומחוייב בגין תוספת העלות על ההון המשניrisk free)(חסרת סיכון 

 בהתאם למגזר אותו הוא הפנוי של הבנק בריבית השווה לעלות השולית של גיוס מקורות
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 י שוקההכנסות מניהול הנוסטרו נרשמות במגזר הניהול הפיננסי. מממן או מושקע בשוק ההון

  .ההון

ל ההפרשות "כנ.  נזקפות במרכז הרווח שבו מתנהל חשבון הלקוחההפרשות לחובות מסופקים

  .נדרשות על פי הוראות בנק ישראלהנוספות ה

  הכנסות תפעוליות

או /ו, שהבנק גובה מלקוחותיו) עמלות והכנסות תפעוליות אחרות(כל ההכנסות התפעוליות 

. נזקפות לזכות מרכז הרווח שבו מתנהל חשבון הלקוח מחברות בנות בגין שירותים שונים

בידנדים שהבנק מקבל נזקפים  ודירווחי היעודה לפיצויים, הכנסות מניירות ערך נוסטרו

  .ניהול פיננסי שוקי הון במרכז הרווח של

  הוצאות

ועל , "תמחיר פעולות" השונים בהתבסס על מערכת למגזרי הפעילותהוצאות הבנק מיוחסות 

  ).כמות הפעולות של מרכזי הרווח(היקפי הפעילות פי 

ולה תוך התחשבות  מערכת תמחירית המחשבת עלות לפע- רב ממדי  תמחיר-התמחיר הינו 

  . פעולות מסוגים שונים6,500-במערכת מתומחרות כ. קו העסקים וערוץ ההפצה, בסוג הפעולה

כמו הוצאות בקשר ) מגזר הפעילות(הוצאות שאינן קשורות לפעילות הישירה של מרכז הרווח 

  .סיעם ההתחייבות האקטוארית לפנסיה אינן נזקפות למרכזי הרווח ונזקפות במגזר ניהול פיננ

  .28ובדוחות הכספיים באור  163-116לפרטים נוספים על מגזרי הפעילות ראה בדוח הדירקטוריון בעמודים 

  

  מדידת תשואה להון

  במגזר ועל פי תוצאות המשוקללים לגבי כל מגזר פעילות נערך חישוב של נכסי הסיכון 

   סטנדרטית הגישה ה2 בהתאם להוראות באזל החישוב מוקצה למגזר הון ראשוני ומשני

  .בהתאם לתוצאות המתקבלות מחושבת למגזר התשואה להון. )1  לפי באזל2009עד (

  ן נימדדת התשואה להון סיכו ,במסגרת העמקת מדידת ביצועי היחידות

RORAC - (Return On Risk Adjusted Capital)  קיחידות הבנק ותרומתן לרווח הבנשל  

EVA - (Economic Value Added) ,עלות ההון על פי התשואה הרב שנתית בהתחשב ב

  .שאושרה על ידי הדירקטוריון

על פי חלקו היחסי של כל מגזר בסך נכסי השונים מגזרים לוקצה ההון הסיכון  2009עד סוף 

  .1הוראות באזל ל בהתאםסיכון המשוקללים של קבוצת לאומי ה

תאמת לסיכון חושבה התשואה המו. ותאם להון הסיכון בכל מגזרמהרווח של מגזרי הפעילות 

המהווה חלק מהון הסיכון המוקצה , להון העצמי המוקצה למגזר, כיחס בין הרווח המותאם

  ). ראשוני ומשני(

  .שהוקצה לכל מגזר 2 ורובד 1רובד לכל מגזר חושב הרווח בהתחשב בעלות הון הסיכון 

פחות מור המתוקן כאהינו הרווח הנקי  "EVA"ברמת הקבוצה הערך המוסף לבעלי המניות 

כפי שנקבע על ידי , על פי התשואה ארוכת הטווח הנדרשת על ההון העצמי, עלות ההון העצמי

  .הדירקטוריון

על פי השיטה  הינה) שוק ותפעוליים,בגין סיכוני אשראי( 1הון נדבך  הקצאת 2010החל משנת 

ים סיכונ, סיכוני אשראי בהתבסס על נכסי הסיכון המשוקללים ביחידות - הסטנדרטית

  .וסיכוני שוק לפי הסטנדרטי תפעוליים על פי ממוצע ההכנסות ביחידות

  .על פי מודלים שנבנו בבנקבהתאם להנחיות בנק ישראל  ,ליחידותוקצה י 2הון נדבך 
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   היחידותיהערכת ביצוע

למדידת ביצועי הבנק וקווי העסקים שלו ניהולי  הינו כלי BSC - (Balanced Score Card)-ה

 האסטרטגיתבמסגרת המפה ים כמותיים ואיכותיים אותם הגדירה הנהלת הבנק במגוון נושא

  .מיקודבכנושאים של לאומי 

 שייכים לארבע קטגוריות עיקריות התואמות את ארבעת BSC-היעדים הנמדדים במסגרת ה

  :של המפה האסטרטגית התחומים

  )יעדים כגון תשואה להון והלימות הון(פיננסי וניהול סיכונים  תחום •

  )יעדים כגון שביעות רצון לקוחות(לקוחות  תחום •

  תהליכים פנימייםתחום  •

  ) כגון זמינות מערכותיעדים(יכולות ותשתיות תחום  •

  

ומשקלו של כל יעד מתעדכנים מדי שנה בהתאם  BSC-רשימת היעדים הנמדדים במסגרת ה

נמדדים מן היעדים ה. לדגשים שאותם קובעת הנהלת הבנק במסגרת דיוני תכנית העבודה

  . הבנק נגזרים יעדי קווי העסקים של הבנקברמת 

הועמקה המדידה , 2 על נושא יישום הוראות באזל 2010 המיקוד שהושם החל משנת במסגרת

  יעדי בין השאר של קווי העסקים BSC-של יעדים רלבנטיים לנושא ולפיכך נכללו במסגרת ה

EVA - (Economic Value Added). מה העודפת של קו העסקים דד זה משקף את התרומ

מערכת זו נדונה מדי שנה בדירקטוריון . כיעד אסטרטגי, מעל לתשואה הרב שנתית שנקבעה

  .בסיס להערכה ותגמול, בין השאר ,ומקבלת את אישורו בהיותה

  והלימות ההון אמצעים הוניים

 18,672לעומת , ח"מיליון ש 21,862-ב 2009 בדצמבר 31-ב של הקבוצה הסתכם ההון העצמי

, מהרווח השנתי בעיקר ת בהון העצמי נובעהעלייה. 17.1% של עליה - 2008ח בסוף "מיליון ש

ום דוחות כספיים של התאמות מתרגומ,  שווי של תיק ניירות הערך הזמין למכירהמעליית

   .ומהתאמת ההון בגין פרעון הלוואות שהועמדו לעובדים לרכישת מניות, חברות כלולות

ואגרות חוב של בנקים מוחזקות בעיקר אגרות חוב ממשלתיות ) נוסטרו(ך בתיק ניירות הער

מרבית תיק ניירות הערך מסווג . המהוות בדרך כלל שימוש למקורות שגויסו ולהון הפנויזרים 

ההכנסות נזקפות בדוח רווח . בסיס שווי הוגן כניירות ערך זמינים למכירה ונכלל במאזן על

לגבי אגרות חוב ולפי עלות לגבי מניות   בין השווי לפי צבירהוההפרש, והפסד על בסיס צבירה

  .נרשם ישירות לסעיף נפרד בהון העצמי בניכוי השפעת המס המתיחסלבין השווי ההוגן 

מובאת היתרה בגין התאמת ניירות ערך לשווי הוגן , 2 בבאזל - הלימות ההון על פי כללי חישוב

 שהיו נהוגים עד שנת 1מאידך על פי כללי באזל , חישוב ההון לצורך יחס הון מזעריב בחשבון

חישוב ההון בלא הובאה בחשבון ,  התאמת היתרה בגין ניירות ערך לשווי הוגן ככלל2009

  .לצורך יחס הון מזערי

ח נטו " מיליון ש957בסך  התיק הזמין למכירה בניירות ערךשל ערך   נרשמה עליית2009בשנת 

כל הסכומים הינם נטו ( 2008ח בשנת " מיליון ש1,150  ערך בסךירידתהעצמי לעומת  בהון

  ).  המתיחסלאחר השפעת המס
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  :)2 באזל 2 טבלה (-ההון לצורך חישוב יחס ההון רכיבי  מבנה

  2009 בדצמבר 31   

  ח"במיליוני ש  

    :1הון רובד 

  7,059  הון מניות

  972  פרמיה

  14,176  עודפים

  197  ות וקרנות אחרותמבוסס מניתשלום קרנות הון בשל עסקאות 

  )474(  דוחות כספיים של חברות כלולות התאמות מתרגום

  )377(  הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

  282  זכויות מיעוט בהון עצמי של חברות מאוחדות

  השקעות ונכסים , לרבות מוניטין, 1סכומים שהופחתו מההון של רובד 

  לא מוחשיים אחרים

  

)357(  

  21,478  1ובד הון רהכל סך 

    

    :2רובד הון 

  לפני השפעת המס המתייחס בגין התאמות ,  מסכום הרווחים נטו45%

  לשווי הוגן של ניירות ערך זמינים למכירה

  

208  

  428   לחובות מסופקיםליתלהפרשה כ

  3,523   וחדשנייםמכשירי הון מורכבים לא חדשניים

  10,772  כתבי התחייבות נדחים

  )68(  2מההון של רובד סכומים שהופחתו 

  14,863  2הון רובד הכל סך 

    

  36,341  לצורך הלימות ההוןההון בסיס סך הכל 
  

  .לדוחות הכספיים' ג13לפרטים נוספים ראה באור 

  

 1הון רובד , רכיבי ההון לצורך חישוב הלימות ההון נחלקים לשני רבדים 2על פי הוראות באזל 

סיכום הרבדים האלו מכונה . ) בהתאמה"הון משני"-ו" ראשוניהון  "1על פי באזל  (2והון רובד 

  ". בסיס ההון לצורך הלימות ההון"

  : הינם כדלהלן1 מאפיינים עיקריים של הון רובד

קרן הון בשל עסקאות תשלום מבוסס , פרמיה,  שנצברועודפים, הון מניותכולל  1הון רובד 

הלוואות בניכוי , ל"אוטונומיות בחוחברות מוחזקות התאמות מתרגום בשל ,  ואחרותמניות

 שטרם בתוספת זכויות המיעוט ובניכוי מוניטין והפסדים, לעובדים לרכישת מניות הבנק

יכול  1הון רובד . ע זמינים למכירה"הוגן של ני בגין התאמות לשווי )לאחר מס(מומשו נטו 

  . ובד זהמורכבים בראין בקבוצת לאומי מכשירי הון . לכלול מכשירי הון מורכבים

  ".מקורי "1 הון רובד  להלן- ללא מכשירי הון מורכבים 1הון רובד 

  : הינם כדלהלן2 מאפיינים עיקריים של הון רובד

בגין התאמות ) לפני השפעת המס(נטו , מסכום הרווחים שטרם מומשו 45% כולל 2הון רובד 

מכשירי הון , םהפרשה כללית בגין חובות מסופקי, ע זמינים למכירה"של נילשווי הוגן 

הון  (1 מסך הון רובד 50%וכתבי התחייבות נדחים עד לשיעור )  עליון2הון רובד (מורכבים 

  .1 מסך הון רובד 100% מוגבל עד לסך 2סך הון רובד ).  תחתון2 דרוב
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   עליון2מכשירי הון שנכללים ברובד 

 49ל לפחות שטרי ההון הנדחים מונפקים לתקופה ש: מכשירי הון מורכבים לא חדשניים •

 על ידי שנים ובתנאי שיוחלף 5בפירעון מוקדם לאחר  יכול לפרוע) בלבד(המנפיק . שנה

יונפקו על ידי לאומי או באמצעות הנפקות של לאומי . מכשיר באיכות זהה או עדיפה

  .)חברות בנות של לאומי (LII-למימון ו

 מכשירי הון מורכבים ייחשבו שטרי הון העונים להגדרת: מכשירי הון מורכבים חדשניים •

המהווה תמריץ לפירעון , (step-up)  הגדלת ריביתלא חדשניים ובנוסף כוללים מנגנון

,  הקובע שיעור עליה בריבית למשקיעים יופעל פעם אחת בלבדstep-upמנגנון . מוקדם

 . שנים לפחות מיום ההנפקה10לאחר 

  

   תחתון2מכשירי הון שנכללים ברובד 

 לאומי מגייס כתבי התחייבות . שנים5 יונפקו לפחות לתקופה של כתבי התחייבות נדחים •

זכויות כתבי  .LII- או באמצעות הנפקות של לאומי למימון ו,נדחים באופן ישיר

 עליון 2ההתחייבות הנדחים נדחות מפני יתר הנושים למעט המחזיקים במכשירי הון רובד 

  . נדחים לא סחירים תחתון גם פיקדונות2כולל רובד ,  בנוסף.1והון רובד 

 ההון השקעות בחברות בת בנקאיות ופיננסיות שלא ימנוכים משני רבד, מעבר לאמור לעיל

  . אוחדו וכן ניכויים הקשורים בחשיפות איגוח

  .2008 בדצמבר 31- ב6.0%- בהשוואה ל6.8%-ל הגיע 2009 בדצמבר 31-ב יחס הון עצמי למאזן

  מבנה הלימות ההון

  : כדלהלן2009 בדצמבר 31-ב היה יחס הון לרכיבי סיכון

  .14.09%ההון הכולל לנכסי סיכון  1נדבך  2לפי באזל 

  .8.33% לנכסי סיכון 1רובד   

" כריות הון"לשמור , 2נדרש על פי הנדבך השני של באזל , 1בנוסף לדרישות ההון בגין נדבך 

. ן תרחישי קיצון וכן הון נוסף בגי1בגין סיכונים נוספים שלא הובאו בחשבון במסגרת נדבך 

,  ענפיתריכוזיות, קבוצת לווים, ריכוזיות לווה גדול:  נותנות מענה לסיכונים כגון"כריות ההון"

  .סיכון מדינה וסיכוני שוק שונים

  .2008 בדצמבר 31- ב11.58%- בהשוואה ל14.31%ההון הכולל לנכסי סיכון   1לפי באזל 

  .2008 בדצמבר 31- ב7.51%- בהשוואה ל8.52%ההון הראשוני לנכסי סיכון   

  שנקבע ) 2 וגם לפי באזל 1לפי באזל  (9%ההון הכולל גבוה מהשיעור המזערי של יחס שיעור 

  .על ידי המפקח על הבנקים

  סווג מחדש ברביע הראשון בעקבות שינוי הקצאת הון ראשוני ומשני , 2008הנתון לדצמבר 

וזאת בעקבות הבהרה מבנק , 11.58%-ל 11.49% מיחס הון כולל של כנגד החשיפה לסיכוני שוק

  . ישראל
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  :)2 באזל 3 טבלה (- הלימות ההון

  2009 בדצמבר 31  

  )3 (דרישות הון  נכסי סיכון  :סיכון אשראי הנובע מחשיפות שלנכסי סיכון ודרישות הון בגין 

    ח"במיליוני ש  

  122  1,356  חובות של ריבונויות

  208  2,315  חובות של ישויות סקטור ציבורי

  1,066  11,845  חובות של תאגידים בנקאיים

  -  -  ניירות ערךחברת חובות של 

  11,968  132,976  חובות של תאגידים

  1,490  16,554  ן מסחרי"חובות בבטחון נדל

  1,812  20,140  חשיפות קמעוניות ליחידים

  953  10,586  הלוואות לעסקים קטנים

  2,023  22,479  משכנתאות לדיור

  53  592  איגוח

  964  10,708  נכסים אחרים

  20,659  229,551  )1 (סך הכל בגין סיכון אשראי

      

  668  7,418  )1 (סיכון שוקנכסי סיכון ודרישות הון בגין 

  1,884  20,928  )2) (1 (סיכון תפעולינכסי סיכון ודרישות הון בגין 

      

  23,211  257,897  סך הכל נכסי הסיכון ודרישות ההון

    36,341  צורך הלימות ההון לסך בסיס ההון

    14.09%  יחס הון כולל

    8.33%  1יחס הון של רובד 
 
  .לפי הגישה הסטנדרטית )1(

  .לפי גישת האינדיקטור הבסיסי )2(

  . השיעור המזערי הנדרש9%לפי  )3(

  

 1נדבך  2העיקריות לפי באזל הבנות חברות ולהלן יחס הלימות ההון על בסיס מאוחד 

  :2009בר  בדצמ31 ליום 1בהשוואה לבאזל 

  1באזל   2באזל   

  14.31  14.09  )1( מאוחד לאומי

  9.66  16.32  )2(בנק לאומי למשכנתאות 

  19.18  15.91  )3(בנק ערבי ישראלי 

  20.7  14.8  )4(לאומי קארד 

  14.44  -  )5(ב "בנק לאומי ארה
  
 שקוזזו חלקית מקיטון כתוצאה מהוספת סיכונים תפעוליים 2בבאזל מגידול בנכסי הסיכון בעיקר  נובע הפער  )1

  .הלוואות לדיור ונגזרים, סיכוני אשראי במגזר הקמעונאיבדרישות ההון בגין 

  .ממרכיב גבוה של הלוואות לדיורבעיקר השיפור נובע   )2(

  .מהוספת סיכונים תפעוליים שקוזזו חלקית מהאשראי הקמעונאיבעיקר הפער נובע   )3(

  )  אינן נדרשות1בבאזל ( בגין מסגרות האשראי מהוספת דרישות ההוןבעיקר הפער נובע   )4(

  . 2לא מחויבת בדיווח בהתאם לכללי באזל   )5(

   משמעותיותת ות בנקאינות בוויחס ההון של חבר נכסי הסיכון ,ע מרכיבי ההון"לפרטים נוספים בק

  .לדוח הכספי) ג (13ראה בבאור 

  



 

30  

 הסיכון בשיטה  בשקלול נכסי1לבאזל  1נדבך  2ההבדלים העיקריים בין באזל 
  :הסטנדרטית הינם כדלהלן

  בגין מדינות " 0%"במקום , לפי דרוג המדינהמשוקללות ת של ממשלות ובנקים יוחבו •

  .1 בנקים לפי באזל בגין 20%-ו

משוקללות ת של קמעונאים יווחבו) ח" מיליון ש5חבות עד (עסקים קטנים חבויות של  •

 .1 לפי באזל 100%במקום  75%בשיעור של 

משוקלל  מערך הדירה 75%  עד כאשר גובה ההלוואה הינו,ביטחון דירת מגוריםחוב ב •

בגובה של עד ההלוואה כש ,50% השקלול היה בשיעור של 1 לפי באזל .35% בשיעור של

 . מערך הדירה60%

 במקום 150%משוקללות בשיעור של  20%- פחות מההלוואות בפיגור כאשר ההפרשה הינ •

 .100% משוקללות ההלוואות בשיעור של 20%פרשה מעל וכאשר הה, 1 לפי באזל 100%

 לפי 100% במקום ,150% משוקללות בשיעור שלהשקעות בקרנות הון סיכון והון פרטיות  •

 .1באזל 

 לפי 0%לעומת , 20% משוקללות בשיעור של, עד שנה התחייבויות למתן אשראי או ערבות •

 .1באזל 

 .1לפי באזל כל הנגזרים  על 10% לעומת 10%- ל0%נגזרים בין השקלול שינוי בהתייחסות  •

ח "ולא רק לאג 2לפי באזל   לצורך הקטנת הסיכוןהתייחסות לשעבוד כל סוגי ניירות ערך •

 .1 לפי באזל ממשלתי

  .1 הון בגין סיכונים תפעוליים שלא נדרש לפי באזל דרישות •

  

   בגין 8%-ך מיחס ההון הכולל לא יהיה נמו,  הוראת המפקח על הבנקים בבנק ישראלעל פי

 9%דרישת ההון מחושבת כשיעור של . 9% יחס הון מזערי סך הכל, 2 בגין נדבך 1%-ו 1נדבך 

  . מסך נכסי הסיכון המשוקללים

   מצפה שכתוצאה מתהליך פנימי של הערכת הלימות ההוןהמפקח על הבנקים, עם זאת

ICAAP - (Internal Capital Adequacy Assessment Proces)דבך השני של  במסגרת הנ

הנדרש בגין נדבך זה ולשם עמידה " הון הסיכון"את היקף , יקבע כל בנק באופן פנימי, 2באזל 

  . בתרחישי קיצון

  : הכיסוי לסיכונים בשני מישוריםמבוצע ניתוח של, לצורך חישוב יכולת הנשיאה בסיכון

 תרחיש עמידתה של הקבוצה לאחר התממשות  בא לבחון את-הון לצורך שמירת עסק חי 

 אשר ממשיך את עסקיו ללא כל סיוע חיצוני תוך פגיעה מזערית ככל הניתן ,קיצון כעסק חי

  .במוניטין הבנק

לצורך עמידה .  אמור לשמש בטחון כנגד תביעות נושי התאגיד הבנקאי-הון לצורך פירוק 

 ועוד 1נדבך (הנדרש " הון הסיכון"בסיכונים אלו נדרש שההון בפועל של התאגיד יהיה גבוה מ

  .)2כריות נדבך 

בגין סיכונים שלא נכללו " כריות"נאמדו ,  שהקבוצה ביצעהICAAP-במסגרת תהליך ה

קבוצת , ריכוזיות לווה גדול: אלו נותנות מענה לסיכונים כגון" כריות הון. "1במסגרת נדבך 

  .סיכון מדינה וסיכוני שוק שונים, ריכוזיות ענפית, לווים
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 הכולל סיכוני 2וצת לאומי על פי הנדבך הראשון בהוראות באזל נכסי הסיכון מחושבים בקב

נכסי הסיכון בגין אשראי מחושבים על פי הגישה . סיכוני שוק וסיכונים תפעוליים, אשראי

סיכון תפעולי מחושב על פי  .סיכון שוק מחושב על פי שיטת המדידה הסטנדרטית .הסטנדרטית

  .(Basic Indicator Approach) הבסיסי רגישת האינדיקאטו

תכנון ההון בקבוצת לאומי משקף ראייה צופה פני עתיד של תיאבון הסיכון ושל הלימות ההון 

  . בנוסף תחת הנחות מחמירות של מבחני קיצוןים הסיכון נבדקגורמי. הנדרשת כתוצאה מכך

למדיניות חלוקת , ות לתיאבון הסיכון של הקבוצההתייחס, בין היתר, תכנון ההון כולל

  .ולמבנה ההון הרצוי ,ידנדהדיב

  יעד הלימות ההון

 רמת הלימות הון הגבוהה מהסף שיוגדר שאושרה על ידי הדירקטוריון להחזיקלבנק מדיניות 

דומה  וביחס בישראל הבנקאות למערכת ביחסבדרך כלל  וגבוההעל ידי בנק ישראל מעת לעת 

   . לאורך זמןOECD-לממוצע במדינות ה

כוללת יעד של יחס  , בהתאם לאמור לעיל, את תיאבון הסיכון שלההמבטאת, מדיניות הקבוצה

. 8.0%-8.5%בשיעור שבין " מקורי "1 ויחס הון רובד 14.0%-14.5%הון כולל בשיעור של 

לצורך (בעת תרחיש קיצון " מקורי "1 קבעה הקבוצה יעד של עמידה ביחס הון רובד ,בנוסף

  .6.0%-שלא יפחת מ) שמירה על עסק חי

מידע צופה פני "א בגדר יוה, ל מתייחסת לפעולות עתידיות של הבנק" הלימות ההון הנמדיניות

" תיאור עיסקי התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד" למשמעות מושג זה ראה סעיף ."עתיד

   .51בדוח הדירקטוריון להלן בעמוד 

   נדחים כתבי התחייבותשטרי הון נדחים והנפקת 

  מיליארד1.0ייס הבנק בהנפקות פרטיות למשקיעים מוסדיים  ג2009מאי -בחודשים אפריל

  .כהון משני עליון, שאושרו על ידי בנק ישראל, ח שטרי הון נדחים"ש

  בסך של ) סדרה י( ביצעה לאומי למימון הנפקה של כתבי התחייבות נדחים 2009בחודש מאי 

  .ח" מיליארד ש1.5-כ

 לניירות ערך פרסמה לאומי למימון  בהתאם להיתר שהתקבל מרשות2009 בחודש אוגוסט

ושטרי הון נדחים ) הון משני(כתבי התחייבות נדחים , תשקיף מדף המאפשר להנפיק אגרות חוב

כמו כן הונפקו על פי התשקיף כתבי התחייבות נדחים שאינם סחירים לבעלי ). הון משני עליון(

וכן הונפקו שטרי , ח" ש מיליון341-מ בסך של כ"המניות של דן חברה לתחבורה ציבורית בע

לציבור ולמשקיעים מוסדיים על פי דוח הצעת מדף שפורסם בעקבות , הון נדחים סחירים

כהון  ,שטרי ההון הנדחים אושרו על ידי בנק ישראל. ח" מיליארד ש2-בסך של כ, התשקיף

  . משני עליון

ק תשקיף הבנ פרסם, בהתאם להיתר שהתקבל מרשות ניירות ערך, 2009 באוגוסט 27ביום 

 סדרות של כתבי 11עד , )405 עד 400סדרות ( סדרות של אגרות חוב 6מדף להנפקת עד 

 סדרות של שטרי הון נדחים 6ועד ) 303 עד 300 וסדרות 256 עד 250סדרות (התחייבות נדחים 

כתבי התחייבות נדחים ושטרי הון , ההיקף המקסימאלי של אגרות חוב). 205 עד 200סדרות (

בכל . נ.ח ע" מיליארד ש4ל הינו " יהיה רשאי להנפיק על פי תשקיף המדף הננדחים שהבנק

. תוקף התשקיף הינו לשנתיים מיום פרסומו.ל"אחת מהסדרות הנ
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 2.3-כבסכום כולל של  )201- ו200דרות ס( הנפיק הבנק שטרי הון נדחים 2010פברואר ב

פברואר ( שנה 50עון בתום  שטרי ההון הינם לפר.שלעילמדף העל פי תשקיף , ח"מיליארד ש

יעור  ריבית בשים למדד ונושאיםח צמוד" מיליון ש1,250 הינה בסך 200כאשר סדרה , )2060

ח אינם צמודים ונושאים ריבית משתנה " מיליון ש950סך ב 201סדרה שטרי הון מ .4.0%של 

ו על  שטרי ההון הנדחים אושר.1.4%מ לשנה בתוספת מרווח בשיעור של "בשיעור תשואת מק

  . כהון משני עליון, ידי בנק ישראל

   כתבי אופציה לעובדים

למימוש בשתי ,  כתבי אופציה ללא תמורה84,853,960 הוקצו לעובדי לאומי 2006בפברואר 

בהתאם לסיכום בין המדינה לבין , על פי מתאר תכנית אופציות שפורסם על ידי הבנק, מנות

  .רת החזקות המדינה במניותיובקשר עם הליך הפרטת הבנק ומכי עובדי הבנק

שהיו במחזור והיוו כתבי אופציה  41,723,516  כל מומשו על ידי העובדים2008 בחודש פברואר

פברואר  ב12 מתוך המנה השניה מומשו עד כתבי אופציה 17,595,025. את המנה הראשונה

  .עו כתבי האופציה שהיו במחזור פק24,062,240יתרת  .למימוש המועד האחרון, 2009

, במועד הענקת כתבי האופציהשל האופציות שווי ההוגן ה אתהוצאות שכר בהבנק רשם 

  . וזאת לאורך שנתיים ממועד הקצאת כתבי האופציה, בתוספת מס שכר ודמי ביטוח לאומי

 ,למימון מימוש כתבי האופציה, יתרת ההלוואות שהועמדו על ידי בנק דיסקונט לעובדי לאומי

ח הלוואות " מיליון ש277מתוך סכום כולל של  (2009 בדצמבר 31-ל ח"מיליון ש 52היתה 

  ).2006שהועמדו בפברואר 

  . בדוחות הכספיים15פירוט נוסף ניתן בבאור 

  

   הבנקשלהגדלת ההון הרשום 

 הוחלט באסיפה הכללית של הבנק לאשר את הגדלת ההון הרשום 2008 באוקטובר 7בתאריך 

. נ.ח ע" ש1 מניות רגילות בנות 500,000,000ל ידי יצירת ח ע" ש2,215,000,000של הבנק לסך 

למטרת הנפקת , אשר תהיינה מומרות לסטוק לאחר שתוצאנה ותפרענה במלואן, כל אחת

שלפיה , 2008זאת עקב הודעת הבנק בחודש ספטמבר , (hybrid)שטרי הון נדחים מורכבים 

נפקת שטרי הון נדחים ח לה" מיליארד ש3הדירקטוריון אישר עקרונית מסגרת של עד 

שטרי ההון יכללו . לפי תנאים שיקבעו ויאושרו מזמן לזמן בעתיד, מורכבים כהון ראשוני

וישאו , אך זאת במקרים חריגים ביותר, בתנאיהם אפשרות של המרה כפויה למניות רגילות

  .ל" הבנק טרם הנפיק שטרי הון כנ.ריבית צמודה למדד בשיעור שיקבע סמוך למועד ההנפקה
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  חלוקת דיבידנדים 

  2009-2010ים לשנדיבידנד מדיניות ה. א

המפקח על הבנקים הודיע כי הוא מצפה שהמערכת הבנקאית לא תחלק דיבידנדים בגין שנת 

בנק . 2 וזאת מתוך רצון לייצב הון חזק לקראת הנהגת באזל , לאור הסיכונים הקיימים2009

  . ת אישורלקבל, שירצה לחלק דיבידנדים יצטרך לפנות למפקח

דיבידנד במזומן  החליט שלא להמליץ על חלוקת 2010 במרס 24הדירקטוריון בישיבתו ביום 

  .2009בגין שנת 

לנוכח אי הודאות השוררת במשק הישראלי לגבי היקף ועומק ההשפעה של המשבר הפיננסי 

מרס ב 24החליט הדירקטוריון ביום  ,לרבות על הבנק ,מערכת הבנקאית בישראלההגלובלי על 

   .2010שלא לקבוע בשלב זה מדיניות דיבידנד בגין שנת  2010

  :*או שולמו בקבוצה/דיבידנדים במזומן שהוכרזו ו להלן פרטים על. ב

**  2009  2008  2007  

  1,684  -  -  ח" במיליוני ש-מ "בנק לאומי לישראל בע. 1

  89.7  80.0  80.0  ח" במיליוני ש-מ "בנק ערבי ישראלי בע. 2

  25  36.8  12.8  ח" במיליוני ש-ונות בבעלות מלאה של הקבוצה חברות ש. 3

  -  10  -   במיליוני דולר-לאומי אינטרנשיונל . 4

  5  10  -   במיליוני דולר-לאומי רי . 5

  5.7  -  -  ט" במיליוני ליש-) בריטניה(בנק לאומי . 6

  45.3  32.2  -  ח" במיליוני ש-מ "חברה לישראל בע ה.7

  14  80  -  ח" במיליוני ש-מ "פז חברת נפט בע. 8
  
מתייחס לשנת הדוח בגינה הוכרזו ,  לדוחות הכספיים6כמפורט בבאור , חלקה של הקבוצה בדיבידנד  *

  .הדיבידנדים ולא בהכרח לשנת התשלום

  .הדיבידנד בגין שנת החשבון  **
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 ל"ם עיקריים בקבוצת בלנתוני

20092008200720062005
הכנסות, הוצאות ורווח (במיליוני ש"ח):

7,0236,3807,6486,9226,629רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים
1,5172,1454079331,426הפרשה לחובות מסופקים

4,5632,8004,2223,8813,727סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות
6,9377,0036,9377,2676,080סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

3-175107-מזה: עלויות הפרישה מרצון
-250452(66)41        עלויות הפרטה, (הנפקת מניות ואופציות לעובדים)

3,132324,5262,6032,850רווח מפעולות רגילות לפני מסים
1,1914211,7221,3201,193הפרשה למסים

2,9841,4542,059(158)1,986רווח נקי (הפסד) מפעולות רגילות
282503732,08077רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

2,014923,3573,5342,136רווח נקי 
2.111.031.46(0.11)1.35רווח נקי (הפסד) מפעולות רגילות למניה (בש"ח)

1.370.062.372.501.51רווח נקי למניה (בש"ח)
        1,103        2,500        1,684--דיבידנדים ששולמו (בגין שנת הדוח)

נכסים והתחייבויות לסוף התקופה (במיליוני ש"ח):
321,775310,792302,151289,341276,119סך כל הנכסים (סך כל המאזן)

204,669213,215198,557183,800180,881אשראי לציבור
57,50544,91047,16946,37547,825ניירות ערך

250,418244,783238,045231,823221,828פיקדונות הציבור
25,26120,63619,24815,62217,253איגרות חוב ושטרי התחייבות

21,86218,67219,54917,49116,000הון עצמי
יחסים פיננסים עיקרים במונחים שנתיים (ב-%):

63.668.665.763.565.5אשראי לציבור לסך המאזן
17.914.515.616.017.3ניירות ערך לסך המאזן

77.878.878.880.180.3פיקדונות הציבור לסך המאזן
122.4114.8119.9126.1122.6פיקדונות הציבור לסך האשראי

14.3111.5811.5211.5611.55ההון הכולל לנכסי סיכון לפי באזל 1 (א) (ג)
8.527.517.557.537.46הון ראשוני לנכסי סיכון לפי באזל 1 (ג)

6.86.06.56.05.8הון עצמי (לא כולל זכויות בעלי מניות חיצוניים) לסך מאזן 
10.20.517.420.113.5רווח נקי להון עצמי ממוצע (לא כולל זכויות בעלי מניות חיצוניים) 

רווח נקי (הפסד) מפעולות רגילות להון עצמי
15.48.313.0(0.8)10.1 ממוצע (לא כולל זכויות בעלי מניות חיצוניים)

38.0-38.050.741.9שיעור הפרשה למס מהרווח
0.741.010.200.510.79ההפרשה לחובות מסופקים מתוך האשראי לציבור 

0.490.670.130.340.54הפרשה לחובות מסופקים מתוך כלל סיכון האשראי לציבור
2.182.052.532.392.40רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים לסך המאזן

3.602.953.933.733.75סך כל ההכנסות לסך כל הנכסים (ב)
1.481.411.551.551.62סך כל ההכנסות לסך כל הנכסים בניהול הקבוצה (ב) (ד)
2.162.252.302.512.20סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות לסך כל הנכסים 

0.891.080.911.050.96סך כל ההוצאות לסך כל הנכסים בניהול הקבוצה (ד)
0.580.031.131.290.82רווח נקי לסך כל הנכסים הממוצעים

1.010.530.79(0.05)0.57רווח נקי (הפסד) מפעולות רגילות לסך הנכסים הממוצעים
1.101.631.711.821.60מרווח פיננסי כולל הכנסות והוצאות ממכשירים פיננסיים נגזרים
59.976.358.465.657.7ההוצאות התפעוליות (ללא פרישה מרצון) מסך כל ההכנסות (ב)

ההכנסות התפעוליות והאחרות להוצאות התפעוליות
65.840.060.954.762.4 והאחרות (ללא פרישה מרצון)

39.430.535.635.936.0ההכנסות התפעוליות והאחרות מסך כל ההכנסות (ב)

)ה(

        
  

 .לולות והתאמות שונותכוי השקעות בהון של חברות כי בתוספת זכויות בעלי מניות חיצוניים ובנ-הון עצמי   .א

 . רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בתוספת הכנסות תפעוליות ואחרות-סך כל ההכנסות   .ב

  .8.33% יחס הון ראשוני לנכסי סיכון ,14.09%יחס הון כולל לנכסי סיכון , 1 נדבך 2על פי הגישה הסטנדרטית של באזל   .ג

 .כולל פעילות חוץ מאזנית  .ד

  .סווג מחדש  .ה
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 מידע אחר. ג

  
  )*(קהתפתחויות עיקריות במש

  כללי

 1.1%- שמשמעותו ירידה של כ0.7%- צמח המשק הישראלי בשיעור ריאלי של כ2009בשנת 

. 2008 בשנת 4.0%-זאת לאחר צמיחה בשיעור של כ.  לנפש)ג"תמ(תוצר המקומי הגולמי ב

בשיעורים , ההאטה החריפה בצמיחת המשק הושפעה מצמצום ניכר ביצוא ובהשקעות

על רקע המשבר העולמי אשר , זאת. בהתאמה, - 6.0%-ו - 12.5%-של כשליליים ריאליים 

 ,בין השאר, אשר, השפיע על המדינות עימן סוחרת ישראל ופעל להרעה במצב החברות במשק

אשר תנאי , נרשמו במשק הישראלי, השני של השנהרביע מההחל . צמצמו את השקעותיהן

היו טובים מאלה של מרבית מדינות , ם שלו בכניסה לתקופת המשברכלכליי-הרקע המקרו

ברביע , 4.9%-צמח המשק בשיעור ריאלי של כ, כך. סימנים לראשיתה של התאוששות, המערב

, ההתאוששות בפעילות הכלכלית. 7.4%- ל תוך ירידה בשיעור האבטלה2009האחרון של שנת 

 5.15%-והגרעון התקציבי הסתכם בכ, סיםהחלה לבוא לידי ביטוי גם בהכנסות המדינה ממי

  . שנקבע בחוק התקציב המעודכן,  תוצר6%נמוך מהיעד של , תוצרמה

 אך תוך תנודתיות גבוהה 0.7%-בכ, 2009שער החליפין של השקל מול הדולר יוסף בשנת 

מדד המחירים לצרכן עלה ). בקירוב,  לדולרח"ש 3.69-4.26במהלך השנה נע השער בטווח של (

 שיעור החורג מהתחום העליון של יעד יציבות המחירים של הממשלה 3.9%- שחלפה בבשנה

 להמשך הורדת הריבית תוך שימוש גם באמצעות 2009בנק ישראל פעל בראשית ). 3%-1%(

מתוך כוונה להביא למדיניות מוניטרית מרחיבה מאוד שתתמוך , כלים מוניטריים אחרים

   הורדה 2.5%- ל2008אשר הגיעה בחודש דצמבר הריבית , כך. בפעילות הכלכלית במשק

שינוי מגמה החל בהחלטה על גובה הריבית לחודש . 2009 החל בחודש אפריל 0.50%-ל

 כאשר הריבית לחודש 0.75%- נקודות האחוז ל0.25-בה הועלתה הריבית ב, 2009ספטמבר 

רואר עמדה על  נמשכה מגמה זו והריבית לחודש פב2010בראשית . 1.0%- עלתה ל2009דצמבר 

1.25%.  

 במדד המניות וניירות הערך 78.8%- עליות שערים חדות של כ2009שוק המניות רשם בשנת 

לצד האופטימיות , הריבית הנמוכה. 2008לאחר ירידות שערים חדות בשנת , הניתנים להמרה

ים כפי שניתן לראות בנתונים הכלכלי, של המשקיעים בארץ ובעולם כי המיתון הולך ומסתיים

 8- נכון ל.עמדו ברקע לעליות השערים החדות, החיוביים שפורסמו במחצית השנייה של השנה

 מרמת השיא שלו 0.5%-בכגבוה  היה מדד המניות וניירות הערך הניתנים להמרה 2010במרס 

כאשר , עליות שעריםגם כן רשמו ,  שערי אגרות החוב הממשלתיות.2007בחודש אוקטובר 

  . 40%-רשמו עליות שערים חדות במיוחד של יותר מ, )קונצרניות(ת ח של חברו"מדדי האג

   הגלובלי המשבר

נרשמו בכלכלה העולמית סימנים , 2009החל ברביע השני וביתר שאת במחצית השנייה של 

 26-בעדכון כלכלי שפרסמה ב, (IMF)קרן המטבע הבינלאומית . לשיפור בפעילות הכלכלית

בעיקר בתמיכת , ות הריאלית מצויה בתהליך של התאוששותהעריכה כי הפעיל, 2010בינואר 

 את רןעדכנה הק, על רקע זה. אמצעי המדיניות המרחיבה שננקטו במדינות שונות בעולם

מעלה בהשוואה לתחזיות קודמות שפרסמה  כלפי 2010 לשנת העולמית לצמיחה תחזיתה

 2010 בשנת תהיה האירו ובאזור ב"בארה הצמיחה כיהקרן  עריכהמ כעת. במהלך השנה

                                                           

 

משרד , בנק ישראל, פרסומים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:  לסקירה ולגרפיםמקורות הנתונים  (*)

 .הבורסה לניירות ערך, אוצרה



 

36  

, בהתאמה ,)3.9%(-ו) 2.5%( צמיחה שלילית של לעומת ,בהתאמה, 1.0%-ו 2.7%בשיעורים של 

  . 2009 בשנת

החלו להתפתח בשווקים הפיננסיים חששות באשר למצבן הכלכלי של  2010בחודש פברואר 

קע בעיקר על ר, זאת. ספרד ואיטליה, פורטוגל, יוון, בפרט, מספר מדינות אירופאיות

. בשל המשבר הפיננסי, גירעונותיהן התקציביים הגדולים והעלייה הניכרת בחוב הממשלתי

 הייתה הסכמה רחבה על , בפברואר11-בפגישה בין ראשי מדינות האיחוד שנערכה בבריסל ב

 שיתלוו ,שמצבה הוא הפחות טוב מבין ארבע המדינות שצוינו לעיל, גיבוש חבילת סיוע ליוון

   .אליים נוקשיםאליה כללים פיסק

  התוצר העסקי וענפי המשק 

. 2008 בשנת 4.5%-לאחר גידול של כ, 0.2%- בכ2009הצטמצם בשנת , תוצר הסקטור העסקי

 היא 2009השני של השנה נרשמה צמיחה חיובית וברביע האחרון של רביע מההחל , עם זאת

, קצב הצמיחההאצה זו ב. בהשוואה לרביע השלישי, במונחים שנתיים, 5.2%-הסתכמה בכ

   .מבטאת את שינוי המגמה החיובי בפעילות הכלכלית של הסקטור העסקי

על שיפור ניכר בפעילות , 2009סקר החברות של בנק ישראל הצביע ברביע האחרון של שנת 

בענפים המובילים של הסקטור העסקי . למעט ענף בתי המלון, הכלכלית במרבית ענפי המשק

עליה משמעותית בפעילות תוך חזרה , על פי תשובות החברות, נרשמה) מסחר ובינוי, תעשיה(

  . לרמות שאפיינו את הסקטור העסקי לפני כשנתיים

 2010החברות בענפי התעשייה צופות המשך גידול בפעילות ברביע הראשון של , במבט קדימה

פי גם בענ. הערכתן היא לגידול מואץ במכירות, כאשר בענפי המסחר) בעיקר בהשפעת היצוא(

. 2010ברביע הראשון של , ישנן הערכות להמשך גידול בפעילות, השירותים העסקיים והבניה

מצביע על מגמות , החברות סקרסיכום . צופים לפעילות מתונה, בענף בתי המלון, לעומת זאת

שיפור בפעילות ברביע האחרון של : כלכליים-דומות לאלה עליהן ניתן ללמוד מהנתונים המקרו

  .2010שיפור הצפוי להימשך ברביע הראשון של , תוך יציאה מהמיתון, 2009שנת 

  תקציב המדינה ומימונו

 ח"ש מיליארד 39.3-בכ, ללא מתן אשראי נטו,  הסתכם הגירעון בתקציב המדינה2009בשנת 

ח " מיליארד ש44.4- כולה של כ2009זאת לעומת גירעון מתוכנן לשנת . ג" מהתמ5.15%שהם 

 בשנה שחלפה היה נמוך מהחזוי בשל עלייה בהכנסות ממיסים מעבר הגירעון).  תוצר6%(

על פי נתוני משרד . בכל הקשור בתשלומי ריביתבעיקר , לתכנון ותת ביצוע בצד ההוצאות

כאשר במהלך השנה חלה , של ירידה בגביית המיסים  התחילה עם מגמה2009שנת , האוצר

 המיסים העקיפים והחל בחודש יוני בגבייתחלה עלייה אפריל -בחודשים מרסכך ש, תפנית

  .  של השנההזוהי תוצאה של התאוששות המשק בעיקר במחצית השניי. במיסים הישירים

 ובבסיסו הרחבת תקציב 2010-2009 אושר בכנסת תקציב המדינה לשנים 2009בחודש יולי 

יעור  חוק התקציב ושל פי ע1.7%( כל שנה 3.05%שנתי לשנים אלה בשיעור של -המדינה הדו

 תוצר 6%תוך קביעת יעד מרבי לגירעון תקציבי של , ) בכל אחת מהשנים1.35%נוסף וזמני של 

  . 2010 תוצר לשנת 5.5% ושל 2009בשנת 

  סחר חוץ ותנועות הון 

   2009 מיליארד דולר בשנת 8.1-רשם ירידה של כ, הגירעון המסחרי הכולל של ישראל

בעיקר בהשפעת צמצום ההוצאות , ליארד דולר מי5.1- והוא הסתכם בכ2008בהשוואה לשנת 

).  מיליארד דולר2.3-נרשם עודף של כ, בנטרול רכיבים תנודתיים אלה(על יבוא דלק ויהלומים 
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ביחס ) -27%(ביבוא , במונחים דולריים נומינליים, הוא תוצאה של ירידה חדה יותר, צמצום זה

  ). -19%(ליצוא 

על בסיס נתונים המנטרלים השפעת רכיבי , וה מהיבואהיצוא גבהיקף היה , 2009במהלך שנת 

שבה הייתה תרומה , תופעה זו בלטה ברביע האחרון של השנה, בפרט. סחר חוץ תנודתיים

הולכים ומתרבים , ברקע הנתונים. משמעותית של עודף היצוא על פני היבוא לצמיחת המשק

מדד ", כך. ים רבים בעולםהאינדיקטורים המעידים על שיפור ניכר בפעילות הכלכלית במשק

ומטרתו להצביע על , OECD-אותו מפרסם מדי חודש ארגון ה, "האינדיקטורים המובילים

על התחזקות , 2009לימד בחודש נובמבר ,  חודשים מראש6-נקודות מפנה בפעילות הכלכלית כ

, תכמו צרפ, במדינות אירופאיות גדולות. סין ויפן, ב"הסימנים להתאוששות במדינות כארה

  . בריטניה אף מדובר על התרחבות של ממש בפעילות הכלכלית, גרמניה

 מלמדים על מגמה בולטת של גידול בהשקעות 2009נתוני תנועות ההון לישראל וממנה בשנת 

בסך הכל . בפרט במניות, )בעיקר משקיעים מוסדיים(ל "הפיננסיות של תושבי ישראל בחו

 מיליארד 2.1-ד דולר לעומת השקעות בהיקף של כ מיליאר7.7-מדובר בהשקעות בהיקף של כ

בעיקר , בישראל הישירות של תושבי חוץ ההשקעותרכיב בולט נוסף הוא . 2008דולר בשנת 

 4.5-כ: אשר ממשיכות להתרחב אך בהיקף נמוך במעט מבעבר, באמצעות הבנקים בישראל

יבור תנועות ההון ח. 2008 מיליארד דולר בשנת 5.4- לעומת כ2009בשנת , מיליארד דולר

ח יוצא מישראל בהיקף גדול מזה "מצביע על כך שמט, ישירות ופיננסיות, היוצאות והנכנסות

הושפעה מגורמים נוספים אשר נראה כי , התחזקות השקל במהלך השנה, יחד עם זאת .הנכנס

משקלם היה משמעותי כמו היחלשות הדולר בעולם והשיפור בחשבון השוטף של מאזן 

הפסקת . )2008שנת תוצר  ב0.7% תוצר לעומת 3.7%- נרשם עודף של כ2009בשנת ( התשלומים

ח הייתה גם היא גורם שפעל להתחזקות "התערבותו הרצופה של בנק ישראל במסחר במט

  . השקל

  ח "שער החליפין ויתרות המט

כאשר מול האירו פוחת ,  בשערו של השקל מול הדולר0.7%- נרשם ייסוף של כ2009בשנת 

  .2.7%- בשיעור של כהשקל

היא תוצאה , והתייצבותו לאחר מכן, השנירביע מההחל , התחזקותו של השקל מול הדולר

, המשלבת בין היחלשותו של הדולר בעולם לבין השפעת גורמים מקרו כלכליים מקומיים

  . ח פעלה בכוון זה"כאשר גם הפסקות הרכישות הקבועות של בנק ישראל בשוק המט

 .ח במסגרת תכנית להגדלת היתרות"נק ישראל ברכישת דולרים בשוק המט החל ב2008בשנת 

הודיע בנק ישראל כי על רקע המצב הכלכלי בעולם וכחלק ממדיניותו , 2009מרס חודש מהחל 

בחודש אוגוסט . ח בישראל" מיליון דולר בממוצע ליום בשוק המט100ימשיך לרכוש , הכוללת

 ,ח במקרה של תנועות חריגות בשער החליפין"שוק המטיפעל ב"הודיע הבנק המרכזי כי , 2009

ח אינו מתפקד " או כאשר שוק המט,אשר אינן תואמות את התנאים הכלכליים הבסיסיים

מאז מתערב .  מיליון דולר100וכי יפסיק את תכנית הרכישות הקבועות היומיות של " כיאות

  . םח בהיקפים משתני"תוך רכישות מט, מעת לעת, בנק ישראל במסחר

,  מיליארד דולר60.6- על כ2009יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל עמדו בסוף חודש דצמבר 

 מיליארד דולר בסוף חודש 28.5-וכ (2008 מיליארד דולר בסוף חודש דצמבר 42.5-לעומת כ

גידול ניכר זה ביתרות  ).ח"בסמוך לתקופה בה החל לרכוש דולרים בשוק המט, 2008פברואר 

  . ח של בנק ישראל במהלך השנה האחרונה"ות המטנובע ברובו מרכיש
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  אינפלציה ומדיניות מוניטרית

בחינת סעיפי המדד העיקריים מלמדת כי שני . 3.9%- בכ2009מדד המחירים לצרכן עלה בשת 

מהעלייה , בקירוב,  ותרם שליש5.6%-עלה בכ, סעיף הדיור: סעיפים תרמו את עיקר העלייה

ה מביקוש גובר לדירות להשקעה ומהוזלת עלות תשלומי שוק הדיור הושפע השנ. הכוללת

בעיקר , הפעילות הכלכלית הממותנת, מנגד. בית המשמעותיתיעקב ירידת הר, המשכנתאות

הסעיף השני אשר בלט בעלייתו היה . פעלה לצמצום הביקושים, במחצית הראשונה של השנה

.  מהעלייה הכוללת במדד ותרם אף הוא כשליש6.5%-סעיף התחבורה והתקשורת אשר עלה בכ

  הסעיף במדד בו כלולים מחירי הדלקים עלה (לעליה זו תרמה בעיקר עליית מחירי הדלקים 

שעליית המיסים , כמובן). תרומה של כרבע לעלית המדד הכללי -  בשנה שחלפה28%-בכ

  ). תרומה של יותר מנקודת האחוז(השונים במהלך השנה תרמה אף היא לעלייה הכוללת במדד 

מתוך רצון לתמוך בפעילות , זאת.  להמשך הורדת הריבית2009נק ישראל פעל בראשית ב

פעל בנק ישראל בדומה לבנקים מרכזיים , בכך. על רקע המשבר הכלכלי בעולם, הכלכלית

מתוך כוונה , ופעלו גם באמצעות כלים מוניטריים אחרים, בעולם אשר הורידו את הריבית

 ,2009 בשנת ,אחד הביטויים לכך היה גידול ניכר( בה מאודלהביא למדיניות מוניטרית מרחי

 על 2008אשר עמדה בחודש דצמבר בנק ישראל ריבית , כך).  בכמות הכסף51%-של יותר מ

החל . 2009 ונשמרה ברמה זו עד לחודש אוגוסט 2009 בחודש אפריל 0.50%- הורדה עד ל2.5%

גמה של עליה בריבית והיא הועלתה החלה מ, 2009בהחלטה על גובה הריבית לחודש ספטמבר 

 נמשכה המגמה והריבית לחודש פברואר עומדת 2010ובראשית , 2009 בחודש דצמבר .0.75%-ל

השיפור במצב המשק וסביבת האינפלציה המצויה מעל אמצע יעד יציבות . 1.25%על 

י כדבר, "נורמאלית"פעלו לשינוי המגמה מתוך מטרה להחזיר את הריבית לרמה , המחירים

   .בנק ישראל

 הודיע בנק ישראל על שורה של צעדים בכלים 2009 עד פברואר 2008בחודשים דצמבר 

  .30עמוד , 2008פירוט ניתן למצוא בדוח הדירקטוריון לשנת . המוניטארים העומדים לרשותו

ח "ח תוך רכישה של אג"הודיע בנק ישראל על הרחבת פעילותו בשוק האג, 2009 במרס 25-ב

הפסיק בנק , 2009 באוגוסט 5-ב. ח בממוצע ליום" מיליון ש200-בהיקף של כממשלתיות 

  . והודיע כי אין בכוונתו למכור את ניירות הערך שרכש ל"ישראל את פעילות הרכישה הנ

  שוק ההון

 לאחר ירידה חדה של 78.8%- בכ2009מדד המניות וניירות הערך הניתנים להמרה עלה בשנת 

עליות השערים נרשמו .  בשנה שחלפה88.8%- עלה בכ100א " מדד ת ואילו2008 בשנת 46.4%-כ

ומוסברות במדיניות המוניטרית המרחיבה מאד , חודש אוגוסט למעט, בכל אחד מחודשי השנה

החל , מגמת ההתאוששות המהירה של המשקוב, )0.5%(שהביאה לרמת שפל של הריבית 

מחזורי המסחר ביטאו . ק המניותתרמה אף היא למגמה החיובית בשו, ברביע השני של השנה

הסתכם מחזור המסחר של המניות וניירות הערך , בממוצע שנתי, אמנם: גם כן מגמה זו

 בהשוואה לשנת 13.2%-ירידה של כ, 2009 בשנת ח"ש מיליארד 1,705-הניתנים להמרה בכ

מוצע במ, ח" מיליון ש1,208-כ(אלא שנתון זה מושפע מנתוני הרביע הראשון של השנה , 2008

  . החל ברביע השני רשמו מחזורי המסחר גידול משמעותי.  אשר היו נמוכים במיוחד,)יומי

צמודות המדד (ח הממשלתיות " בעליות שערים הן באג2009שוק אגרות החוב התאפיין בשנת 

שעריהן של אגרות החוב הממשלתיות ). קונצרניות(ח של חברות "והן באג) צמודות-והלא

אשר שעריהן עלו )  שנים7-5( כאשר בלטו האגרות לטווח בינוני, 10.3%-צמודות המדד עלו בכ

העלייה במחירי . 2.5%-צמודות עלו בשיעור מתון של כ-שערי אגרות החוב הלא. 10.9%-בכ

  הושפעה הן ממעורבות בנק ישראל במסחר בחודשים , בפרט לטווח הארוך, אגרות החוב

על רקע , ח בעלות טווח לפדיון ארוך יותר"אוגוסט וייתכן שגם ממעבר להשקעות באג-מרס

  . הריבית הנמוכה לטווח הקצר
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 עליות 2009צמודות המדד נרשמו בשנת ) ח חברות"אג(ממשלתיות -בשוק אגרות החוב הלא

 ובפרט ברביע האחרון 2008לאחר ירידות שערים חדות בשנת , זאת. 40.2%-שערים חדות של כ

 באשר למצב חברות רבות 2008תר שהיה בשלהי שנת נראה שזוהי תוצאה של חשש י. של השנה

 הצדיקה את 2009כאשר התאוששותו המהירה של המשק בפרט במחצית השנייה של , במשק

  . ח"תיקון במחירי האג

  שיעורי שינוי במשך התקופה- ההוןמדדי שוק 

 שנתי   4 עירב   3 עירב  2 עירב  1 עירב 

 88.8% 14.8% 15.8% 20.3% 18.1% 100 א"ת מדד

 74.9% 15.1% 15.4% 18.4%  11.2%  25 א"ת מדד

 5.9% 0.1% 2.3% -0.5% 4.0% ממשלתי ח"אג מדד

 114.0% 21.1% 35.0% 30.1% 0.6% הבנקים מניות מדד

      

       ממוצע חודשי-תשואה לפדיון 

דצמבר  
2008 

  מרס
2009  

  יוני
2009 

ספטמבר 
2009 

דצמבר 
2009 

 1.9% 1.7% 1.3% 1.1% 2.0% לפדיון ודשים ח12מ "מק

 3.5% 3.0% 3.0% 2.5% 3.4% שנים 3ר שח

 4.6% 4.7% 5.0% 4.2% 4.7% שנים 7ר שח

 1.3% 1.4% 1.9% 1.4% 3.1% שנים 5גליל 

 2.3% 2.5% 2.9% 2.5% 3.4%   שנים 9גליל 

  

  הנכסים הכספיים שבידי הציבור

 דצמברוהסתכם בסוף חודש  22%- בכ2009 בשנתגדל תיק הנכסים הכספיים שבידי הציבור 

כל . 2008 התיק בשנת יבשוו 8.2%-לאחר צמצום של כ, זאת. ח"ש מיליארד 2,302-בכ, 2009

  ל תרם לגידול "כאשר מרכיב המניות בארץ ובחו, הרכיבים בתיק גדלו מאז ראשית השנה

 ביטוי נוסף. ל" זאת בעיקר על רקע העלייה במחירי המניות בבורסות בארץ ובחו,65%-כ

, כיום :בנתוני התפלגות התיקניתן למצוא , להשפעה המשמעותית שהייתה לעליית המחירים

תאבון "היו תקופות בהן כאשר בשני העשורים האחרונים ,  מהתיק23%-משקל המניות הוא כ

כאשר . 30% עד 27%-של הציבור בא לידי ביטוי באחזקה בשיעור גבוה יותר שהגיעה ל" הסיכון

ניתן למצוא אומדן לצבירת נכסים , השערוך על יתרות הנכסים השוניםמנטרלים את השפעת 

 מתאם חיובי גבוה אשר לו, קצב הצבירה השנתי, על פי אומדן זה). אומדן לחיסכון הפיננסי(

מהלך בלאחר ש, 43%-גדל בחודשים האחרונים והגיע לכ, לקצב התפתחות הפעילות הכלכלית

ף לשיפור בפעילות הכלכלית הבא לידי ביטוי בצבירה זהו ביטוי נוס. 0%-השנה שחלפה הגיע לכ

  .מחודשת של חסכונות

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

 קופות גמל,  של קרנות נאמנות(custody)כולל ניירות ערך שבמשמרת , תיקי ניירות ערך

הסתכמו בסוף , )שירותי ניהול תפעולי ומשמרתופנסיה וקרנות השתלמות לגביהם ניתנים 

 גידול 2008ח בסוף דצמבר " מיליארד ש606-ח בהשוואה לכ" מיליארד ש736- בכ2009דצמבר 

  .21.5%של 

  האשראי הבנקאי

) ס וכולל אשראי לדיור"לפני הפרשות לחומ( הניתן לסקטור הפרטיהאשראי הבנקאי במשק 

זוהי תוצאה של צמצום . 2008 בשנת 9.0%-ול של כזאת לאחר גיד. 2009 בשנת 0.3%-גדל בכ

בין השאר על רקע ירידה בביקוש בשל האטת הפעילות , באשראי שניתן לסקטור העסקי

הניתן הבנקאי באשראי , לעומת זאת. בעיקר במחצית הראשונה של השנה, הכלכלית במשק

  , )12.5%-כגידול של (באשראי שניתן לדיור בעיקר למשקי הבית נרשם גידול שמקורו 
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האשראי החוץ בנקאי . עלייה בביקוש למשכנתאות על רקע הריבית הנמוכה במשקהלאור 

העסקי  בשל גידול בהנפקות של אגרות חוב של הסקטור, למרות פדיונות בהיקף ניכר, התרחב

. ח" מיליארד ש26- אשר על פי נתוני בנק ישראל הסתכמו בכ,)סחיר ולא סחיר(פיננסי -הלא

העלייה בהנפקות היא .  כולה2008ח בשנת " מיליארד ש9.8-נפקות בהיקף של כה לעומתזאת 

תוצאה של ההתאוששות בשוק ההון על רקע מצבו הטוב יחסית של המשק הישראלי והחשש 

   .הפוחת בקרב רוכשי אגרות החוב המונפקות מחדלות פירעון של חברות במשק

הסתכם בסוף די בנק לאומי למשכנתאות כולל אשראי לדיור שניתן על י בבנקהאשראי לציבור 

 ירידה של, 2008ח בסוף דצמבר " מיליארד ש184 לעומת ח" מיליארד ש176- בכ2009דצמבר 

  .2008 ביחס לסוף 4.3%

   שיעור שינוי שנתי- האשראי במשק

  
  

  2009שנת 

  

  2008שנת 

יתרת האשראי 

  2009דצמבר בסוף 

  ח"מיליארדי ש    %-ב  

        )ביטוח' ים וחבקללא בנ(החוב של הסקטור העסקי 

  393.4  7.9  )5.1(  סך הכל לבנקים

  341.7  0.0  3.9  אשראי חוץ בנקאי

  735.1  4.2  )1.1(  סך החוב לכל המלווים

        החוב של משקי הבית

  258.2  10.9  9.8  סך הכל לבנקים

  102.3  7.6  6.0  )אשראי צרכני(אשראי לציבור שלא לדיור : מזה

  195.2  8.6  7.4  ווןאשראי מכ+ אשראי לדיור 

  310.0  8.1  7.2  סך החוב לכל המלווים

  

  לאומי ובנק ישראל מדינת של האשראי דירוג

 למספר מסוימים דרוגים הורדת על 2009 במרס 12-ב הודיעה Moody’s האשראי דירוג חברת

 כתוצאה הבנקים של הפיננסי לחוסנם החששות רקע על וזאת לאומי לרבות בישראל בנקים

 לחובות מבעבר גבוה הפרשות לשיעור להוביל שעלול ישראל של הכלכלי במצב לרעה מהשינוי

  .A1-ל מקומי במטבע פיקדונות של הדירוג הורדת השאר בין כלל בלאומי השינוי. מסופקים

   לאומי קבוצת של המנפיק דירוג הורדת על, מעלות S&P חברת הודיעה, 2009 באפריל 30-ב

, במקביל". יציבה"מ" שלילית"ל השתנתה הבנק של הדירוג תתחזי .il) (AAA-מ il) AA+(-ל

 שינוי ללא נותר קצר לזמן והדירוג BBB)+(-ל )A-(-מ הורד ארוך לזמן הגלובאלי הדירוג

 דעת את משקפות הדירוג הורדות .שלילית היא הגלובאלי הדירוג תחזית .(A-2) של ברמה

 ועל לאומי קבוצת רווחיות על מיוהמקו העולמי המיתון של השלילית להשפעה ביחס החברה

 פרופיל אף על כי ציפייתם את משקפת השלילית הדירוג תחזית. שלה האשראי תיק איכות

 שליליות מהתפתחויות לרעה מושפע להיות עשוי הוא, הבנק של רצון משביע ועסקי פיננסי

  . ההון ובשוקי הכלכלית בפעילות וגלובלית מקומית מחולשה בעיקר, שלו הפעילות בסביבת
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  והמקומיות הזרות הדירוג חברות של האשראי דירוגי

 
 דירוג חברת

   דירוג

 קצר לטווח

   דירוג

 ארוך לטווח

 דירוג תחזית

 ארוך לטווח

  

 העדכון מועד

 2009 אוגוסט Moody’s P-1 A1 stable ח"במט המדינה דירוג

 S&P A-1 A stable  2010מרס 

 Fitch F1 A stable 2009 נובמבר 

 2009 דצמבר Moody’s P-1 A1 negative ח"במט לאומי דירוג

 S&P A-2 BBB+ negative 2009 אפריל 

 Fitch F2 A- stable 2009 אוגוסט 

מקומי במטבע לאומי דירוג  Moody’s P-1 A1 negative 2009 דצמבר 

 מקומי במטבע לאומי דירוג 2009 מאי AA+ negative  *- מעלות

 2010ינואר  P-1 Aaa stable מידרוג רגילים ופיקדונות חוב לאגרות

  מקומי במטבע לאומי דירוג 2009 אוגוסט AA negative  *- מעלות

 2010ינואר  Aa1 stable  *- מידרוג נדחים התחייבות לכתבי

  מקומי במטבע לאומי דירוג 2010ינואר  A+, A)**(  negative  *- מעלות

  2010ינואר  Aa2 stable  *- רוגמיד )עליון משני(נדחים  הון שטריל

  
  .רלונטי לא  *

**  A : 2010ינואר דירוג עודכן (הון משני עליון עם המרה כפויה למניות של הקרן(.  

  A+ : 2009דירוג ניתן באוגוסט (ללא המרה למניות " חדש"הון משני עליון(.  

  

  התפתחות מניית לאומי

,  נקודות1,745- נקודות ל790-לאומי מ עלה שער מניית 2009 בדצמבר 31מתחילת השנה ועד 

 25.7-ח ל" מיליארד ש11.6-עלה שווי השוק של הבנק מ, בתקופה זו. 120.9%שיעור שינוי של 

  . ח"מיליארד ש

 מיליארד 24.7-נקודות ושווי השוק הגיע ל 1,673 היה 2010 במרס 15שער מניית לאומי ביום 

  . ח"ש

  :דד המחירים לצרכן ושיעורי השינוי בהםלהלן פרטים על שערי החליפין היציגים ומ

           בדצמבר31  

  2009  2008  2007  2006  2005  

          ח"בש  

            :שער החליפין של

  4.603  4.225  3.846  3.802  3.775  ב"הדולר של ארה

  5.446  5.564  5.659  5.297  5.442  אירו

  7.941  8.288  7.711  5.548  6.111  הלירה שטרלינג

  3.498  3.465  3.420  3.565  3.667  הפרנק השויצרי

            

          )נקודות(  :מדד המחירים לצרכן

  94.6  94.3  97.0  101.3  105.2  מדד ידוע -לחודש נובמבר 

  94.4  94.3  97.5  101.2  105.2   מדד בגין-לחודש דצמבר 

  

.3.506ש "ופר 5.093רו י א,5.588 ט" ליש,3.715 דולר 2010 במרס 15להלן שערי החליפין 
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  :השינוילן שיעורי לה

           בדצמבר31  

  2009  2008  2007  2006  2005  

          %-ב  

            :שיעור השינוי

  6.8  )8.2(  )9.0(  )1.1(  )0.7(  ב"הדולר של ארה

  )7.3(  2.2  1.7  )6.4(  2.7  רויא

  )4.4(  4.4  )7.0(  )28.0(  10.2  הלירה שטרלינג

  )8.1(  )0.9(  )1.3(  4.2  2.9  הפרנק השויצרי

            

            :מדד המחירים לצרכן

  2.7  )0.3(  2.8  4.5  3.8  מדד ידוע -לחודש נובמבר 

  2.4  )0.1(  3.4  3.8  3.9   מדד בגין-לחודש דצמבר 
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   סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על הפעילות

תיאור "למשמעות מושג זה ראה סעיף " מידע צופה פני עתיד"חלק מהמידע בפרק זה הינו 

  .51עמוד , בפרק זה" הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירקטוריוןעסקי התאגיד 

  ייעוץ פנסיוני

  .  בו נכללו מגבלות מסוימות פנסיונילייעוץ רישיון לאומיקיבל , 2008באוגוסט 

שהחל בסניפי פיילוט ,  הורחבה פריסת הייעוץ הפנסיוני2009במהלך המחצית הראשונה של 

הייעוץ ניתן בכפוף לתנאים הקבועים . ל הסניפים ברחבי הארץלכ, 2008ברביע האחרון של שנת 

  .כאשר מרביתם בעלי רישיון ייעוץ השקעות, על ידי בעלי רישיון ייעוץ פנסיוני, ברישיון

 הוסרו התנאים המגבילים ברישיון הייעוץ 2009 באפריל 1-החל מה, בהתאם להיתר האוצר

לכלל , לרבות מוצרי ביטוח, במוצרים פנסיונייםכולל  רשאי לתת ייעוץ פנסיוני הפנסיוני והבנק

  .  הארץברחבי היהאוכלוסי

כרוך בהיערכות , במכלול המוצרים הפנסיוניים לכלל האוכלוסייה מתן הייעוץ הפנסיוני הכולל

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

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

סוגיה זו מקבלת משנה תוקף בכל הנוגע לייעוץ . המעקב אחר ביצוע ההמלצות ומקשה עליו

  . לשכירים ולייעוץ במוצרי ביטוח

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

הן לעניין מידע והן לעניין סליקת הכספים , שכות השכר שלהםבין הבנק לבין המעסיקים ול

  . פוגעים באופן מהותי במימוש תהליך הייעוץ לשכירים, עבור שכירים לאחר מתן ייעוץ

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

, כים חד ערכיים למוצרי הביטוחער) בטוח נט(והעובדה שהאוצר לא הסדיר באתר האוצר 

 מתן עלמקשה על בניית מודל תומך החלטה ועקב כך , המאפשרים בחינת וזיהוי המוצרים

כמו כן בהעדר ערכים חד ערכיים כאמור ובהעדר ממשקים עם הגופים . ייעוץ בביטוח

ן כמו כ. לא ניתן לבצע מעקב אחר מימוש המלצות הייעוץ מול הגופים המוסדיים, המוסדיים

בחודש . טרם הותקנו תקנות המסדירות את תשלומי עמלות ההפצה בגין ייעוץ במוצרי ביטוח

 הועברה לאישור וועדת הכספים טיוטת תקנות לתיקון תקנות הפיקוח על 2008ספטמבר 

הוגשה מחדש טיוטת  2009בחודש ספטמבר ). עמלות הפצה) (קופות גמל(שירותים פיננסיים 

לא תשולם עמלת הפצה בגין חלק ממוצרי הביטוח  ל פי הטיוטאע. התקנות לוועדת הכספים

שיעור העמלה , ולגבי אלה מהמוצרים שניתן לשלם בגינם עמלת הפצה, שלגביהם יינתן ייעוץ

  .לשנה מיתרת הצבירה לחסכון במוצר הביטוחי נשוא הייעוץ 0.25%המירבי יהיה 

במטרה , המנהלים קופות גמללאומי נערך ליצירת ממשקים ממוכנים עם הגופים המוסדיים 

לפשט תהליכי העברת מידע וביצוע עסקאות הנערכות בהמשך לייעוץ פנסיוני ובהמשך לייעוץ 

 פורסם חוזר האוצר בדבר 2009בחודש אוגוסט . בקרנות השתלמות במסגרת ייעוץ השקעות

ף לתוקכנס נאשר , חוזר זה. מבנה אחיד מצומצם להעברת מידע מגוף מוסדי לבעל רישיון

קובע את הנתונים אשר הגוף המוסדי מחויב להעבירם לבעל הרישיון , 2010בראשית פברואר 

  .ליישומו של חוזר זה הבנק מוכן. ואת הכללים להעברת מידע כאמור

שתפקידיה , החל האוצר לקדם הקמתה של מסלקה בתחום החיסכון הפנסיוני, במקביל

בכלל (ים הפועלים בשוק החיסכון הפנסיוני העיקריים יהיו העברת מידע בין כל הגורמים השונ

וסליקת כספי החיסכון ) גופים מוסדיים ומעסיקים, סוכנים פנסיונים, זה יועצים פנסיונים
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 חתם הבנק על מזכר הבנות שפרסם האוצר לשיתוף פעולה לקידום 2009בחודש יולי . הפנסיוני

בבעלות משותפת  חברההוא הקמתה של , המודל המתוכנן להפעלת המסלקה. מסלקה כאמור

בראשות  הוקם צוות היגוי). מפיצים ולשכות שכר, גופים מוסדיים(של הגורמים השונים בשוק 

   .לבנק נציגות בצוות היגוי זה. האוצר לקידום הקמת המסלקה

לתיקון חוק , הונחו על שולחן הכנסת מספר הצעות חוק מטעם חברי כנסת 2009בחודש אפריל 

על פי . 2005-ה"התשס) עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני(ננסיים הפיקוח על שירותים פי

מוצע כי עמלת , ולא כיועצים אובייקטיביים, יוגדרו הבנקים כיועצים מפיצים, הצעות החוק

 על . לא תשולם בנסיבות שונות, המשולמת היום על ידי הגופים המוסדיים בגין הייעוץ, ההפצה

מוצע כי יועצים פנסיוניים כלל לא יהיו זכאים , 2010חודש מרס פי הצעת חוק נוספת שהוגשה ב

מעבר , כמו כן מוצע להטיל על הבנקים אחריות למוצרים המופצים על ידיהם.  הפצהלעמלת 

 ימים כניסה לתוקף של הוראת 60וכן לעכב לתקופה של , לאחריות בגין הייעוץ הקיימת ממילא

אלא אם ההוראה לשינוי ניתנה באמצעות היועץ , לקוח להעביר כספים למוצר פנסיוני אחר

  . שבאמצעותו נרכש המוצר

, ואף יתכן שלהיפך, נראה כי אינן מגינות על מקבלי הייעוץ, מבחינה ראשונית של הצעות החוק

   .ואם תתקבלנה תפגענה באופן מהותי באפשרות הבנק לתת ייעוץ פנסיוני

זר בדבר התאמת מסלול החיסכון למאפייני  פורסמו טיוטת תקנות וטיוטת חו2009בחודש יולי 

יחויבו הגופים המוסדיים להקים מסלולי , על פי טיוטות אלו .)"יליאני'המודל הצ("העמית 

אשר יהוו ברירת מחדל של עמיתים בעת הצטרפותם לקופות , השקעה לניהול כספי עמיתים

פים המוסדיים זאת בהתאם למודל לסיווג עמיתים שייקבע על ידי הגו. הגמל שבניהולם

בהעדר הודעה אחרת . ובכלל זה גיל העמית, בהתבסס על מאפיינים רלבנטיים שיקבעו על ידם

להבדיל מעמיתים (הגוף המוסדי יעביר את העמיתים שבמסלולים כלליים , מצד העמית

לאחר דיון , ככל הידוע. למסלולי ברירת המחדל שנקבעו להם) המשויכים למסלולים מתמחים

   .משרד האוצר עתיד להוציא טיוטת חוזר חדשה בנדון, ת איגוד הבנקיםבאוצר במסגר

 על פי התקנות. תקנות להסדרת פעילות קופות גמל בניהול אישי  אושרו2009 בחודש אוגוסט

ולכספים של עמית עצמאי שאין , המודל ייושם בשלב זה רק ביחס לכספים בקרנות השתלמות

.  תשלום עמלת הפצה בעד קופת גמל בניהול אישיהתקנות אוסרת על. כנגדם הפקדות מעסיק

  .בנקים אינם זכאים לעמלת הפצה בגין ייעוץ על מוצרים אלו, כלומר

ת צויתרת ההשקעות המיוע, 33,030-ים מסתכם בצ מספר הלקוחות המיוע2009עד לסוף שנת 

  .ח" מיליארד ש7.9 בסך מתמסתכ

   הרפורמה בעמלות

מעוגנת בתיקון לחוק ה ,רמה מהותית בתחום העמלות נכנסה לתוקף רפו2008 בחודש יולי

    בעמודים2008פרוט בדבר הרפורמה ניתן בדוחות השנתיים לשנת  )שירות ללקוח(הבנקאות 

  .39- ו38

הוגשו הצעות חוק פרטיות שמטרתן להטיל מגבלות נוספות בקשר עם גביית  2009במהלך שנת 

 את, בנסיבות מסוימות, להגביל, ן היתרובי, מן הלקוחות היחידים והעסקים הקטנים עמלות

ל אינן מוגבלות רק ליחידים "ל חלק מההצעות הנ"להבדיל מהרפורמה הנ, אפשרות גבייתן

  .ועסקים קטנים

,  הוקמה תחת ועדת הכלכלה ועדת משנה לעניני שירותי בנקאות,2009ספטמבר בחודש , בנוסף

מצוקת אשראי ,  בסניפיםתוריםהלמשל נושא , פרט לעמלות,  שוניםבנושאים שאמורה לדון

  .ועוד
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  הסדרי קונסורציום למתן אשראי

 לבנקים כי הסדרי 2002הודיעה בשנת ") הרשות "-בפיסקה זו (רשות ההגבלים העסקיים 

וכי הממונה לא יאכוף את , קונסורציום למתן אשראי עלולים להחשב להסדרים כובלים

. ום העומדים בתנאים שנקבעו על ידיההוראות חוק ההגבלים העסקיים על הסדרי קונסורצי

  .הודעת הרשות הוארכה מעת לעת

 הודיעה הרשות כי מצאה לנכון לשנות מקצת מהתנאים אשר במסגרתם אין 2007במרס 

  .בכוונת הממונה לאכוף את הוראות חוק ההגבלים העסקיים

  שנקבעו באישור ) שחלקם זהים לאלה שנקבעו בהודעה המקורית(התנאים העדכניים 

  : הרשות הם

החבירה בקונסורציום חיונית במובן זה שאלמלא התקיימה לא יתאפשר מתן אשראי  .1

הממונה הבהירה כי הכוונה היא שאלמלא החבירה בקונסורציום (ללקוח בתנאים סבירים 

היתה רמת הסיכון של כל אחד מהבנקים גבוהה באופן מהותי בהשוואה לזו הקיימת 

 ).במסגרת הקונסורציום

 .מראש ובכתב, כמת הלקוח לחבירה בקונסורציוםניתנה הס .2

 .ללקוח תינתן אפשרות לשאת ולתת עם מי הבנקים על תנאי האשראי .3

מ ישתתפו בקונסורציום למתן אשראי רק אם סכום האשראי "הבנק ובנק הפועלים בע .4

 .ל"ח זאת בנוסף לתנאים הנ" מיליון ש300המצרפי שנדרשים שני הבנקים לתיתו עולה על 

  .רשאים בנקים לפנות בהליך של פטור ספציפי לעיסקת אשראי משותפת מסויימת, בנוסף

 הודיעה הרשות כי היא תמנע 2008במרס . ו שנה מיום הוצאתהיהתוקף אישור הממונה 

כוללת בנוסף , גם אם החבירה בקונסורציום, מלנקוט באמצעים נגד קונסורציום לאשראי

, נסורציום היא בין חברות ביטוח לבין עצמןרה בקויוכן אם החב, חברות ביטוח, לבנקים

תוקף . בשינויים המחויבים, בתנאי שהחבירה בקונסורציום עומדת בתנאים שפורטו לעיל

  . הרשות הינה שלוש שנים ממועד הוצאתהשלהודעה זו 

 הודיעה הרשות כי בכדי לעמוד על ההתפתחויות שחלו בתחום מתן אשראי 2009בינואר 

עורכת הרשות בחינה , מהבנקים השונים בנוגע לתנאים יה שקיבלהוכן לאור פני, משותף

לאור זאת האריכה הרשות את . מחודשת של התנאים לחבירת בנקים בקונסורציום אשראי

  3עד ליום , דהיינו,  ואת הודעת אי האכיפה בששה חודשים2007תוקף התנאים ממרס 

   .2009ביולי 

ות טלפוניות ולאחרונה אישרה נציגת הרשות הוארכה הודעת הרשות בשיח, ל"מאז המועד הנ

שתחול למפרע גם על הסכמי , ל כי הממונה מתכוונת להוציא ארכה נוספת"לבא כח הבנק בדוא

 .הקונסרציום הנוכחיים שבין הבנקים

  מס חברות

תיקוני חקיקה ליישום התכנית (עבר בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית , 2009 ביולי 14ביום 

הפחתה הדרגתית של , בין היתר, אשר קבע, 2009-ט"התשס, )2010-2009הכלכלית לשנים 

  . ואילך2016 בשנת 18% עד לשיעור 2010 בשנת 25%שיעור מס החברות משיעור של 

.255לפירוט נוסף ראה בפרק תיאור מצב המיסוי בעמוד 
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  מס ערך מוסף

רים ומוסדות "שיעור המס על מלכ( פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף 2009 ביולי 1ביום 

מס השכר ומס הרווח החלים על שיעורי המעלה את , 2009-ט"התשס, )הוראת שעה) (כספיים

  .16.5%- ל15.5%- מ2010 בדצמבר 31- ועד ל2009 ביולי 1- החל ממוסדות כספיים

רים ומוסדות "שיעור המס על מלכ( פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף 2009 בדצמבר 31ביום 

המפחית את שיעורי מס השכר ומס הרווח , 2009-ע"התש, )תיקון) (עההוראת ש() כספיים

  .16%- ל16.5%- מ2010 בדצמבר 31- ועד ל2010 בינואר 1-החלים על מוסדות כספיים החל מ

  .255לפירוט נוסף ראה בעמוד 

  

  וש נספי השואהרכ

, ")חברהה("מ "לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בע הגישה החברה 2009 ביוני 24ביום 

השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע (נכסים של נספי השואה  שהוקמה על פי הוראות חוק

,  לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה כנגד הבנק,")החוק ("2006-ו"התשס, )והנצחה

, "נכסי נספי שואה"במסגרתה התבקש בית המשפט להצהיר הצהרות שונות הנוגעות ל

טרם מתן תשובה  .חברה מוחזקים או הוחזקו על ידי הבנקאשר לטענת ה ,כהגדרתם בחוק

 26נחתם בין החברה לבין הבנק הסכם בוררות הנושא תאריך , מטעם הבנק להמרצת הפתיחה

  . במטרה להביא לבירור יעיל ומהיר של המחלוקות בין הצדדים, 2010פברואר ב

  .לדוחות הכספיים 18פרוט נוסף ראה בבאור 
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    הבנקאיתחקיקה הנוגעת למערכת

בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות , חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות
  2010-ע"התש, )13' תיקון מס(

 60תחילתו של תיקון זה . חוק הייעוץ ל13' מסתיקון פורסם ברשומות  2010 פברואר ב16ביום 

אינם בעלי  מאפשר לבנקים להעסיק גם עובדים שתיקון זה לחוק הייעוץ. ימים מיום פרסומו

  . במתן ייעוץ ללקוחות מתוחכמים שיון יועץ השקעותיר

לגביהם ניתנו ליועצים הקלות בתהליך ר שא סוגי הלקוחות המתוחכמים התיקון גם הרחיב את

ממשקיעים מוסדיים , פטור מהחתמת הסכם ייעוץ ומחובות גילוי מסוימות, כגון, הייעוץ

לתאגידים שהונם , ים הפועלים עבור אחריםהפועלים עבור עצמם בלבד גם למשקיעים מוסדי

) א: (וכן ליחיד העומד בשניים מתוך שלושת התנאים הבאים, ח" מיליון ש50העצמי עולה על 

הוא בעל מומחיות ) ב(ח " מיליון ש12שווי נכסיו הפיננסיים וניירות הערך שלו עולה על 

שדורש מומחיות בשוק וכישורים בתחום שוק ההון או הועסק לפחות שנה בתפקיד מקצועי 

 עסקאות בממוצע בכל רבעון במשך ארבעת הרבעונים האחרונים 30ביצע לפחות ) ג(ההון 

 למעט עסקה שבוצעה על ידי מנהל תיקים בעבור יחיד הקשור עימו בהסכם לניהול -" עסקה("

  ).תיקי השקעות

ת מוצאם  מסדיר בעיקר את האפשרות של גורמים זרים המוסמכים לעסוק במדינתיקון זה

לעסוק בעיסוקים אלו ולתת , בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, בייעוץ השקעות

בתנאי שהשירותים יינתנו , ללא צורך ברישיון ישראלי מתאים, שירותים כאמור בישראל

 חובת פיקוח ביחס לפעילות מוטלתעל תאגיד מורשה כאמור . במסגרת תאגיד מורשה ישראלי

בנק ישראלי יוכל להתקשר בהסכם  . אזרחית למעשיו של העוסק הזרהעוסק הזר וכן אחריות

   .למתן השירותים כאמור, עם עוסק זר

פורסמה טיוטת תקנות שמטרתן להסדיר את הגשת הבקשה לרישום במרשם עוסקים , בנוסף

  .וכן את הרישום במרשם,  התאגיד המורשה והעוסק הזרעל ידיזרים 

  2009-ט"שסהת, )תיקון) (רישוי(חוק הבנקאות 

 2009-ט"התשס, )15' תיקון מס) (רישוי(הצעת חוק הבנקאות   אושרה2010  בפברואר22-ב

רשאי להחזיק   תאגיד בנקאיהמגבלה לפיה : עיקרי התיקון לחוק.בקריאה שניה ושלישית

 בלבד לא תחול על החזקות תאגיד בנקאי בשיעור של )קונגלומרט(בתאגיד החזקה ריאלי אחד 

ענף , יראו מבטח כפועל בענף משק אחד ;השליטה בתאגיד החזקה ריאליאמצעי  מ1%עד 

שכן גישה זו , ללא תלות בהשקעותיו הפיננסיות הפאסיביות בתאגידים אחרים, הביטוח

כך שתאגיד , בענפי משק יוגדר במפורש" פועל"המונח  ; האמיתי של מבטחתואמת את העיסוק

ולת השפעה של ממש ביותר משלושה ענפי ייחשב לתאגיד החזקה ריאלי רק אם יש בידו יכ

; א24לצורך סעיף " פועל"- לא תחשב כ5%כי החזקה בתאגיד בשיעור שאינו מגיע לכדי  ;קמש

 מאמצעי השליטה במבטח אחד 1% תאגיד בנקאי יהיה רשאי להחזיק בשיעור העולה על כי

א 24מים בסעיף  אופן עדכון הסכוהשתנה, בנוסף. ח"שמיליון  2,000שהונו עולה על , בלבד

 ).רישוי(לחוק הבנקאות 

  2007-ז"התשס) 7תיקון מס (הצעת חוק איסור הלבנת הון 

 2000-ס"התש, לתיקון חוק איסור הלבנת הון, ")הצעת החוק("מטעם הממשלה  הצעת חוק

חוק ,  ונדונה בימים אלו בועדת חוקה2007יולי ב, אושרה בכנסת בקריאה ראשונה, ")החוק("

  .ומשפט של הכנסת
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  :בין התיקונים המוצעים

  ;החלת משטר איסור הלבנת הון על מגזר הסוחרים באבנים יקרות •

 .הרחבת סוגי הפעילויות אשר יוגדרו כמתן שירותי מטבע •

 להיבטים הפליליים של החוק ובהם תיקון סעיף עבירת איסור הלבנת םתיקונים הנוגעי •

 ;גילוי זהות המדווחהמרחיבים את  תיקוניםו, הון

 ,ם הנוגעים להסמכת הרגולטורים השונים באשר להוצאת צווים על פי החוקתיקוני •

, שמשמעותם תהיה הרחבת הפרטים אותם יהיו חייבים לקבל נותני השירותים פיננסיים

, לגבי נאמנות" מייסד"בין השאר מדובר על קבלת פרטי . מלקוחותיהם, כגון הבנקים

 .בתאגידים" שליטה"ובהרחבת המושג 

החוק כוללת הסמכה לכלול בצווים חובת דיווח גם על פעולות שלא הושלם בנוסף הצעת  •

  .ביצוען

 לפי החוק גם" עבירות מקור"תיקונים הנוגעים להרחבת רשימת העבירות המשמשות  •

-ו"התשל, לעבירות נוספות על פי חוק מס ערך מוסףלעבירות בנושא איכות הסביבה ו

1975 . 

 . לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטיםתיקונים הנוגעים לתפקידיה של הרשות •

 

  )  ריבית על יתרת זכות-תיקון ) (שירות ללקוח(הצעת חוק הבנקאות 
  2009 באוקטובר 25-ט"התשס

ש של "סכומים הנצברים בחשבון העו עלהצעה שנועדה לחייב את הבנקים לשלם ריבית 

עולה ומחייבים את המציע טוען כי לאור העובדה שהבנקים גובים עמלות על כל פ .לקוחותיהם

כפי שהיה נהוג בעבר בחלק  ,יש לחייבם לשלם ריבית זכות, החשבון בריבית בגין יתרות החובה

  . מן הבנקים

ההצעה עדיין לא קודמה ולא עברה אף קריאה , הצעות דומות הונחו גם בכנסות הקודמות

  . טרומית

   2010-ע"התש, חוק בנק ישראל

 2010 במרץ 16 אושר ביום החוק . בחוק חדש,1954ת משנ, חליף את חוק בנק ישראלמחוק ה

   .בקריאה שניה ושלישית אך טרם פורסם ברשומות

קביעה בחוק שהיעד העיקרי , האחד: הם בשני תחומים, השינויים העיקריים הנכללים בהצעה

חיזוק עצמאותו של הבנק בקביעת , השני; של בנק ישראל הוא שמירה על יציבות מחירים

  .  יעדיו ובדרך הפעלתםהכלים להגשמת

בין היתר לאור לקחי המשבר הפיננסי , חוק מפורטות סמכויות שונות אשר יוקנו לבנק ישראלב

, וכן מוסדרים תפקידם ומעמדם של מוסדות ונושאי תפקידים בבנק ישראל, העולמי האחרון

ד סמכות שע(שתפקידה לקבוע את המדיניות המוניטרית " הועדה המוניטרית"לרבות הקמת 

  . ולעקוב אחר ביצועה) לאחר התייעצות, כה היתה מסורה לנגיד לבדו

 אשר נועד לסייע לבנק ישראל לאכוף על "מינהליים עיצומים"  פרק שכותרתוחוק נכללב

 באמצעות הקניית סמכות לנגיד להטיל ,מסוימות תאגידים בנקאיים וגופים פיננסיים הוראות

בנוסף מוצע . במקרים של הפרות של אותן הוראות ח" מיליון ש8עיצומים כספיים בסך של עד 

מנהל כללי של תאגיד חובת פיקוח וחובה לנקוט בכל האמצעים הסבירים למניעת  כי תוטל על
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חזקה , ונקבע כי אם ביצע התאגיד הפרה, בידי התאגיד או עובד מעובדי התאגיד, אותן הפרות

ם הוכיח כי נקט את כל האמצעים אלא א, היא שהמנהל הכללי בתאגיד הפר את חובת הפיקוח

במקרה שהמנהל הכללי הפר את חובתו כאמור רשאי הנגיד להטיל . הסבירים למילוי חובתו

  .הפסקת כהונתו אף להורות עלבמקרים מסוימים ו ח" ש100,000 בסך עליו עיצום כספי

  1941,  בפקודת הבנקאות5 תיקון סעיף -הצעת חוק 

תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים (לית במסגרת הצעת חוק ההתייעלות הכלכ

הוצע בין היתר לערוך תיקון לפקודת ) הצעת חוק ממשלתית(, 2009-ט"התשס, )2010- ו2009

  .הבנקאות

 ליתן הבנקים על המפקח של סמכותו את במפורש בו ולעגן לפקודה 1)ג5 (סעיף את לתקן מוצע

 תאגיד בידי הנשלט תאגיד ושל בנקאי ידתאג של לקוחות על מידע העברת בעניין הוראות

 למאגר ,הבנקאית הקבוצה של או הבנקאי התאגיד של האשראי סיכוני ניהול לשם ,בנקאי

 קבוצה" להגדיר מוצע ,כאמור ההוראה לצורך .כך לשם שיוקם הבנקאית בקבוצה מרכזי מידע

  ".ידו על שנשלט תאגיד וכל הבנקאי התאגיד את ככוללת "בנקאית

 הלקוחות פרטיות לבין הבנקאי התאגיד של הסיכונים ניהול צורכי בין נאות לאיזון עלהגי כדי

 מההגדרה ולמעט ,כאמור מרכזי מידע למאגר להעביר ניתן שיהיה המידע את לצמצם מוצע

 סיכוני לניהול לתרום כדי בהם שיש שייתכן הגם ,במיוחד רגישים מידע פריטי "מידע"

 ,לקוח של בריאותו מצב על מידע :כגון ,הבנקאית וצהוהקב הבנקאי התאגיד של האשראי

 .חיוב בכרטיס הלקוח שביצע הרכישות של פרטנית רשימה או לקוח של הדת ,המוצא ,הלאום

 המאגר מן מידע למחיקת ,המידע מאגר ניהול לאופן ,השאר בין ,המפקח יתייחס בהוראות

 .המידע ולאבטחת

 המידע מהו לקבוע ,המשפטים שר עם תייעצותבה, הבנקים על המפקח את להסמיך מוצע עוד

 באותה הכלולים לתאגידים הבנקאית הקבוצה של המרכזי המידע ממאגר למסור שניתן

  .הבנקאית הקבוצה או הבנקאי התאגיד של האשראי סיכוני ניהול לצורך ,קבוצה

 הבהגנ לצורך לב ובשים ,המשפטים שר בהסכמת, הבנקים על המפקח את להסמיך מוצע בנוסף

 העברה ,קרי ,כאמור המוצעת מזו המידע להעברת אחרת דרך לקבוע ,הלקוחות על פרטיות

 מידע העברת בעניין הוראות לקבוע להסמיכו מוצע וכן ,הבנקאית בקבוצה מרכזי מידע למאגר

 סיכוני מאשר אחר מסוג סיכונים ניהול לשם הבנקאית בקבוצה הכלול תאגיד של לקוח על

לקוחות  של בפרטיותם האפשרית הפגיעה לאור ).הון הלבנת סיכוני הולני ,למשל כמו( ,אשראי

 .הוראת המפקח תפורסם ברשומות
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  2010-ע"התש, )תיקוני חקיקה(אכיפה ברשות ניירות ערך ייעול הליכי החוק  הצעת

מטרת הצעת החוק כפי שפורטה בדברי ההסבר היא לייעל את האכיפה של הוראות החוקים 

חוק , ")חוק ניירות ערך ("1968-ח"תשכ, חוק ניירות ערך -יירות הערך המסדירים את דיני נ

חוק  ("1995-ה"תשנ, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות

  . 1994 –ד "תשנ, וחוק השקעות משותפות בנאמנות") הייעוץ

ות מסויימות של מוצע למנות ועדת אכיפה מנהלית שתפקידה יהיה לדון ולהחליט בהפר

  .ל"החוקים הנ

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

נקבע כי רשות ניירות ערך תהיה מוסמכת לקבוע מעשים ומחדלים , לגבי חוק הייעוץ. המפר

  .פרנוספים אשר ביצועם יהווה הפרה שניתן לפתוח בגינה בהליך אכיפה מנהלי נגד המ

מותב של ועדת האכיפה המנהלית שקבע כי בוצעה הפרה יהיה רשאי להטיל על המפר אמצעי 

אכיפה שונים לרבות איסור על המפר לכהן כנושא משרה בכירה בתאגידים מסוימים לתקופה 

עיצום , ביטול רישיון שניתן למפר לפי חוק הייעוץ או התלייתו לתקופה מסויימת, מסויימת

  .הוראה למפר לבצע פעולות לשם תיקון ההפרה ומניעת הישנותה, עי ההפרהתשלום לנפג, כספי

בהסדר להימנעות ) או חשוד(יושב ראש רשות ניירות ערך יהיה רשאי להתקשר עם מפר 

יסכים כי יוטלו המפר המותנים בתנאים שבמסגרתו , מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים

  . להטיל במסגרת הליך אכיפה מנהליעליו אמצעי אכיפה מהסוג שועדת אכיפה רשאית 

,   מוצע כי רשות ניירות ערך תהיה רשאית להטיל עיצום כספי גם על יחיד-עיצומים כספיים 

שערכם נגזר מערכו של נכס מוצרים (מסלקה ותאגיד שעיקר עיסוקו הנפקת מוצרים פיננסיים 

  .אי לקבועמוצע להגדיל את סכומי העיצום הכספי המירביים ששר האוצר רש). בסיס

  .ל"כמו כן מוצע להחמיר את הענישה בגין עבירות מסוימות על הוראות החוקים הנ
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  תיאור עסקי התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירקטוריון

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

מידע צופה ". מידע צופה פני עתיד"כ)  החוק-להלן  (1969-ח"התשכ, המוגדר בחוק ניירות ערך

פני עתיד מתייחס לאירוע או לעניין עתידיים שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתו של 

  .הבנק בלבד

הבנק ", "הבנק מאמין" מנוסח בדך כלל באמצעות מילים או ביטויים כגון מידע צופה פני עתיד

מדיניות ", "הבנק מעריך", "הבנק מתכנן", "וןהבנק מתכו", "הבנק מצפה", "צופה

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

  .נוספים המעידים על כך שמדובר בתחזית לעתיד ולא בעובדות עבר

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

נושאים שונים הקשורים להתפתחות הכלכלית בארץ ובעולם ובמיוחד לשוקי המטבע ושוקי ב

להתפתחויות טכנולוגיות , להתנהגות המתחרים, להוראות גורמי פיקוח, לחקיקה, ההון

  .ולנושאי כח אדם

כתוצאה מאי היכולת לחזות בוודאות שאמנם תחזיות אלה תתממשנה ומכך שבפועל 

  קוראי הדוח צריכים להתייחס בזהירות , ת שונים מאלו שנחזוהאירועים יכולים להיו

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

  ודאות והתוצאות הכספיות והעסקיות העתידיות של קבוצת לאומי עשויות להיות שונות 

  .באופן מהותי

   .צופה פני עתיד הכלול בדוחות אלההבנק אינו מתחייב לפרסם עדכון למידע 

  .האמור אינו גורע מחובות הדיווח של הבנק על פי כל דין
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  מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים

  כללי

הכנת הדוחות הכספיים המאוחדים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ובהתאם להוראות 

ים על הסכומים המפקח על הבנקים דורשת מההנהלה שימוש באומדנים והערכות המשפיע

  .התחייבויות וכן על סכומי הכנסות והוצאות, המדווחים של נכסים

  .או ההערכות/ עלולות להיות שונות מהאומדנים ואלה סעיפיםהתוצאות בפועל של 

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

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

  .החתימה על הדוחות הכספיים

הכספיים מובאים בפירוט עיקרי המדיניות החשבונאית אותה יישמה קבוצת   לדוחות1בבאור 

  .לאומי

להלן תיאור תמציתי של נושאים חשבונאיים קריטיים עיקריים המגלמים הערכות ואומדנים 

  :הנהלה ורואי החשבון המבקרים המשותפיםה, ירקטוריוןשל ההנהלה ואשר נדונו בין הד

    וסווג חובות בעייתייםהפרשה לחובות מסופקים

  הפרשה ספציפית

ינוהל ויבוקר תיק האשראי , במסגרת מדיניות האשראי של הבנק נקבעו עקרונות לפיהם יועמד

טף ובהתאם הבנק בוחן באופן שו. במטרה לשפר איכותו ולהקטין את הסיכון הגלום בניהולו

לווים בהם עלתה רמת הסיכון , מוקדם ככל הניתן, לנהלים את תיק האשראי במטרה לאתר

על רקע מאפייני סיכון , זאת, והזקוקים לתשומת לב ניהולית מיוחדת וליווי צמוד, והחשיפה

במטרה לשפר את , משקיים העלולים להשפיע על מצב הלווים/או כתוצאה מתנאים כלכליים

הגורמים העסקיים  עומק הבעיה נעשית תוך הפעלת שיקול דעת על ידיהערכת . מצבם

 , ובחטיבה המסחריתבחטיבה העסקיתאשראי ה  על ידי יחידות ניהול סיכוניהמטפלים בלווה

במטרה לקבוע את דירוג הסיכון ובמקרה הצורך , של הקשיים שאותרואובייקטיבית והערכה 

  .לבצע הפרשות ספציפיות

 זיהוי מתודולוגיה לאיתור וקיימת, עיל הבנק לניהול סיכוני האשראיכחלק מהאמצעים שמפ

המתודולוגיה כוללת תהליך עבודה רבעוני .  בכל קווי העסקיםמיישמהחובות בעייתיים והבנק 

תוך שימוש במספר קריטריונים , מובנה שבמסגרתו נערכת סריקה יסודית של תיק האשראי

המטפלת בלקוחות  בחטיבה העסקית .לבעייתיהמהווים התראה מוקדמת להפיכתו של חוב 

תהליך בקרת אשראי רבעוני בו נבחנים לווים שדירוג הסיכון בנוסף מתבצע הגדולים של הבנק 

 פן נוסף של .כרגישיםהמוגדרים שלהם טוב יותר מזה המחייב הכללה באוכלוסיית הלקוחות 

חובות מסופקים בגין המתודולוגיה שהופעלה מטפל בבחינה שיטתית של נאותות ההפרשה ל

 לחשב את תוך קביעת קריטריונים בסיסיים לאופן בו יש, החובות שיש לבנק ספק בגבייתם

, בכל קווי העסקים, בחינת נאותות ההפרשה נעשית מידי רביע. ההפרשות לחובות מסופקים

, החישוב נעשה בהתאם למאפייני החוב. הפרשותאו קיימים בהם /ללקוחות מסווגים ו

הסביבה העסקית בה הוא , דבר מצבו העסקי ויכולתו של הלקוח להמשיך ולפעולההערכה ב

 בשילוב עם ניסיון העבר והערכה ריאלית של הביטחונות ,מידת עמידתו בהתחייבויותיו, פועל

 מאשרות את לניהול סיכוני אשראי ותהיחיד. על פי שיקול דעת הנהלת הבנק, ויכולת מימושם

  . בחינת נאותות ההפרשה
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נסמך על אמידת ההפסדים הפוטנציאליים בתיק האשראי סיווג חובות וליך המתואר של התה

כרוך בהערכות סובייקטיביות וכן " טיפול בחובות בעייתיים "314הוראת ניהול בנקאי תקין 

להערכות . בכל הקשור לסיווג החוב כבעייתי ולגורמים המשמשים לחישוב ההפרשות

   .ותית על גובה ההפרשה לחובות מסופקיםולאומדנים עשויה להיות השפעה מה

, ל הראשי"אחת לרביע מתקיים דיון בוועדת חובות מסופקים של הבנק בראשות המנכ

בדיון מוצגות ההמלצות . המלצות לסווג חובות בעייתייםב וכן בהפרשות הנדרשות לרביע

 ,במסגרת הדיון בדוחות הכספיים, כמו כן. להפרשה הרבעונית הנדרשת ברמת לקוח

 בהפרשות לחובות ניםדירקטוריון דיושל ה מתקיימים בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים

עומדים כחומר רקע לדיון . כדי לאשר את סכומי ההפרשות, ובסיווג חובות בעייתייםמסופקים 

 נתוני החובות והביטחונות של הלקוחות העיקריים לגביהם נדרשת הפרשה בפני הדירקטורים

  .מוצעים על ידי ההנהלהוכן סכומי ההפרשות ה

ענף / ודיווח למערך החשבונאותהפרשה תהליך הבקרה מסתיים בהחלטות על סיווג או ביצוע

  . מאזן הבנק

נקבעות בעיקר ,  ולאומיש"ההפרשות הספציפיות בגין הלוואות לדיור שניתנו על ידי בלמ

  . על הבנקיםשיעורים אלה נקבעו בהוראות המפקח. כשיעורים מהחוב בהתאם לעומק הפיגור

ההפרשות בחברות מאוחדות בארץ מתבצעת על פי ההליכים המקובלים בבנק ועל פי הוראות 

  .בנק ישראל לגבי תאגידים בנקאיים

זאת בהתאם , ל נקבעות על ידי הגורמים המוסמכים בהן"ההפרשות בחברות מאוחדות בחו

  .תולהוראות רשויות הפיקוח המקומי, למקובל במדינות פעילותן

 תאמץ המערכת 2010 בפברואר 18ם להוראות המפקח על הבנקים בחוזר מיום בהתא

 לחישוב בדבר מדידה וגילוי של FAS 118-114הבנקאית את תקני החשבונאות האמריקאיים 

. 2011 בינואר 1-תחולת ההוראה הינה מ. חובות פגומים סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי

לדווח לפיקוח על הבנקים על חישוב ההפרשות להפסדי התאגידים הבנקאיים נדרשים , כמו כן

  . 2009 בדצמבר 31-החל מהדיווח המתייחס ל, ל מדי רביע"אשראי בהתאם לנ

  . לדוחות הכספיים) 3)(כה (1לפרטים נוספים ראה בבאור 

  

  הפרשה נוספת

הסיווגים של החובות ועל פי נוסחה שנקבעה חומרת ההפרשה הנוספת מחושבת על פי 

  . 315ל בנקאי תקין והינ,  המפקח על הבנקיםבהוראות

יביאו לשינוי , שינוי בסיווג החובות ושינוי במקדמים שקבע בנק ישראל לגבי שיעור ההפרשה

מאחר , חבות המס יש לציין ששינוי בהפרשה הנוספת אינו משפיע על. בגובה ההפרשה הנדרשת

  .והפרשה הנוספת אינה מוכרת כהוצאה לצרכי מס

  ריםמכשירים נגז

   133הבנק מיישם את הוראות תקן , בהתאם להוראות הדיווח הכספי של המפקח על הבנקים

על פי ההוראות . בכל הקשור לטיפול ולהצגה של מכשירים נגזרים, על תיקוניו, FAS 138-ו

  .נגזרים הנסחרים בשוק פעיל נקבע על פי מחיר שוקה המכשירים השווי של

  וק פעיל משוערכים על פי מודלים מקובלים ומודל מכשירים נגזרים שאינם נסחרים בש

Black & Scholes המודלים וסבירות התוצאות נבחנים באופן שוטף על פי . לתמחור אופציות
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חישוב השווי ההוגן מתבסס על תשואות של נכסי הבסיס המשמשים . נהלי בקרה קיימים

, קופות הזמן עד לפדיוןת, סטיות תקן: וכן פרמטרים נוספים כגון, לכיסוי מכשירים אלה

  .מרווחי סיכון ושערי חליפין

השווי ההוגן נקבע , בהם אין בבנק מודל מתמטי לשיערוך מכשירים נגזריםלא רבים במקרים 

על אף שהציטוט . על פי ציטוטי מחירים המתקבלים מגורמים הסוחרים במכשירים אלה

המחיר שצוטט משקף את אין ודאות ש, מתקבל מברוקרים אמינים שהבנק בחר לעבוד עמם

מכשירים . ובפרט לעיסקה בסכום גדול, המחיר שיתקבל בפועל לעיסקה בכל סכום שהוא

מסך כל  0.6%-נקבע לפי ציטוט מהווים כ, 2009 בדצמבר 31ליום , נגזרים ששווים ההוגן

  .מנכסי הבנק 0.3%-וכ, המכשירים הנגזרים

  ניירות ערך

 מניות שלא .מוצגים במאזן לפי שווי הוגן, לפדיוןלמעט אגרות חוב מוחזקות , ניירות ערך

  .מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין מוצגות לפי עלות

מצוטטים מהבורסה מתבסס בעיקרו על מחירים של ניירות ערך ישראליים השווי ההוגן 

רובו . ממקורות חיצוניים המתקבליםלניירות ערך בתל אביב ובניירות ערך זרים על מחירים 

 מוסד בינלאומי מוכר שעיסוקו בחישוב שווי הוגן של ל ידיחושב מידי חודש עשל התיק מ

מוסד זה הוא בלתי תלוי בגופים . נכסים פיננסיים לצורך גילוי השווי בדוחות כספיים

החישוב מתבסס בעיקרו על מחירי עסקות בשווקים . תלוי בגופים המשווקים ובלתיהמנפיקים 

 החישוב משקף את המחיר שקונה מרצון בשוק ישלם עבור .פעילים ועל שיערוך עסקות דומות

מכיוון שרק חלק קטן מניירות הערך נסחרים  .ניירות ערך על בסיס מידע שוטף הנצפה בשוק

 ירות ערךבתיק ני .96 המוסד משתמש בשיטות הערכה כמפורט בעמוד, בעולם בתדירות יומית

, באמצעות מודל בינלאומיי ההוגן נקבע השוו, עדר שוק פעילבה, CLOמגובי הנכסים מסוג 

 שהם אגרות חוב שאינן סחירות של חברות בניירות ערך. המקובל לשערוך מוצרים אלה

שווי  הלע המתבססת  בת של הקבוצההעל ידי הערכת שווי של חברבישראל נקבע השווי ההוגן 

וי הפחתה בממוצע של השווי ביחס לשוכתוצאה מכך בוצעה . שקובעת חברת שערי ריבית

- ערך שאינם נסחרים והמסתכמים בכבמקרים אחרים של ניירות. שנקבע על ידי שערי ריבית

  . מתקבל ציטוט מהבנק ממנו נקנה נייר הערךח"שמיליארד  0.6

לגבי ניירות ערך ששוויים נקבע על פי ציטוטים וכן לגבי אלו ששוויים נקבע על פי השער 

י ההוגן אינו משקף בהכרח את המחיר שיתקבל השוו) ראה גם לגבי מכשירים נגזרים(בבורסה 

  . בפועל ממכירת ניירות ערך בהיקפים גדולים

  . לדוח96פרטים נוספים ראה בעמוד 

  

לכל , מאשר אופי זמניבעלת אופי אחר של נייר ערך כירידת ערך מדיניות הבנק היא להכיר ב

  :ם הבאיםהתנאיהפחות בגין ירידת ערך של כל נייר ערך המקיים אחד או יותר מ

  . נמכר עד מועד פרסום הדוח לציבורנייר ערך אשר .1

  .הבנק מתכוון למכור אותו, מועד פרסום הדוח לציבורלנייר ערך אשר סמוך  .2

ח במועד שבו היא "אגרת חוב אשר לגביה חלה ירידת דירוג משמעותית בין דירוג האג .3

 ירידת דירוג מתחת .ח במועד פרסום הדוח"נרכשה על ידי התאגיד הבנקאי לבין דירוג האג

  . מינוס בלבד נחשבת לירידת דירוג משמעותית לצורך סעיף זהBBB-ל

  .אגרת חוב אשר לאחר רכישתה סווגה על ידי הבנק כבעייתית .4
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  .אשראי שלא תוקן תוך פרק זמן סביר אגרת חוב אשר לגביה חל כשל .5

ות תשעה  אשר השווי ההוגן שלו נמוך מהשווי בו נרכש לפרק זמן של לפחניירות ערך .6

ח כמו גם במועד הסמוך למועד "ובסוף תקופת הדו, ח הכספי"חודשים לסוף תקופת הדו

 העלות -לגבי אגרת חוב (או יותר מהעלות  35% ח הוא נמוך בשיעור של"פרסום הדו

לעניין זה מתאפשרת חריגה אם בידי הבנק ראיות אובייקטיביות מוצקות ). המופחתת

אשר מוכיח ברמה גבוהה של ביטחון כי ירידת , לבנטייםוניתוח זהיר של כל הגורמים הר

הראיות האובייקטיביות והגורמים הרלבנטיים כוללים  .הערך הינה בעלת אופי זמני

 או Aקבוצה (דירוג אשראי גבוה , עליית שווי לאחר מועד הדוח הכספי: פרמטרים כגון

גיבוי ,  או על ידי הבנקניתוח עמידות בתרחישי לחץ על ידי גורם מקצועי חיצוני, )מעליה

  .ובכלל זה השקעה ממשלתית ישירה בהון לצורך הבטחת האיתנות של הבנק המנפיק

להוציא ההגדרות של , הנחיה שהוציא המפקח על הבנקיםהעקרונות אלו תואמים את 

  .אשר נקבעו על ידי הבנק" ירידת ערך משמעותית"-ו" דירוג משמעותי"

  התחייבויות לזכויות עובדים

מים של ההתחייבויות לפנסיה ולמענק יובל מחושבים על פי מודלים אקטואריים תוך כדי הסכו

 שנקבע על ידי המפקח על הבנקים ובהתחשב בתחזית עליית השכר 4%שימוש בשיעור היוון של 

   0.6%שיעורי העלייה נעים בין . הריאלית על סמך נסיון העבר שמשתנה בהתאם לגיל העובד

 305קיטון בסך /גרום לגידוליל " בשיעור ההיוון של ההתחייבויות הנ0.25% שינוי של .8.6%-ל

  קיטון בסך /גידוליגרום ל בעליית השכר 0.25% ושינוי של ,ח בסך ההתחייבויות"מיליון ש

  .ח בסך ההתחייבויות"מיליון ש 134-כ

 ,שיעורי עזיבה, שיעורי נכות, לוחות תמותה: המודלים האקטואריים כוללים הנחות לגבי

על אף שהפרמטרים . 'וכד ושיעור משיכת כספי פיצויים ותגמוליםשיעור ניצול זכויות הפנסיה 

או בשיעור /שינוי בכל אחד מהפרמטרים או בכמה מהם ו, נקבעו בזהירות ובמקצועיות ראויה

  . א לשינוי בגובה ההתחייבויות של הבנקיאו בשיעור עליית השכר יב/ההיוון ו

פרמטרים האקטואריים הנוגעים לשיעור ניצול זכויות הפנסיה  נבחנו מחדש ה2009בשנת 

 בוחרים בפנסיה 76%-ההתפלגות החדשה הינה כ. ושיעור משיכות כספי הפיצויים והתגמולים

כמו כן נבחנו שיעורי פרישת נשים מגיל  .והיתר בוחרים בפיצויים 2008 עד שנת 64%-לעומת כ

  .ח" מיליון ש55בסך  וצאהבהל הסתכמה "ההשפעה נטו של הסעיפים הנ. 62

שינוי בתשואת מהנובעים בין משינוי פרמטרים אקטואריים ובין , השינויים האקטואריים

לעומת זאת בחברות הבנות . לרווח והפסדנרשמים היעודות המשמשות לכיסוי ההתחייבויות 

. לקרן ההון וזאת בהתאם לכללי החשבונאות במדינות אלהנרשמים הם ב ובבריטניה "בארה

לצורך הדוח המאוחד הפעולה מבוטלת וההפרשים האקטואריים שנרשמו לקרן ההון מועברים 

  .לרווח והפסד

ביטוח וחסכון במשרד האוצר ,  פירסם האקטואר הראשי של אגף שוק ההון2007בפברואר 

 בדצמבר 31-חוזרים נוספים לקרנות הפנסיה ולחברות הביטוח שתחולתם לדוחות הכספיים ל

  .ש להעריך את העתודות לפנסיה וביטוח חיים על סמך לוחות תמותה חדשיםלפיהם י, 2006

  .תוך התאמתם לניסיון העבר של הפנסיונרים של הבנק, ל"הבנק אימץ את הלוחות הנ

  :א של רשות ניירות ערך וכתובתו"הערכת האקטואר של זכויות העובדים נמצאת באתר מגנ

www.magna.isa.gov.il  
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  ות משפטיותהתחייבויות בגין תביע

ביניהן גם , בין יתר התחייבויות הבנק קיימות הפרשות בגין תביעות משפטיות שונות נגד הבנק

ההפרשות נקבעו באופן שמרני על פי הערכת ההנהלה ומבוססות על . בקשות לתביעות ייצוגיות

  . חוות דעת משפטיות

בגין תביעות מעל סכום לגבי הפרשות , אחת לרביע נערך דיון בועדה לבחינת הדוחות הכספיים

  .מסוים שהוגשו נגד הבנק

 מתבססת הנהלת הבנק על המוגשים כנגד הבנקלצורך הערכת הסיכונים בהליכים משפטיים 

  .חוות דעתם של היועצים המשפטיים החיצוניים המייצגים את הבנק בתביעות אלו

 על יסוד ,קול דעתםעל פי מיטב שיהחיצוניים חוות דעת אלו ניתנו על ידי היועצים המשפטיים 

כפי שהם ) הדין והפסיקה(העובדות המוצגות להם על ידי הבנק ועל יסוד המצב המשפטי 

  .לפרשנות ולטיעונים אפשריים סותרים, לא פעם, והנתונים, ידועים במועד ההערכה

הערכת הסיכונים לאישור תובענות ייצוגיות כרוכה בקושי רב עוד יותר שכן מדובר בתחום 

 מצויות , גם בנושאים עקרוניים ומרכזיים, אשר ההלכות המשפטיות בותיחסימשפטי חדש 

 אין , בשל השלב בו מצוי ההליך,כמו כן ישנן תביעות בהן. עדיין בהתהוותן וטרם גובשו

  .ביכולתם של היועצים המשפטיים להעריך ולו גם במגבלות האמורות את הסיכון הכרוך בהן

  .תביעות בפועל תהיינה שונות מההפרשות שנעשויתכן שתוצאות ה, לאור האמור לעיל

  בנינים וציוד

  .עלות בניכוי פחת שנצבר והפרשה לירידת ערך: בניני הבנק וציוד מוצגים בדוחות הכספיים לפי

 -  שמאיםעל ידיבנינים המוצעים למכירה מוצגים לפי עלותם או שווי מימוש כפי שנקבע 

  .ושפע משינויים בהערכת הנכסגובה ההפרשה לירידת ערך מ. נמוך משניהםה

עלויות . לפי שיטת הקו הישר, בהתאם לתקופת השימוש המשוערת, הפחת מחושב מהעלות

 30כפי שהוגדר בתקן חשבונאות מספר (ישירות בקשר עם פיתוח תוכנות מחשב לשימוש עצמי 

מהוונות להשקעות בציוד לאחר סיום שלב התכנון ההתחלתי של ") נכסים בלתי מוחשיים"

  .הפרויקט ומופחתות ממועד הפעלתן בהתאם להערכת משך השימוש בהן

. בנקה הנכסים שבבעלותשל הנהלת הבנק בוחנת מעת לעת את הצורך בהפרשות לירידת ערך 

. המבחן לירידת ערך הנכסים נעשה על ידי השוואת עלות הנכס בספרים לשווי בר השבה שלו

שהינו הערך (של הנכס לבין שווי השימוש שלו שווי בר השבה הינו הגבוה מבין מחיר המימוש 

  ).הנוכחי לאומדן תזרימי מזומנים העתידיים הצפויים מהשימוש בנכס

  מסים על ההכנסה

התקן קובע את ).  התקן-להלן " (מסים על הכנסה", 19הבנק מיישם את תקן חשבונאות מספר 

 נדחים בדוחות ההצגה והגילוי לגבי מסים על ההכנסה ומסים, המדידה, כללי ההכרה

בין היתר קובע התקן כי יש להכיר בהתחייבות מסים נדחים בגין כל ההפרשים . הכספיים

הזמניים החייבים במס וכן יש להכיר בנכס מסים נדחים בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים 

במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת , הפסדים לצורכי מס והטבות מס שטרם נוצלו, לניכוי

  . למעט מספר מצומצם של חריגים, ניתן יהיה לנצלםשכנגדה 
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לרבות בנושא הכרה , בנושאים מסוימים המתייחסים לטיפול החשבונאי במסים על הכנסה

קיימות בהוראות המפקח על הבנקים , בנכס מס נדחה בגין הפסדים להעברה והפרשי עיתוי

  .מגבלות נוספות החלות על הבנק

  :מו מסים נדחים הם כדלקמןבגינם לא נרש  העיקרייםהנושאים

סכומי ההתאמה לשינויים בכח הקניה של השקל המתייחסים בעיקר למבנים על פי  •

  ). ז(26ראה באור , 19הכללים שנקבעו על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בתקן 

, לא נרשמו מסים נדחים בגין ההפרשה הכללית, בהתאם להוראות המפקח על הבנקים •

 .  וההפרשה המיוחדת לחובות מסופקיםההפרשה הנוספת

 . בחברות מוחזקות שבכוונת הבנק להחזיק ולא לממשןרווחים מהשקעות •

בתקופה הנראית הטבת מס לקבל בגין הפרשים זמניים כאשר אפשרות מימוש ההטבה  •

  .מוטלת בספקלעין 

ש המסים הנדחים מחושבים בהתאם לשיעורי המס הצפויים לחול בעת הניצול או בעת מימו

 או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד ,ההטבות בהתבסס על שיעורי המס אשר נחקקו

  .לתאריך המאזן

  IFRS -  תקני דיווח כספי בינלאומיים  עתידי שליישום

אימוץ  "29 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות 2006בחודש יולי 

, בע כי ישויות הכפופות לחוק ניירות ערךהתקן קו ").התקן("תקני דיווח כספי בינלאומיים 

  . יערכו את דוחותיהן הכספיים לפי התקן, 1968-ח"התשכ

האמור אינו חל עדיין על תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי אשר דוחותיהם הכספיים 

  .ערוכים לפי הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

דיווח של תאגידים בנקאיים וחברות "בנושא  פרסם הפיקוח על הבנקים חוזר 2009בחודש יוני 

אשר קובע אופן האימוץ "  (IFRS)כרטיסי אשראי בישראל לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים 

 על ידי תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי (IFRS)הצפוי של תקני דיווח כספי בינלאומיים 

  .אשראי

 וחברות כרטיסי אשראי בהתאם תאריך היעד לדיווח של תאגידים בנקאיים, בהתאם לחוזר

  : הינוIFRS-לתקני ה

 .2011 בינואר 1החל מיום  -בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי  .1

כאשר בכוונת הפיקוח על , 2013 בינואר 1 החל מיום - בנושאים בליבת העסק הבנקאי .2

ההחלטה הסופית תקבע .  החלטה סופית בנושא זה2011הבנקים לקבל במהלך שנת 

ב ובהתקדמות תהליך ההתכנסות בין גופי התקינה "ח הזמנים שיקבע בארהבהתחשב בלו

 .הבינלאומית והאמריקאית

  . לדוחות הכספיים)1()כה(1ע יישום התקן על ידי תאגידים בנקאיים ראה באור "בק

  . לדוחות הכספיים1לפרטים נוספים בקשר למדיניות החשבונאית ראה בבאור 
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   הליך אישור הדוחות הכספיים

קטוריון הבנק הוא הגורם המופקד על בקרת העל בבנק ועל אישור הדוחות הכספיים של דיר

  כמפורט בעמודים, כל חברי הדירקטוריון הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. הבנק

על פי הקבוע בחוק מניות הבנקאיות ( להלן ובעלי כשירות של דירקטורים חיצוניים 280-278

  ).1993-ד"שנהת, )הוראת שעה(שבהסדר 

, הקים הדירקטוריון מבין חבריו ועדה לבחינת הדוחות הכספיים, 2008בחודש ספטמבר 

  .שתפקידה לדון בדוחות הכספיים ולהמליץ בפני הדירקטוריון על אישורם

מתקיים דיון בועדת , לפני הבאת הדוחות הכספיים לדיון בועדה לבחינת הדוחות הכספיים

ועדת הגילוי הינה ועדת הנהלה המורכבת מכל חברי .  של הבנקהגילוי בנושא הדוחות הכספיים

היועצת המשפטית , וכן חברים בוועדה ראש החטיבה לבנקאות מסחרית בפועל, הנהלת הבנק

המבקר  בדיוני הועדה משתתפים. וראש האגף לבקרת ניהול סיכונים מזכיר הקבוצה, הראשית

כי המידע , בין השאר,  הגילוי בוחנתועדת. הפנימי הראשי ומנהלים בכירים נוספים בבנק

ועדת הגילוי הוקמה כחלק מיישום . (מלא ומוצג באופן נאות, בדוחות הכספיים הינו מדויק

בקרות ונהלים לגבי "ראה . SOX של חוק 302הוראת הפיקוח על הבנקים המתבססת על סעיף 

  ).  לדוח272בעמוד " הגילוי בדוח הכספי

מליאת הדירקטוריון מתקיימים דיונים בועדה לבחינת הדוחות לפני הדיון בדוחות הכספיים ב

המבקר , החשבונאי הראשי, ל"המשנה הבכיר למנכ, ל הראשי"בהשתתפות המנכ, הכספיים

  . הפנימי הראשי ואחרים

חומר הרקע הנשלח לחברי הועדה לבחינת הדוחות הכספיים לקראת הדיונים כולל את 

וחות את טיוטת דוח הדירקטוריון ואת טיוטת הד, תיהפרוטוקול הדיון בועדת הגילוי והחלטו

החלות ) ככל שקיימות(ועדה פרטים בדבר דרישות גילוי חדשות עוד מקבלים חברי ה. הכספיים

מידע בדבר חשיפת הבנק לתביעות משפטיות ותיאור התביעות המשפטיות החדשות . על הבנק

,  סודי ורגישבהיותו חומר, הפרשותוחומר הרקע לדיון בנאותות סיווג הלקוחות הבעייתיים וה

   .עדה מראש במשרדי הבנקעומד לעיון חברי הו

, עדה בנאותות ההפרשות והסיווג של החובות הבעייתיים של הבנקבמסגרת הדיונים דנה הו

ל הראשי מציגה בפני הוועדה את היקפי ההפרשות והסיווגים לחובות בעיתיים "לאחר שהמנכ

 זה ולאחר שמנהלים בכירים אחרים מציגים את היקפי ואת השינויים והמגמות בתחום

.  ומפרטים את הגורמים העיקריים לשינויים בתחומים אלה שבאחריותם והסיווגיםההפרשות

 של ת הראשיתהמשפטי צתהיועמוצג על ידי  ,נושא התביעות המשפטיות וחשיפת הבנק בגינן

העיקריים והמהותיים בדוח מציג בפני הוועדה את הנושאים  ל"המשנה הבכיר למנכ. הבנק

אם היו , את השינויים במדיניות החשבונאית הקריטית, ובדוחות הכספיים הדירקטוריון

  .ועדה מקיימת דיון גם בנושאים אלווה, עיקריים שנדונו בועדת הגילויואת הנושאים ה, כאלה

ת מתקיים דיון במליאת הדירקטוריון בטיוטה הסופית של הדוחו, עדהלאחר הדיונים בו

המבקר , החשבונאי הראשי, ל"המשנה הבכיר למנכ, ל הראשי"בהשתתפות המנכ, הכספיים

.  גם חברי ההנהלה בבנק-וככל שמדובר באישור הדוחות הכספיים השנתיים , הפנימי הראשי

  יחד עם , כחומר רקע לקראת הדיון מקבלים הדירקטורים את טיוטת הדוחות הכספיים

  ים מעמיקים ומקיפים בדבר פעילויות הבנק בתחומי חומר רקע נלווה רחב ובו ניתוח

  . עיסוקיו השונים

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

לרבות , ל מציג ומנתח את תוצאות פעילות הקבוצה בארץ ובחוץ לארץ"והמשנה הבכיר למנכ

לאחר מכן מקיימת . בעו ביחס אליהםתיאור החשיפות לסיכונים והעמידה במגבלות שנק

  . מליאת הדירקטוריון דיון ומאשרת את הדוחות הכספיים
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ועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת הגילוי בנושא הדוחות ה, כל דיוני הדירקטוריון

אשר , הכספיים נערכים בהשתתפות נציגי רואי החשבון המבקרים המשותפים של הבנק

הדוחות הכספיים מאושרים על ידי . ות ולהבהרותעומדים לרשות המשתתפים לשאל

 הועדה לבחינת הדוחות הדירקטוריון לאחר שרואי החשבון המבקרים המשותפים הציגו בפני

 חולשות מהותיות במידה והיו אשר עלו מתהליכי ,וועדת הביקורת של הדירקטוריון, הכספיים

ל הראשי והצהרת המשנה "נכולאחר שהוצגו בפני הדירקטוריון הצהרת המ, הביקורת שבוצעו

  . ל בדבר הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי של הבנק בדוח הכספי"הבכיר למנכ

הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות  (החברות פורסמו תקנות 2010 בפברואר 4ביום 

 2010 בדצמבר 31אשר יחולו על הדוחות הכספיים הערוכים ליום , 2010-ע"התש, )הכספיים

אשר הדוחות הכספיים יבין היתר כי דירקטוריון חברה ציבורית , התקנות קובעות. ךואיל

לאחר שהועדה לבחינת הדוחות הכספיים דנה בדוחות והגישה המלצותיה לדירקטוריון 

התקנות קובעות את הרכב וכשירות .  על כל ליקוי או בעיה שהתגלו במהלך הבחינהוודיווחה ל

  .ספיים הועדה לבחינת הדוחות הכיחבר
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  מדיניות הגילוי

, 2 של הוראות באזל 3מפורטות בנדבך ה דרישות הגילוי ,בהתאם להוראות בנק ישראל

תייחס לגישת התאגיד הבנקאי לההמדיניות על  .ת את הבנק לקבוע מדיניות גילויומחייב

  .לקביעה איזה גילוי יינתן לרבות לבקרות הפנימיות על התהליך

  . על ידי הדירקטוריוןהאשר אושר, לאומי קבע מדיניות גילוי

מדיניות הגילוי מבוססת על הוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים והוראות רשות 

  .ניירות ערך שאומצו על ידי המפקח על הבנקים

נדרש להבנת המידע מהותי כל לאומי ישאף לתת בדוחותיו , על פי מדיניות הגילוי האמורה

   .אופן ברור ומפורטאשר יובא ב, תוצאות פעולותיו

הוראת "ובפרט על פי , המידע הניתן בדוח הדירקטוריון ערוך על פי הוראות הדיווח לציבור

על פי ". שעה בדבר תיאור עסקי תאגיד בנקאי ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירקטוריון

, למגזרי הפעילות בהם הוא פוע, ההוראה יש לכלול בדוח הדירקטוריון מידע בדבר עסקי הבנק

, מבנה השליטה בבנק ומבנהו הארגוני, הסביבה הכללית בה הוא פועל והשפעתה על הבנק

  .ומידע מפורט בנושאים נוספים, הסכמים מהותיים, הליכים משפטיים

   ןנית, ולגבי מידע אחר, כמותייםנתונים ניתנים ,  כספילגבי מידע שניתן לתת לגביו כימות

  .איכותי מידע

עסקי הבנק ופעילויותיו .  ניתן מידע בדוח הוא עקרון המהותיותהעקרון הכללי אשר לפיו

ובתום הבחינה ניתן גילוי לגבי נושאים בעלי היקף כספי מהותי , נבחנים על פי היקפם ומהותם

כמו כן ניתן גילוי לנושאים בעלי . לסך נכסיו או להונו העצמי, ביחס לרווח השנתי של הבנק

, לניהולו, כגון נושאים הקשורים למבנה הבנק, מיוחדתהיבטים ציבוריים או בעלי רגישות 

  .לחקיקה שיש לה השפעה על הבנק ועוד

  ראה לעיל בפרק הליך (, קיום מדיניות זו מובא כל נושא מהותי לדיון בפני ועדת הגילויצורך ל

אשר היא זו שמחליטה בכל מקרה של ספק האם לתת את הגילוי , )אישור הדוחות הכספיים

   לבחינת הדוחות הכספיים וקול של ועדת הגילוי מועבר לעיון חברי הוועדהפרוט. הנדרש

  . של הדירקטוריון

 ".בקרות ונהלים לגבי הגילוי בדוח הכספי "272 בעמודכמו כן ראה להלן
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  תיאור עסקי הקבוצה לפי מגזרים ותחומי פעילות. ד
  

  )1(סההוצאות וההפרשה למ, התפתחות ההכנסות

זאת החל מהרביע השני של ו, משבר הפיננסי הגלובלימה אופיינה בהתאוששות 2009שנת 

 2008זאת בניגוד לשנת ו שערים בבורסות העולם ובישראל בעליות לוותהההתאוששות . השנה

 הבנק ,Lehman Brothers של בנק ההשקעות קריסתםבו פיננסי גלובלי במשברשהתאפיינה 

 השפיעו לרעה על אשר ב ובאירופה" ובנקים רבים בארה,Washington Mutualהאמריקאי 

התוצאה הישירה של . ל"וכן על עסקי קבוצת לאומי בארץ ובחו, בישראלבעולם ומצב המשק 

ממימוש משערוך ו רווחים, בות מסופקים בהפרשות לחוקיטוןהיתה  2009בשנת ההתאוששות 

 בתרומת הקיטון .2008 לעומת הפסדים בשנת ל"חלק מההשקעות בניירות ערך בארץ ובחו

  . ל"הנהחברות הכלולות קיזז חלקית את ההשפעות 

של ח בהשוואה לרווח "מיליון ש 2,014 בסך 2009 של קבוצת לאומי הסתכם בשנת הרווח הנקי

הסתכם  מפעולות רגילות הרווח. ח" מיליון ש1,922 של עלייה - 2008ח בשנת "מיליון ש 92

  .2008ח בשנת " מיליון ש158 בסך הפסדח לעומת " מיליון ש1,986 בסך של 2009בשנת 

  :2009להלן השינויים העיקריים ברווח הנקי של הקבוצה בשנת 

  שינוי  2008  2009  

      ח"במיליוני ש  

  1,922  92  2,014  הרווח הנקי

  2,144  )158(  1,986  מפעולות רגילות) הפסד(הנקי הרווח 

  

  *: מוסבר בעיקר מהגורמים הבאים2008 לעומת 2009 ברווח הנקי בשנת הגידול

 63.0%עלייה בשיעור של , ח" מיליון ש1,763גידול בהכנסות התפעוליות והאחרות בסך  .1

  .בעיקר רווחים מהשקעות במניות, לפני השפעת המס

גידול , ח" מיליון ש643 מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בסך ברווח מפעולותגידול  .2

  . לפני השפעת המס10.1%של 

של ירידה , לפני השפעת המס, ח" מיליון ש628בהפרשות לחובות מסופקים בסך קיטון  .3

29.3%.  

 0.9%ירידה של , ח" מיליון ש66בסך ) כולל שכר(קיטון בהוצאות התפעוליות והאחרות  .4

   .לפני השפעת המס

  . בסעיף הפרשה למס71ירידה בשיעור המס האפקטיבי כמוסבר בעמוד  .5

  .לפני חלקם של בעלי מניות חיצוניים  *

  

  :ל"מאידך הגורמים דלהלן קיזזו חלקית את העלייה הנ

  .נטו, ח" מיליון ש168קיטון בחלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות בסך  .1

                                                           
 יוסףהשקל  3.8%-ב 2009 בשנת עלה , הידועמדד המחירים לצרכן. בערכים מדווחיםהדוחות הכספיים נערכו   )1(

 31-בהשער היציג של הדולר . 2.7%-פוחת השקל בלעומת הארו ו, 0.7%-בנומינלית לעומת הדולר האמריקאי 

  . ח"ש 3.775 היה 2009בדצמבר 

  .לדוחות הכספיים) ד(1 נוספים ראה באור פרטים  
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  .ח נטו"ש מיליון 222הרווח מפעולות בלתי רגילות בסך ירידת  .2

 הפסדח לעומת "מיליון ש 544נקי בסך של  ברווחסיימה הקבוצה רביע הרביעי של השנה את ה

  . 2008ח ברביע הרביעי בשנת "מיליון ש 1,183נקי בסך 

   :לעומת ההפסד בתקופה המקבילה אשתקד ברביע הרביעי לרווחלהלן הגורמים העיקריים 

לפני , ח" מיליון ש836ות מסופקים בסך הפרשה לחוב ברווח מפעולות מימון לפני גידול .1

 לעומת ח" מיליון ש10סך ב בעיקר מרווחים נטו מההשקעות באגרות חוב השפעת המס

  .ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש682הפסד בסך 

 לפני 130.3%ח ובשיעור של " מיליון ש710גידול בהכנסות התפעוליות והאחרות בסך  .2

ח " מיליון ש236חים מהשקעות במניות וקרנות בסך בעיקר כתוצאה מרוו, השפעת המס

  .ח" מיליון ש670גידול של , ח אשתקד" מילון ש434לעומת הפסד בסך 

  . לפני השפעת המס, ח" מיליון ש709בהפרשות לחובות מסופקים בסך קיטון  .3

  .נטו, ח" מיליון ש303 חברות כלולות בסך ברווחי בחלק הקבוצה גידול .4

קיזז , לפני השפעת המס, ח" מיליון ש174התפעוליות והאחרות בסך גידול בהוצאות מאידך ה

  .ווחרבהגידול חלקית את 

  .בסקירת ההנהלה' ח ובתוספת 77-74לפרטים נוספים ראה להלן בעמודים 

  

 2009 של קבוצת לאומי הסתכם בשנת הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

   .10.1%של  עלייה - 2008ח בשנת "מיליון ש 6,380- לבהשוואה, ח"מיליון ש 7,023-ב

  :- בעיקר מתברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בקבוצה נובע העלייה

  השינוי  השינוי  2008  2009  

  %-ב    ח"במיליוני ש  

  )3.3(  )218(  6,677  6,459  פעילות שוטפת

  גבייה והפחתה של ריבית בגין 

  חובות בעייתיים

  

380  

  

507  

  

)127(  

  

)25.0(  

הפרשי שער בגין מימון מניות שנזקפו 

  בהכנסות תפעוליות או בקרן הון

  

)62(  

  

199  

  

)261(  

  

-  

  )85.3(  1,132  )1,328(  )196(  ח זמין למכירה"הפרשות לירידת ערך באג

זמינות ח "ממכירת אג) הפסדים(רווחים 

  נטו, למכירה

  

490  

  

)9(  

  

499  

  

+  

 מהתאמות שמומשו ושטרם מומשורווחים 

  ח למסחר" של אגהוגןלשווי 

  

232  

  

82  

  

150  

  

+  

  -  83  )98(  )15(  )2(ל "ע חיסוי השקעות בחו"עלויות מימון בק

  -  )353(  34  )319(  התאמות לשווי הוגן של מכשירים נגזרים

  )82.9(  )262(  316  54  השפעת המדד הידוע

  10.1  643  6,380  7,023  )1 (סך הכל
  
  .ח" מיליון ש1,167בסך נטו הכנסות מימון אחרות וח " מיליון ש345ן בסך  מימויעמלות מעסק: מזה )1(

ל לעומת הפרשי שער על מקורות "עלות חיסוי האסימטריה בחבות המס בגין הפרשי השער על ההשקעות בחו )2(

 .ראה גם את ההשפעה בסעיף המס.  הפיצוי לעלות זו מגיע בסעיף המס,המימון
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מירידה דרסטית של הפרשות ברווח המימוני נובעת ייה העל עיקר ,כפי שעולה מהלוח לעיל

 שמומשו ממכירת אגרות חוב זמינות למכירהמרווחים , ח זמין למכירה"לירידת ערך באג

של הוגן מהתאמות לשווי שקוזז חלקית , למסחר של אגרות חובהוגן ומהתאמות לשווי 

  .מדד ידוע והפרשי שער, מכשירים נגזרים

  :השינוי ברווח המימונילהלן פרטים נוספים על 

  .ח" מיליון ש1,692-ותרם לקיטון של כ 0.53%-פער הריבית הכולל ירד ב .1

  .ח" מיליון ש206-כשל תרם לגידול  10.8%הגידול בהיקף הפעילות בשיעור של , מאידך .2

  .ח" מיליון ש127ירידה בגבייה והפחתה של ריבית בגין חובות בעייתיים בסך  .3

  . בדוח הכספי20ובבאור ' נהלה תוספת גלפירוט נוסף ראה בסקירת הה

לדוחות ) א (28בקשר עם השינויים ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים לפי מגזרים ראה באור 

  . בסקירת ההנהלה' הכספיים ובנספח ג

  .76לשינויים ברווח המימוני בתקופות הביניים ראה בעמוד 

  .74ם ראה בעמוד רווח המימוני לפי רבעוניהע "לפרטים בק

  

  :להלן התפתחות הרווח המימוני לפי מגזרי פעילות עיקריים

  השינוי  2008  2009  

  %-ב  ח "במיליוני ש  המגזר

  )21.1(  2,637  2,081  משקי בית

  )5.5(  906  856  עסקים קטנים

  0.5  1,883  1,892  בנקאות עסקית

  )7.4(  1,523  1,411  בנקאות מסחרית

  50.5  289  435  בנקאות פרטית 

  +  )844(  346  ניהול פיננסי שוקי הון

  +  )14(  2  אחר

  10.1  6,380  7,023  סך הכל
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 בפעילות ותרומתם לרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מגזרי ההצמדהלהלן משקל 

  :מסופקים

  השינויים ברווח              

  המימוני      2008      2009  
  ח"ליוני שבמי  *תרומה לרווח   היקף  *תרומה לרווח   היקף  

  השפעת  השפעת  במיליוני    פעילותה  במיליוני    פעילותה  

  המחיר  הכמות  ח"ש  %-ב  %-ב  ח"ש  %-ב  %-ב  

                  :מטבע ישראלי

  )681(  337  3,863  61  40  3,519  49  39  צמוד-לא

  )633(  )361(  1,043  16  15  49  1  13  צמוד מדד

מטבע חוץ כולל צמוד 

  מטבע חוץ

  

48  

  

27  

  

1,888  

  

45  

  

32  

  

2,036  

  

230  

  

)378(  

  100    5,456  100    6,942  206  )1,692(  

אופציות ומכשירים 

  **נגזרים אחרים 

    

1  

  

55  

    

)5(  

  

)298(  

    

      337  5    345  5    עמלות מימון

) הוצאות(הכנסות 

  נטו, מימון אחרות

    

17  

  

1,167  

    

)9(  

  

)601(  

    

      6,380  100    7,023  100    סך הכל
  
  .ת מימון מפעילות בנגזריםהוצאו/כולל הכנסות  *

  .ל נמצא בפעילות במגזרי ההצמדה השונים"הכיסוי להפסדים הנ  **

  

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

  .2008- ב2.29% לעומת 2009- ב2.33%הנכסים הכספיים היה 

 2.49%לעומת  2.08% הוא 2009בשנת ) יםללא עיסקאות במכשירים נגזר(הכולל  פער הריבית

 הכולל, פער הריבית). 2008בשנת  2.57% לעומת 2009בשנת  1.99% -בבנק  (2008בשנת 

 0.93% בבנק (2008בשנת  1.63% לעומת 2009בשנת  1.10% עיסקאות במכשירים נגזרים הוא

  ). 2008בשנת  1.49% לעומת 2009בשנת 

  :לרעה בין השאר מהסיבות כלהלן הושפע 2009המרווח הפיננסי בשנת 

רמת הריבית הנמוכה של בנק ישראל וכן הריביות הנמוכות בעולם גרמו לשחיקה בפער   .א
הריבית כתוצאה מיתרות עובר ושב שאינן נושאות ריבית ואשר הריביות שנתקבלו בגינן 

  .ירדו משמעותית

לא צמוד בגין רמת הריביות הנמוכה גרמה לקיטון בפער הריבית בעיקר במגזר השקלי ה  .ב
שם לא הוקטנה הריבית בשיער זהה להורדת ריבית , פיקדונות לזמן קצוב בסכומים קטנים

  .בנק ישראל

גם מהפרשי עיתוי במדידת הרווחיות מפעילות  הקיטון בפער הריבית הכולל נובע  .ג
ל וההשקעות "מהפרשי שער בגין חיסוי ההשקעות בחו, במכשירים פיננסיים נגזרים

  .במדד ידוע בין שתי התקופותפערים ו במניות

  . גורמי התחרות במערכת תרמו אף הם לירידה בפער הריבית  .ד

  .מאידך העלאת מרווחי הסיכון באשראים קיזזו חלקית ירידות אלה  .ה

  .בסקירת ההנהלה'  ראה בתוספת ג-השונים  פרטים נוספים על שיעורי הכנסה והוצאה לפי המגזרים
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ח בשנת " מיליון ש337לעומת ח " מיליון ש345- ב2009הסתכמו בשנת  עמלות מעסקי מימון

-חוץהפעילות העמלות אלו כוללות בעיקר את ההכנסות מ .2.4%גידול בשיעור של , 2008

ערבויות אחרות וכן עמלות , דירות ערבויות לרוכשי,  ערבויות למתן אשראיכמו, מאזנית

  . מפעילות סחר חוץ

 והתאמת ,הפסדים ממכירת אגרות חוב/ר רווחים כוללות בעיקהכנסות והוצאות מימון אחרות

וכן הפרשות לירידת ערך בעלות אופי אחר מזמני  ,קאגרות חוב למסחר לשווי הוגן או לשווי שו

, הכנסות מעמלות פירעון מוקדם על אשראים,  המסווגות בתיק הזמין למכירהאגרות חובשל 

 נטו ההכנסות .הפרשות לריבית והפחתות גביית ריבית בגין חובות מסופקים משנים קודמות

 מיליון 601סך של  בהוצאותלעומת , 2009ח בשנת " מיליון ש1,167- הסתכמו באלות יומפעילו

  . 2008ח בשנת "ש

  :עיקרי השינויים בהכנסות והוצאות מימון אחרותלהלן 

  השינוי  2008  2009  

  %-ב  ח"במיליוני ש  

  +  )9(  490  ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה) הפסד(רווח 

  +    )1,328(  )196(  * ח זמין למכירה"הפרשה לירידת ערך של אג

  רווח ממכירת והתאמה לשווי שוק של 

  אגרות חוב למסחר

  

232  

  

82  

  

182.9  

  )25.0(  507  380  הפחתת ריבית בגין חובות מסופקים /גביית

  )15.4(  141  119  עמלות פרעון מוקדם על אשראים

  +  6  142  אחר

  +  )601(  1,167  סך הכל
  

  . לדוחות הכספיים20לפרטים נוספים ראה באור 

ח " מיליון שCLO 17, 2008 בשנת ח" מיליון ש341 ח לעומת" מיליון שSCDO 59 בגין 2009בשנת מזה   *

ח " ואג2008 בשנת ח" מיליון ש298 ח לעומת" מיליון ש19 ח חברות"אג, 2008 בשנת ח" מיליון ש435לעומת 

  .2008 בשנת ח" מיליון ש254 ח לעומת" מיליון ש101 בנקים

  

, ח"מיליון ש 1,517- ב2009 בקבוצת לאומי הסתכמה בשנת ההפרשה לחובות מסופקים

לחובות  ההפרשה .ח" מיליון ש628 של קיטון - 2008ח בשנת "מיליון ש 2,145-לבהשוואה 

ח בשנת "מיליון ש 1,751 לעומת, ח" מיליון ש1,269- הסתכמה ב2009מסופקים בבנק בשנת 

  .ח"מיליון ש 482 של קיטון - 2008

 507 של ירידה 2009בהפרשות הספציפיות לחובות מסופקים בקבוצת לאומי הייתה בשנת 

  .ח" מיליון ש410 של קיטוןבבנק מזה  ,ח"מיליון ש

מצב מההטבה ב הושפע בעיקר 2009בשנת לחובות מסופקים הספציפיות הפרשות ב הקיטון

 דבר שגרם בשנת , בה היה המשבר הגלובלי בשיא עוצמתו2008נת לעומת ש, המשק הישראלי

יחד עם זאת חל גידול . כושר ההחזר ולשחיקת שווי הבטחונות של חלק מהלוויםלהרעה ב 2008

-מגדל  כ ההפרשות"מתוך סה וחלקו 27%-בכ) ללא הלוואות לדיור(בהפרשות לאנשים פרטיים 

   .22.7%- ל13.4%

 ,תעשיה: בענפי המשקבעיקר היו  2009 שבוצעו בשנת מסופקיםפרשות העיקריות לחובות הה

  . מסחר ולאנשים פרטיים, שירותים פיננסים, ן"בינוי ונדל
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  :להלן התפלגות ההפרשות הספציפיות לפי ענפי משק עיקריים

  2009      2008    

   מסך הכל%  ח"במיליוני ש   מסך הכל%  ח"במיליוני ש  

  30.5  631  16.3  254  תעשיה

  20.4  423  19.6  305  ן"דלבינוי ונ

  9.9  206  14.3  222  מסחר

  1.0  21  6.7  104  תחבורה ואחסנה

  0.6  12  2.9  45  תקשורת ושירותי מחשב

  19.0  393  9.5  148  שירותים פיננסיים

  1.4  29  3.7  58  שירותים עסקיים אחרים

  4.7  97  )0.8(  )12(   הלוואות לדיור-אנשים פרטיים 

  13.4  277  22.7  353   אחר-אנשים פרטיים 

  )0.9(  )17(  5.1  79  אחרים

  100%  2,072  100%  *1,556  סך הכל 

  

  .ח" מיליון ש9כמו כן קיימת הפרשה בגין בנקים בסך * 

  

מבוצעת הפרשה נוספת לחובות מסופקים נוסף , 1992על פי הוראת המפקח על הבנקים משנת 

 י והמתבססים על מאפייניבגין סיכונים שאינם מזוהים בתיק האשרא, על ההפרשה הספציפית

בפועל קיימת בבנק חריגה ענפית רק (ובגין חריגה ענפית לאשראי , הסיכון בתיק האשראי

ל כאשר יחס ההון המזערי הינו " בהתאם להוראה הנ).5.7%ן בשיעור של "נדלבאשראי לבינוי ו

בעה וזאת בהתאם לנוסחה שנק,  הבנק אינו חייב לבצע הפרשה בגין חריגה ענפית10%מעל 

 2גם לפי באזל ו 1לפי באזל  ל"מאחר ויחס ההון המזערי בבנק עומד בהוראה הנ. ל"בהוראה הנ

  .ח בגין חריגה ענפית" מיליון ש308הפרשה נוספת בסך הבנק לא ביצע 

 73  שלסך בלגידולח בהשוואה " מיליון ש48- ב2009בשנת  קטנההנוספת הכללית וההפרשה 

, מאידך.  הבעייתייםהחובותבהיקף מקיטון  נובע 2009-בהקיטון  .2008ח בשנת "מיליון ש

  . בהשגחה מיוחדתבהיקף החובות הבעייתייםמגידול  נבע 2008 בשנת הגידול

  :להלן ריכוז ההפרשות לחובות מסופקים

   בדצמבר31ביום  לשנה שנסתיימה  

  2009  2008  

    ח"במיליוני ש  

  2,780  2,571  הפרשה ספציפית במהלך התקופה

  )679(  )989(  הפרשה ספציפיתהקטנת 

  )29(  )17(  גביית חובות שנמחקו בעבר 

      שנזקפה לדוח , תוספת נטו

  2,072  1,565  הרווח וההפסד

  שנזקפה לדוח הרווח , תוספת נטו    

  73  )48(  וההפסד בגין הפרשה נוספת וכללית

  2,145  1,517  סך כל ההפרשה לחובות מסופקים

  

  לסוף השנהסך כל האשראי לציבורמ 0.74% היה 2009-בקים שיעור ההפרשה לחובות מסופ

בשנת  0.97% לעומת 0.76% היה 2009-בשיעור ההפרשה הספציפית . 2008בשנת  1.01% לעומת

  .75להתפתחות הרבעונית של שיעורי ההפרשה ראה בהמשך פרק זה בעמוד  .2008

וחדת לחובות ההפרשה הנוספת וההפרשה המי, היתרה המצטברת של ההפרשה הכללית

בבנק ובחברות המאוחדות ) לפי מאפייני סיכון שהוגדרו על ידי המפקח על הבנקים( מסופקים
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, )מסך כל סיכוני האשראי 0.29%-כ מהווה(ח " מיליון ש900-ב 2009שלו הסתכמה בסוף 

ח " מיליון ש661ח לעומת " מיליון ש657בבנק ( .2008ח בסוף שנת " מיליון ש948-לבהשוואה 

, מאחר שההפרשה הכללית וההפרשה הנוספת אינן מוכרות כהוצאה לצרכי מס). 2008בשנת 

ל הינה שוות ערך להפרשה "יתרת ההפרשה הנ, הרי שבהתחשב בשיעור המס הסטטוטורי

  .ח"ון שימיל 1,411ספציפית של 

, וחות הכספיים לד)ג(4 ראה באור -חובות בעייתיים והפרשות לחובות מסופקים , לפרטים נוספים בנושא אשראים

  . לדוח94ובעמוד  שבסקירת ההנהלה' תוספת ה

  

  FAS 114 תקני חשבונאות שתחולת אימוץ 2010 בפברואר 18-הודיע בהמפקח על הבנקים 

תחל , סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי,  בדבר מדידה וגילוי של חובות פגומים118-ו

  .2011 בינואר 1 מיום

  ).3()כה(1לפרטים נוספים ראה באור 

  

  :להלן התפתחות ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקים לפי מגזרי פעילות עיקריים

   2008  2009   2008  2009  מגזר

    *%-ב  ח"במיליוני ש  

  0.5  0.42  340  281  משקי בית

  1.0  1.29  182  228  עסקים קטנים

  1.4  0.84  1,070  579  בנקאות עיסקית

  1.0  0.88  487  383  בנקאות מסחרית
  
  .לסוף השנהשל המגזר ור ההפרשה כאחוז מיתרת האשראי שיע  *

  

) הבנק וחברות מאוחדות( ההפרשות העיקריות לחובות מסופקים בקבוצה התפלגותלהלן 

  :שנזקפו לדוח הרווח וההפסד

  2009  2008  

  ח "במיליוני ש  

  1,751  1,269  הבנק

  26  26  בנק ערבי ישראלי

  103  )20(   בנק לאומי למשכנתאות

  26  29  קארדלאומי 

  53  90   ב"ארה - ל"בל

  155  111  בריטניה ל"בל

  24  11  לאומי רומניה

  7  1  אחרים

  2,145  1,517  כלהסך 
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  :ההפרשה לחובות מסופקים כאחוז מיתרת האשראי לציבור שעל אחריות הבנקלהלן שיעורי 

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  

              %-ב  

הבנקאית המערכת 

  בארץ

(*)  0.71  0.21  0.52  0.69  0.88  1.13  1.36  0.85  0.51  

  0.44  0.93  1.09  1.09  0.87  0.79  0.51  0.20  1.01  0.74   לאומיקבוצת 
  
  .נתוני המערכת הבנקאית אינם ידועים במועד פרסום דוח זה  (*)

  .94פרטים על חובות בעייתיים ראה להלן בעמוד 

   .66  בעמודלעילים לפי ענפי משק ראה פרטים על ההפרשה לחובות מסופק

  

 2009 לאחר הפרשה לחובות מסופקים של קבוצת לאומי הסתכם בשנת הרווח מפעולות מימון

 העלייה .30.0% של עלייה - 2008ח בשנת " מיליון ש4,235-ל בהשוואה, ח" מיליון ש5,506-ב

הרווח מפעולות . קיםבהפרשות לחובות מסופ מקיטוןו ברווח מפעולות מימון מעלייהנובעת 

, 2009ח בשנת "מיליון ש 3,985- לחובות מסופקים בבנק הסתכם בהמימון לאחר הפרש

   .23.7% של עלייה - 2008ח בשנת "מיליון ש 3,221-לבהשוואה 

יליון  מ4,563- ב2009  של קבוצת לאומי הסתכמו בשנתסך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות

ח " מיליון ש3,211 בבנק (63.0% של עלייה - 2008ח בשנת "מיליון ש 2,800-בהשוואה ל, ח"ש

בנטרול השפעת  ).97.2% של עלייה - 2008ח בשנת " מיליון ש1,628-לבהשוואה , 2009בשנת 

 בשיעור של עלומהשקעות במניות סך כל ההכנסות התפעוליות בקבוצה ) הפסדים( הרווחים

3.9%.  

  :אחרותלהלן עיקרי השינויים בהכנסות התפעוליות וה

  שינוי  שינוי  2008  2009  

  %-ב      ח"במיליוני ש  

  )0.8(  )27(  3,538  3,511  )1(פעוליות תעמלות 

  +  1,619  )912(  707  )2(מהשקעות במניות ) הפסדים(רווחים 

  98.3  171  174  345  )3(הכנסות אחרות 

  63.0  1,763  2,800  4,563  סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות 

  

  :ל"פים לכל אחד מהסעיפים הנלהלן פרטים נוס

  :)ח" מיליון ש27של קיטון (עמלות תפעוליות  .1

  ).26.5%(ח " מיליון ש90קיטון בהכנסות מטיפול באשראי ובעריכת חוזים בסך   .א

  ).6.5%(ח " מיליון ש20קיטון בעמלות מהפרשי המרה בסך   .ב

ירידות  קיזז חלקית ,)9.0%(ח " מיליון ש71הגידול בהכנסות מפעילות בניירות ערך   .ג

  .אלה

  :)ח" מיליון ש1,619 של עלייה( מהשקעות במניות וקרנות רווחים .2

 הפסדיםלעומת ח ממכירת מניות זמינות למכירה " מיליון ש582רווחים נטו בסך   .א

  .בתקופה המקבילה אשתקד, ח" מיליון ש515בסך של ערך והפחתות 
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, ח"מיליון ש 8רווחים ממימוש ומהתאמה לשווי הוגן של ניירות ערך למסחר בסך   .ב

לרבות הפרשי שער שליליים בתיק ניירות ערך ח " מיליון ש528לעומת הפסד בסך 

  .בתקופה המקבילה אשתקד, זרים למסחר

 מיליון 131 לעומת 2009ח בשנת " מיליון ש117ההכנסות מדיבידנדים הסתכמו בסך   .ג

  בעיקר מכך  נובעת 2009שנת בדיבידנדים מ בהכנסותהירידה . 2008ח בשנת "ש

  . 2008 נרשמה הכנסה מדיבידנד מחברת סלקום אשר מניותיה נמכרו במהלך 2008-שב

  הכנסות אחרות .3

 237בסך  2009בשנת לפיצויים הגידול בהכנסות אחרות נובע בעיקר מרווחי קופת הגמל 

ומקבל ,  הבנק נותן ייעוץ פנסיוני במתכונת חלקית2008החל מספטמבר . ח"מיליון ש

  .נשוא הייעוץ) לרבות קרנות פנסיה( הגמל עמלות הפצה בגין קופות

  :להלן פירוט ההכנסות האחרות

  שינוי  שינוי  2008    2009  

  %-ב    ח"במיליוני ש  

  +  237  -  237  פיצוייםהרווחים מקופת 

  )37.9(  )66(  174  108  הכנסות אחרות

  98.3  171  174  345  סך הכל
  

  . לדוח44יל בעמוד  בנק ישראל בנושא ראה לעוהוראותעמלות ב הרפורמהע "בק

בקשר לתביעות משפטיות והדיונים עם הממונה על הגבלים עסקיים בנושאים הקשורים בכרטיסי אשראי ראה 

  . לדוחות הכספיים)אי(18באור 

  .ח שנתקבלו מויזה העולמית" מיליון ש91הכנסות בסך של  2008בשנת בסעיף אחרות נרשמו 

  ).יד (18באור ושא תאום העמלות ראה בקשר להודעת הממונה על ההגבלים העסקיים בנ

  

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

 30.5% לעומת 39.4%היה בשיעור של ) הפרשה לחובות מסופקים והכנסות תפעוליות ואחרות

   .2008בשנת 

 ובניטרול ות והאחרותמההוצאות התפעולי 65.8%ההכנסות התפעוליות והאחרות מכסות 

  בהתאמה בשנת42.3%-ו 40.0%לעומת כיסוי של  ,66.1%הוצאות מיוחדות כמפורט בהמשך 

2008.   

  . לדוחות הכספיים23-21לפרטים נוספים ראה באורים 

  

יליון  מ6,937- ב2009 של קבוצת לאומי הסתכמו בשנת סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

 בנטרול הוצאות שכר ,0.9%של  ירידה - 2008ח בשנת "ן ש מיליו7,003-ל בהשוואה, ח"ש

, 2009ח בשנת "מיליון ש 4,992בבנק ( .4.0% בשיעור של גידולמיוחדות כמפורט בהמשך 

 בנטרול הוצאות 5.1%של  ועליה 1.8%  שלירידה - 2008ח בשנת "מיליון ש 5,085-לבהשוואה 

  ).מיוחדותשכר 

, ח"מיליון ש 66ירידה בסך , ח" מיליון ש4,052 בסך 2009הסתכמו בשנת הוצאות השכר   .א

הירידה בהוצאות השכר נובעת בעיקר . בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד 1.6%

מהתשואה החיובית של הקופה לפיצויים וקופת התגמולים המשמשות גם כיעודה לכיסוי 

לעומת תשואה שלילית בתקופה המקבילה , ההתחייבויות הפנסיוניות של העובדים

ח ובנוסף " מיליון ש280- הוקטנו עלויות השכר בגין רווחי הקופות בכ2009בשנת  .קדאשת

ח " מיליון ש50מזה (ח בהכנסות התפעוליות והאחרות " מיליון ש237נרשמו הכנסות בסך 
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 בה הוגדלו עלויות השכר עקב תשואות שליליות של 2008שנת לעומת , )הרביעיברביע 

 הוצאות גדלורול הוצאות שכר מיוחדות כמפורט להלן בנט .ח"מיליון ש 237-הקופות בכ

  .7.1%- ב2009השכר בשנת 

  :ע הוצאות שכר מיוחדות"להלן פרטים בק

  2009  2008  

    ח"במיליוני ש  

   *535  )9(  השלמת הפרשות לפיצויים ופנסיה 

  )16(  -  בגין הנפקת אופציות לעובדים הכנסות

  )50(  41  ות לעובדים בגין מכירת מני) ההטבהביטול (רישום הטבה

  47  4  שינויים אקטואריים בגין יובל 

  )154(  -  החזר מס שכר

  9  2  שונות

  371  38   הוצאות שכר מיוחדותסך הכל
  
הפרשות רטרו בגין העלאת השכר והיתרה בגין  2008בשנת בגין הפסדי הקופות נגרם ח "מיליון ש 237מזה סך   *

  . השוטפת

  .וחות הכספיים לד15לפרטים נוספים ראה באור 

  

  :השכרלהלן פרטים נוספים על מרכיבי הוצאות 

נעשה על בסיס שיעור ולמענקי יובל חישוב ההתחייבות האקטוארית של הבנק לפנסיה  .1

 על תהמבוסס  עליית שכר ריאליתובהנחת,  על ידי המפקח על הבנקיםשנקבע 4%  שלהיוון

  . 8.6%- ל0.6%נעים בין שיעורי העלייה . נסיון העבר ומשתנה בהתאם לגיל העובד

לשיעור ניצול זכויות הפנסיה  נבחנו מחדש הפרמטרים האקטואריים הנוגעים 2009בשנת  .2

 בוחרים 76%-ההתפלגות החדשה הינה כ. ושיעור משיכות כספי הפיצויים והתגמולים

פרישת כמו כן נבחנו שיעורי  .והיתר בוחרים בפיצויים 2008 עד שנת 64%-לעומת כבפנסיה 

  .ח"מיליון ש 55ל הסתכמה בסך "ההשפעה נטו של הסעיפים הנ. 62מגיל נשים 

  .עלויות הקשורות להפרטת הבנק ראה לעיל בטבלה .3

  .  לדוחות הכספיים15 ראה בבאור -פירוט נוסף 

  

מסך כל ההוצאות  58.2%-מהוות כ) ללא הוצאות מיוחדות(ההוצאות לשכר ולנלוות 

  .2008 בשנת 56.4%התפעוליות לעומת 

 ח" מיליון ש2,885 בסך 2009הסתכמו בשנת צאות התפעוליות והאחרות למעט שכר ההו  .ב

  .בהוצאות התפעוליות להלן השינויים העיקריים. 2008בדומה לשנת 

  ).2.7%(, ח" מיליון ש24גידול בהוצאות אחזקת בניינים וציוד בסך  .1

מערכות  בעיקר כתוצאה מהפעלת ,)17.9%(, ח" מיליון ש93 בהוצאות פחת בסך גידול .2
  .חדשות

  ).3.8%(, ח" מיליון ש11 בהוצאות בגין שירותים מקצועיים בסך קיטון .3

  ).15.5%(ח " מיליון ש36 בהוצאות מחשב בסך קיטון .4

  ).20.7%(ח " מיליון ש56קיטון בהוצאות שיווק ופרסום בסך  .5
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 לדוח לא כוללות את הוצאות המחשב בבנק 25הוצאות המחשב בקבוצה המוצגות בבאור 

הוצאות מחשב . ות בין שאר כל ההוצאות בהיות מרכז המחשבים יחידה בתוך הבנקהנכלל

  .או עלויות מיקור חוץ/אלה כוללות בעיקר הוצאות בחברות בנות הרוכשות שירותי מחשב ו

  . לדוחות הכספיים25- ו24 יםלפירוט נוסף ראה באור

  

 76.3%לעומת , סותמסך כל ההכנ 59.9% מהוות 2009 בשנת  והאחרותההוצאות התפעוליות

ההוצאות  לעיל בנטרול הוצאות השכר המיוחדות שפורטו. 2007 בשנת 58.4%-ו 2008בשנת 

  . 2008 בשנת 72.1% לעומת 59.6%התפעוליות מהוות 

  בשנת2.25%לעומת , מסך כל הנכסים 2.16%סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות מהוות 

  . בהתאמה2.13%- ו2.15%ובנטרול הוצאות השכר המיוחדות . 2008

 מיליון 3,132- ב2009של קבוצת לאומי הסתכם בשנת  הרווח מפעולות רגילות לפני מסים

 של רווח, בבנק (,ח" מיליון ש3,100גידול בסך  - 2008ח בשנת "מיליון ש 32-ל בהשוואה, ח"ש

ל בנטרו). 2008ח בשנת "מיליון ש 236 בסך להפסד בהשוואה, 2009ח בשנת "מיליון ש 2,204

  .ח" מיליון ש2,151של  עלייה ובבנק ח" מיליון ש2,767 של עלייה, הוצאות שכר מיוחדות

 1,191- ב2009 בקבוצת לאומי הסתכמה בשנת ההפרשה למס על הרווח מפעולות רגילות

 2009בשנת , יעור המס הסטטוטוריש. 2008ח בשנת "מיליון ש 421-לבהשוואה , ח"מיליון ש

  .2008 בשנת 36.8%לעומת  36.2% למוסדות כספיים בארץ הוא

 .קרוב לשיעור המס הסטטוטורי, 38.0%- הינו כ2009מס בפועל בשנת ל  ההפרשהשיעור

הפרשות מס ו, י מסנ שיעור המס היה גבוה בשל הרווח המאוחד הקטן מאוד לפ2008- ב,מאידך

  .בגין רווחים בחברות בנות מרוויחות לעומת ההפסד בבנק שלא קוזז לצורך מס

  :הושפעה בעיקר מהנושאים דלהלן 2009בשנת רשה למס הפה

 2009בשנת  ואשר שאינם נכללים בבסיס חישוב המס ,ל"הפרשי השער בגין ההשקעות בחו .1

 177כמפורט בעמוד , בתקופה המקבילה אשתקדלעומת הפרשי שער שליליים , חיובייםהיו 

 88הפרשה למס בסך הלעומת הגדלת , ח" מיליוני ש10-הקטינו את ההפרשה למס ב, לדוח

  .  בתקופה המקבילה אשתקדח"מיליוני ש

 השפיעה על 2009כמפורט להלן שנכנסה לתוקפה ביולי , תוכנית הורדת שיעור מס החברות .2

ח עקב עדכון המסים הנדחים בהתאם להקטנת " מיליון ש146הגדלת הוצאות המס בסך 

  .2016- ב18%- ועד ל2010- ב25%-משיעורי מס חברות העתידיים 

, ח" מיליון ש65  הוקטנו ההפרשות למס בגין שנים קודמות בסכום נטו של2009בשנת  .3

עדכון מגן  וכן, בעקבות חתימה על הסכם בין הבנק ומספר חברות בנות לבין רשויות המס

,  ומהתאמות אחרות2006המס בגין שווי הטבה לעובדים בעקבות הנפקת מניות בשנת 

  .לרבות סגירת שומות

רים ומוסדות "שיעור המס על מלכ( פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף 2009י ביול 1ם ביו .4

 המעלה את שיעורי מס השכר ומס הרווח החלים על מוסדות 2009-ט" תשס,)כספיים

בסוף דצמבר . 16.5%- ל15.5%- מ2010 בדצמבר 31- ועד ל2009 ביולי 1-כספיים החל מ

  .16% ו יהי2010 לשנת שיעור מס השכר ומס הרווחכי  פורסם ברשומות 2009

לעניין חוק מס ערך מוסף תגרום הגדלת מס הרווח לגידול " מוסד כספי"בשל היות הבנק 

 36.21% שיעור מס כולל של חל 2009כך שבשנת , בשיעור המס הכולל שיחול על הבנק
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 יחול שעור מס כולל של 2010ובשנת )  נקודות האחוז0.28גידול של  (35.93%במקום 

  ).נקודות האחוז 0.28גידול של  (35.06% םבמקו 35.34%

 אינה 2009סך ההשפעה של השינוי בשיעור מס ערך מוסף על ההפרשה למסים בשנת 

  .מהותית

  .לדוחות הכספיים 26  ראה בבאור-פרטים נוספים על ההפרשה למס 

  . לדוח256 ראה בעמוד 1985-ח"התשס) תיקון) (אומים בשל אינפלציהית(בעניין תיקון חוק מס הכנסה 

  

בסך  ברווח 2009 של קבוצת לאומי הסתכם בשנת מפעולות רגילות לאחר מסים) הפסד(הרווח 

   .2008ח בשנת " מיליון ש)389(  בסךהפסד לעומת, ח"מיליון ש 1,941

 הסתכם בשנת מפעולות רגילות לאחר מס של חברות כלולות )הפסדים (ברווחיםחלק הקבוצה 

 168 ירידה של ,2008-בח "מיליון ש 249לרווח בסך  בהשוואה ,ח" מיליון ש81של  ברווח 2009

  .ח"מיליון ש

  :החברות הבאותתרומת בסעיף זה נובע מ הרווחעיקר 

ח " מיליון ש157  רווח בסךלעומת, 2009- בח"מיליון ש 1 בסך רווח :מ"החברה לישראל בע .1

  .2008בשנת 

  ח " מיליון ש82ת רווח בסך לעומ ,2009-בח "מיליון ש 72  רווח בסך:מ" בעפז חברת נפט .2

  .2008-ב

  . לדוח156לפרטים נוספים ראה בעמוד 

  

לעומת ח " מיליון ש36ברווח של  הסתכם חלקם של בעלי המניות החיצוניים ברווחי הקבוצה

  . קארד  הגידול ברווח נובע מחלק המיעוט בלאומי.2008 בשנת ח" מיליון ש18

 1,986בסך  2009בשנת בוצת לאומי הסתכם של ק מפעולות רגילות) ההפסד(הרווח הנקי 

נטרול הוצאות שכר מיוחדות ב. 2008ח בשנת "מיליון ש) 158 ( בסךהפסד לעומת ח"מיליון ש

   .ח" מיליון ש1,698 של עלייההיתה , כמפורט לעיל

 ,ח"מיליון ש 28של ברווח  2009 בשנת הסתכם יםמפעולות בלתי רגילות לאחר מסהרווח 

 מהון המניות 20% מהקצאת  נבע2008בשנת הרווח . 2008בשנת ח "יון ש מיל250-בהשוואה ל

   .מ" ניהול השקעות ומימון בע-המונפק והנפרע של לאומיקארד לחברת קנית 

  . לדוחות הכספיים27פרטים נוספים ראה בבאור 

  

  בהשוואה , ח"ש 1.35-ל 2009 הגיע בשנת למניהמפעולות רגילות ) ההפסד(הרווח הנקי 

   .2008ח בשנת "ש )0.11(-ל

   .2008ח בשנת " ש0.06-לבהשוואה , ח" ש1.37- ל2009 הגיע בשנת למניההרווח הנקי 
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   :של) ללא זכויות המיעוט ( ממוצע לתקופההתשואה להון עצמי

 2009  2008  

  %    

  0.5  10.2  הרווח הנקי 

  )0.8(  10.1  הנקי מפעולות רגילות) ההפסד(הרווח 

  

במונחים (בפריסה רבעונית ) ללא זכויות המיעוט(ע לתקופה התשואות להון עצמי ממוצ

  ): שנתיים

 2009       2008        

 רביע רביע רביע רביע רביע רביע   רביע  רביע 

  ראשון  שני  שלישי  רביעי  ראשון  שני  שלישי  רביעי  

  %                

  9.8  19.1  )1.6(  )22.2(  9.7  11.1  11.0  10.6  הנקי ) הפסד(הרווח 

                  ) הפסד(הרווח 

  9.8  13.4  )1.6(  )22.2(  9.6  10.4  11.0  10.6  הנקי מפעולות רגילות
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   הרבעונים האחרוניםבשמונתת הרווח יוהתפתחו

  :להלן תמצית דוח רווח והפסד מפעולות רגילות לאחר מסים בשמונת הרבעונים האחרונים. א

  )לא כולל חברות כלולות וזכויות מיעוט(

  2009          2008          

רביע   

  רביעי

רביע 

  שלישי

רביע   שני רביע

  ראשון

כ "סה

  שנתי

רביע 

  רביעי

רביע 

  שלישי

  רביע

  שני

  רביע 

  ראשון

כ "סה

  שנתי

                  ח"במיליוני ש  

  6,380  1,960  1,953  1,491  976  7,023  1,362  1,926  1,923  1,812   רווח מפעולות מימון

  )2,145(  )244(  )316(  )495(  )1,090(  )1,517(  )354(  )339(  )443(  )381(  הפרשה לחובות מסופקים

                      הכנסות תפעוליות

  2,800  851  864  540  545  4,563  1,003  1,013  1,292  1,255  ואחרות

  )7,003(  )1,794(  )1,662(  )1,746(  )1,801(  )6,937(  )1,564(  )1,640(  )1,758(  )1,975(   הוצאות תפעוליות ואחרות

                      מפעולות ) הפסד(רווח 

  32  773  839  )210(  )1,370(  3,132  447  960  1,014  711  רגילות לפני מסים

  )421(  )383(  )400(  )61(  423  )1,191(  )42(  )409(  )499(  )241(   הטבה) הפרשה למס(

                      מפעולות ) הפסד(רווח 

  )389(  390  439  )271(  )947(  1,941  405  551  515  470  רגילות לאחר מסים

  

פתחות הסעיפים העיקריים ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות להלן הת. ב

  :מסופקים

  2009          2008          

רביע   

  רביעי

רביע 

  שלישי

  רביע

  שני

רביע 

  ראשון

כ "סה

  שנתי

רביע 

  רביעי

רביע 

  שלישי

  רביע

  שני

  רביע 

  ראשון

כ "סה

  שנתי

                ח"במיליוני ש  

  6,678  1,629  1,671  1,584  1,794  6,459  1,631  1,683  1,492  1,653  פעילות שוטפת

גבייה והפחתה של ריבית 

  בגין חובות בעייתיים

  

106  

  

97  

  

88  

  

89  

  

380  

  

91  

  

80  

  

87  

  

249  

  

507  

הפרשי שער בגין מניות 

  שנזקפו בהכנסות או 

  בקרן הון

  

  

)1(  

  

  

17  

  

  

31  

  

  

)109(  

  

  

)62(  

  

  

)30(  

  

  

2  

  

  

129  

  

  

97  

  

  

198  

 ממכירת) הפסדים(רווחים 

   נטו, ח זמינות למכירה"אג

  

)1(  

  

120  

  

32  

  

143  

  

294  

  

)829(  

  

)456(  

  

)80(  

  

28  

  

)1,337(  

  ) הפסדים(רווחים 

שמומשו וטרם מומשו 

  לשווי שוק מהתאמות 

  ח למסחר"של אג

  

  

  

11  

  

  

  

60  

  

  

  

48  

  

  

  

113  

  

  

  

232  

  

  

  

147  

  

  

  

)135(  

  

  

  

)4(  

  

  

  

74  

  

  

  

82  

ע חיסוי "עלות מימון בק

  ל"השקעות בחו

  

)8(  

  

87  

  

50  

  

)144(  

  

)15(  

  

)134(  

  

9  

  

-  

  

27  

  

)98(  

התאמות לשווי הוגן של 

  מכשירים נגזרים

  

49  

  

19  

  

)59(  

  

)328(  

  

)319(  

  

)25(  

  

250  

  

)22(  

  

)169(  

  

34  

  316  25  172  157  )38(  54  )33(  53  31  3  השפעת המדד הידוע

  6,380  1,960  1,953  1,491  976  7,023  1,362  1,926  1,923  1,812  סך הכל
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  :להלן התפתחות רבעונית של ההפרשות לחובות מסופקים. ג

  2009          2008          

רביע   

  יערבי

רביע 

  שלישי

  רביע 

  שני

רביע 

  ראשון

כ "סה

  שנתי

רביע 

  רביעי

רביע 

  שלישי

  רביע 

  שני

רביע 

  ראשון

כ "סה

  שנתי

                  ח"במיליוני ש  

  2,072  269  311  500  992  1,565  323  396  461  385  הפרשה ספציפית

  73  )25(  5  )5(  98  )48(  31  )57(  )18(  )4(  הפרשה נוספת 

  2,145  244  316  495  1,090  1,517  354  339  443  381  סך הכל

  שיעור ההפרשה מסך הכל 

על בסיס (האשראי לציבור 

  )שנתי

  

  

0.74%  

  

  

0.87%  

  

  

0.66%  

  

  

0.67%  

  

  

0.74%  

  

  

2.05%  

  

  

0.96%  

  

  

0.63%  

  

  

0.49%  

  

  

1.01%  

  

  :הלן התפתחות רבעונית בהכנסות התפעוליות והאחרותל. ד

  2009          2008          

רביע   

  רביעי

רביע 

  שלישי

  רביע 

  שני

רביע 

  ראשון

כ "סה

  שנתי

רביע 

  רביעי

רביע 

  שלישי

  רביע 

  שני

רביע 

  ראשון

כ "סה

  שנתי

                ח"במיליוני ש  

  3,538  902  882  887  867  3,511  831  840  915  925  עמלות תפעוליות 

  ) הפסדים(רווחים 

   מהשקעות במניות

  

236  

  

286  

  

90  

  

95  

  

707  

  

)434(  

  

)363(  

  

)44(  

  

)71(  

  

)912(  

  174  20  26  16  112  345  77  83  91  94   הכנסות אחרות

  סך כל ההכנסות 

  התפעוליות והאחרות

  

1,255  

  

1,292  

  

1,013  

  

1,003  

  

4,563  

  

545  

  

540  

  

864  

  

851  

  

2,800  

  

  :ונית בהוצאות שכרלהלן התפתחות רבע. ה

  2009          2008          

רביע   

  רביעי

רביע 

  שלישי

  רביע 

  שני

רביע 

  ראשון

כ "סה

  שנתי

רביע 

  רביעי

רביע 

  שלישי

  רביע 

  שני

רביע 

  ראשון

כ "סה

  שנתי

                ח"במיליוני ש  

  3,747  952  956  857  982  4,014  1,003  948  961  1,102  הוצאות שכר ללא מיוחדות

  371  179  19  186  )13(  38  )120(  )19(  91  86  ותהוצאות שכר מיוחד

  הוצאות בגין הנפקת: מזה

  אופציות לעובדים

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

)14(  

  

)37(  

  

6  

  

29  

  

)16(  

  רישום ההטבה בגין 

  מכירת מניות לעובדים

  

26  

  

15  

  

-  

  

-  

  

41  

  

-  

  

)39(  

  

11  

  

)22(  

  

)50(  

  535  163  2  262  108  )9(  )120(  )20(  76  55   ופנסיההפרשה לפיצויים

  )154(  -  -  -  )154(  -  -  -  -  -  החזר מס שכר

   שינויים אקטואריים

  בגין יובל

  

4  

  

-  

  

-  

  

-  

4  

  

  

47  

  

-  

  

-  

  

-  

  

47  

  9  8  -  )1(  -  2  -  1  -  1  שונות

  4,118  1,131  975  1,043  969  4,052  883  929  1,052  1,188  סך הכל הוצאות שכר
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  :בעוניםלהלן השינויים העיקריים ברווח והפסד לפי ר

  )לעיל' פירוט רבעוני ראה בלוח ב (:הרווח המימוני לפני הפרשה לחובות מסופקים .1

  : של השנההראשוןברביע 

עלייה ברווחים ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה ועלייה בשווי שוק של אגרות  •

החוב ורווחים שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של אגרות חוב למסחר לעומת 

  .2008- בהתקופה המקבילה

  ).הפרשי עיתוי(השפעה שלילית בגין התאמות לשווי הוגן של מכשירים נגזרים  •

  . בגבייה והפחתה של ריבית בגין חובות בעייתיים שהופרשו בעברירידה •

  .השפעה שלילית של הפרשי שער בגין מניות שנזקפו בהכנסות תפעוליות או בקרן הון •

  .ל"עות בחוחיסוי השק ע"השפעה שלילית של עלות מימון בק •

  .השפעה שלילית של המדד הידוע •

  

  :ברביע השני של השנה

  .בעיקר במגזר השקלי הלא צמוד,  בהיקפי הפעילות הפיננסיתגידול •

מומשו קיטון ברווחים ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה ברווחים שמומשו וטרם  •

  .מהתאמות לשווי הוגן של אגרות חוב למסחר

   .הוגן של מכשירים נגזרים בהתאמות לשווי ירידהקיטון ב •

  .ל"ע חיסוי השקעות בחו"השפעה חיובית של עלות מימון בק •

  . מהפרשי שער בגין מניות שנזקפו בהכנסות תפעוליות או בקרן הוןהשפעה חיובית •

  .השפעה חיובית של המדד הידוע •

  

  :השלישי של השנה ברביע

ומשו וטרם מומשו גידול ברווחים ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה וברווחים שמ •

  .מהתאמות לשווי הוגן של אגרות חוב למסחר

  .ל"ע חיסוי השקעות בחו"השפעה חיובית של עלות מימון בק •

  .השפעה שלילית של ירידה במרווח •

  

  : השנהשלהרביעי  ברביע

ירידה ברווחים ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה וברווחים שמומשו וטרם מומשו  •

 .רות חוב למסחרמהתאמות לשווי הוגן של אג

  

  )לעיל' פירוט רבעוני ראה בלוח ג (:הפרשה לחובות מסופקים .2

הרבעונים הראשונים של השנה היתה עלייה בהפרשות לחובות מסופקים בשלושת  •

  .2008-שלושת הרבעונים הראשונים בשל הממוצעות לעומת ההפרשות הרבעוניות 
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ההפרשה  לעומתים  בהפרשות לחובות מסופקירידהשל השנה חלה  הרביעיברביע  •

 .בתקופה המקבילה אשתקדהרבעונית 

  

  )לעיל' פירוט רבעוני ראה בלוח ד (:הכנסות תפעוליות ואחרות .3

, 2008- ביחס להכנסות הרבעוניות בגדלו ההכנסות התפעוליות והאחרות 2009בשנת  •

  . ערך בהשקעות במניות וקרנותעלייתאו / ומרווחיםוזאת בעיקר כתוצאה 

מרווחי קופת הפיצויים והתגמולים מעבר לעלויות רטרו נובע ידול הגבהכנסות אחרות  •

 2רביע , ח" מיליון ש57 - 1רביע (נזקפו כהכנסה תפעולית  שבגין העלאות שכר שוטפות

  ).ח" מיליון ש50 -ח וברביע הרביעי " מיליון ש72 - 3רביע , ח" מיליון ש58 -

כתוצאה  .2008-בהרביעי לעומת הרביע ברביע הרביעי חל קיטון בהכנסות אחרות  •

 .2008עולמית ברביע הרביעי של הח מויזה " מיליון ש91מרישום הכנסות בסך 

  

  )לעיל' פירוט רבעוני ראה לוח ה (:הוצאות שכר והוצאות נלוות .4

 נרשמו עלויות שכר להשלמת העתודות החסרות 2008עקב הפסדי קופות הגמל בשנת  •

נרשמו רווחים בגין קופות הגמל  2009 של מאידך ברביע הראשון. ח"מיליון ש 237 בסך

  .ח"מיליון ש 223שקיזזו חלקית את עלויות השכר בסך 

לעומת ממוצע , ח"מיליון ש 1,013-הממוצע הרבעוני השנתי של הוצאות שכר עמד על כ •

מיליון  1,004-ובניכוי הוצאות שכר מיוחדות על כ 2008בשנת ח " מיליון ש1,030של 

  .2008-ח ב"מיליון ש 937לעומת ממוצע של , ח"ש

 .ברביע הרביעיגדלו הוצאות מיוחדות  הוצאות השכר בנטרול •

  

  :הוצאות תפעוליות אחרות .5

. לממוצע הרבעונים הקודמים ל ביחס"ברביע הרביעי של השנה חל גידול בהוצאות הנ •
היה  2008 של  מאידך ביחס לרביע הרביעי.16.3%-ח כ" מיליון ש54-הגידול היה של כ

  .15.8%-ח כ" מיליון ש72 קיטון של

הוצאות שכירות של גידול בהגידול ברביע הרביעי הינו תוצאה , אחזקת בנינים וציוד •
 .ואחזקת תוכנות

  
  :הפרשה למס .6

בגין חיוביים  כתוצאה מהפרשי שער נמוךהשנה שיעור המס היה  ברביע הראשון של •
  . ל אשר אינם נכללים בבסיס המס"השקעות בחברות בנות בחו

מס החברות מהורדת השלישי של השנה שיעור המס היה גבוה בעיקר כתוצאה ברביע  •
בעקבות הגידול בשיעור המס קוזז חלקית , בהתאםנדחים המיסים השדרש את עדכון 

 .לבין רשויות המסומספר חברות בנות הסכם שנחתם ברביע זה בין הבנק 

  .33.9%-שיעור המס ברביע הרביעי היה כ •

  
  .שבסקירת ההנהלה' חאה בתוספת מידע רב רבעוני נוסף ר
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  המבנה וההתפתחות של הנכסים וההתחייבויות

   ח בהשוואה"מיליארד ש 321.8- ב2009 בדצמבר 31-בשל קבוצת לאומי הסתכם  המאזן

   2009 בדצמבר 31-בושל הבנק הסתכם  ,3.5%עלייה של  - 2008ח בסוף "מיליארד ש 310.8-ל

  .4.6%עלייה של , 2008בסוף ח "מיליארד ש 267.7לעומת  ח"מיליארד ש 280.0-ב

 97.8-הינו כ הקבוצה מאזןמסך  ערך הנכסים הנקובים במטבע חוץ והצמודים למטבע חוץ

  ב " השקל ביחס לדולר של ארהיוסף 2009בשנת . מסך הנכסים 30.4%-כ, ח"מיליארד ש

   .2.7%-בפוחת השקל  לאירו  וביחס0.7%-ב

 בסך 0.2%- בשיעור של כלעלייהול כלל מטבעות החוץ תרם השינוי בשערי החליפין של השקל מ

  .כל המאזן של הקבוצה

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

 782-בכ מסתכמים ,וקרנות השתלמות לגביהם ניתנים שירותי ניהול תפעולי ומשמרות

 מיליארד 172- מיליארדי דולר ו207-כ(, 2008ח בסוף "ד ש מיליאר651 לעומת ,ח"מיליארד ש

  . כמפורט להלן)דולר בהתאמה

  :להלן ההתפתחות בסעיפי המאזן העיקריים .א

      הבנק      מאוחד  

  שיעור   בדצמבר31  שיעור    בדצמבר31  

  השינוי  2008  2009  השינוי  2008  2009  

  %-ב  ח "במיליוני ש  %-ב  ח "במיליוני ש  

  4.6  267,706  280,001  3.5  310,792  321,775  סך כל המאזן

  4.0  221,409  230,223  2.3  244,783  250,418  פיקדונות הציבור

 שטרי התחייבות, אגרות חוב

  וכתבי התחייבות נדחים 

  

25,261  

  

20,636  

  

22.4  

  

5,526  

  

4,637  

  

19.2  

  39.0  3,481  4,838  1.1  3,742  3,785  פיקדונות מבנקים

  23.3  58,355  71,953  29.6  33,130  42,933  בבנקיםמזומנים ופיקדונות 

  31.2  37,056  48,627  28.0  44,910  57,505  ניירות ערך

  )8.3(  144,574  132,620  )4.0(  213,215  204,669  אשראי לציבור

  4.1  3,011  3,134  3.1  3,445  3,553  בניינים וציוד

  

מומן מגידול , ח"מיליארד ש 22-הגידול בהשקעות בניירות ערך ובפיקדונות בבנקים בסך כ

ח ומקיטון באשראי לציבור " מיליארד ש10של בפיקדונות הציבור וגיוס שטרי הון בהיקף כולל 

  .ח" מיליארד ש9-בכ
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  :מאזניים עיקריים- ההתפתחות בסעיפים חוץלהלן .ב

      הבנק      מאוחד  

  שיעור   בדצמבר31  שיעור    בדצמבר31  

  ויהשינ  2008  2009  השינוי  2008  2009  

  %-ב  ח "במיליוני ש  %-ב  ח "במיליוני ש  

  29.0  923  1,191  8.7  1,631  1,773  אשראי תעודות

  3.7  6,934  7,193  )9.1(  6,821  6,199  ערבויות להבטחת אשראי

  15.4  7,857  9,064  14.0  8,117  9,250  ערבויות לרוכשי דירות

  )1.0(  15,453  15,298  0.4  14,454  14,509  ערבויות והתחייבויות אחרות

  16.6  222,182  258,987  15.3  234,883  270,884   *מכשירים נגזרים

  )12.6(  120,030  104,915  )15.1(  125,631  106,629  אופציות מכל הסוגים
  
  . ונגזרי אשראיswaps ,futures, חוזי החלפות פיננסיות, "פורוורד"כולל עיסקאות   *

  .ספייםלדוחות הכ) ו-ו, א(18 ראה בבאור -פירוט נוסף   

  

  :)1(יבקבוצת לאומלקוחות ה הנכסים הכספיים החוץ מאזניים שללהלן התפתחות ביתרות  .ג

      מאוחד  

  השינוישיעור   2008  2009  

   %-ב    ח "במיליוני ש  

  28.9  295,853  401,676  תיקי ניירות ערך של לקוחות

  24.1  36,572  47,666  )3 ()2 (בניהול קרנות נאמנות  :מזה

  53.6  31,794  40,785  )3) (2 (קופות גמל  

  30.1  12,769  17,771  )3) (2 (קרנות השתלמות  

  31.2  340,416  460,232  סך הכל 
 
לגביהם ,  של קרנות וקופות גמל(custody)לרבות עליית שווי השוק של ניירות ערך ושווי הניירות שבמשמרת  )1(

  .ניתנים שירותי ניהול תפעולי ומשמורת

  .קופות גמל וקרנות השתלמות, ת קרנות נאמנותהקבוצה בארץ אינה מנהל )2(

  .כולל יתרות הקופות של לקוחות מיועצים בלאומי, נכסי לקוחות לגביהם מעניקה הקבוצה שרותי תפעול )3(

  

ל ומגידול בהיקפי " בארץ ובחושווי השוקהעלייה בשווי הנכסים נובעת בעיקר מעליית 

  .הפעילות

  פיקדונות הציבור 

 244.8-לח בהשוואה "מיליארד ש 250.4-ב 2009ה הסתכמו בסוף בקבוצפיקדונות הציבור 

  .2.3% בשיעור של גידול, 2008ח בסוף "מיליארד ש

 לגידול תרם )ב היה ייסוף"ביחס לדולר ארה (ביחס למרבית מטבעות החוץ השקל פיחות

  . בסך כל פיקדונות הציבור0.6%בשיעור של 

 התחייבות וכתבי התחייבות נדחים שיתרתם כתבי, בנוסף גייסה הקבוצה מהציבור אגרות חוב

פיקדונות . 2008ח בסוף " מיליארד ש20.6-ח בהשוואה ל"מיליארד ש 25.3-כ 2009בסוף 

ומהווים יחד  3.9% בשיעור של 2009-וכתבי התחייבות נדחים גדלו ב, אגרות חוב, הציבור

  . מסך כל המאזן85.7%
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  : הצמדהלהלן תמהיל פיקדונות הציבור לפי סוגים ומגזרי

        2009 בדצמבר 31  

    פיקדונות   תוכניות  לזמן   לפי  

  סך הכל  מיועדים  חסכון  קצוב  דרישה  

  ח"במיליוני ש  %  %  %  %  

            :מטבע ישראלי

  119,050  50  -  49  46  צמוד-לא

  26,976  50  92  13  -  צמוד למדד

            :מטבע חוץ

  104,330  -  8  38  54  כולל צמוד מטבע חוץ

  62  -  -  -  -  לא כספי

    100  100  100  100  באחוזיםכל הסך 

  250,418  14  4,498  179,927  65,979  ח"במיליוני ש סך הכל

  

        2008 בדצמבר 31  

    פיקדונות  תוכניות  לזמן  לפי  

  סך הכל  מיועדים  חסכון  קצוב  דרישה  

  ח"במיליוני ש  %  %  %  %  

            :מטבע ישראלי

  111,976  40  -  47  47  צמוד-לא

  27,522  60  94  11  -  מדדצמוד ל

            :מטבע חוץ

  105,225  -  6  42  53  כולל צמוד מטבע חוץ

  60  -  -  -  -  לא כספי

    100  100  100  100  באחוזיםכל הסך 

  244,783  16  5,895  196,279  42,593  ח"במיליוני ש סך הכל

  

מודים בשקלים לא צפיקדונות  ב הייתה בעיקר2009 בהיקף פיקדונות הציבור בשנת העלייה

. ח" שמיליארד 0.5 בסך ירדופיקדונות בשקלים צמודי מדד  .ח" מיליארד ש7.1 בסך שגדלו

ח "מיליארד ש 0.6של למרות גידול , ח" מיליארד ש0.9ירדו בסך  פיקדונות במטבע חוץ

בניטרול השפעת השינויים בשער החליפין של . כתוצאה משינויים בשער החליפין של השקל

  .1.5%ת הציבור בשיעור של  פיקדונוירדו, השקל

  :להלן ההתפתחויות בסוגי הפיקדונות השונים

בעיקר , 2008 בדצמבר 31לעומת  6.3%-ב עלוצמודים -פיקדונות הציבור בשקלים לא •

  . הציבור למזעור חשיפות וסיכוניםכתוצאה מהעדפת 

 0.9% בשיעור של ירדומטבע החוץ ל םצמודיהפיקדונות הציבור הנקובים במטבע חוץ ו •

 ובנטרול השפעת השינויים בשער החליפין של השקל ירדו בשיעור 2008 בדצמבר 31לעומת 

  .1.5%של 

עם בעיקר בפיקדונות , 2008 בדצמבר 31לעומת  2.0%-ב ירדופיקדונות צמודים למדד  •

  .דרישה

). מוצרים מובנים (structured products-הבנק מפתח ומוכר מוצרי השקעה פיננסיים מסוג ה

הבטחה של הקרן במלואה או , מחד, סוגים שונים של מוצרים מובנים הכולליםקיימים 

הויתור על . סיכוי לתשואה גבוהה מזו שנותנות השקעות חסרות סיכון, ומאידך, בחלקה
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אופציות : כגון, מאפשר רכישת נגזרים פיננסיים על נכסי בסיס שונים, הריבית חסרת הסיכון

שהם , ונגזרי אשראי ועוד אופציות על שערי חליפין, די מניותאופציות על מניות ומד, על ריביות

הבטחת הקרן הינה , בפיקדונות המובנים המוצאים על ידי הקבוצה. מרכיב במוצר המובנה

טווח הזמנים של . הבטחת הקרן הינה לעיתים חלקית, ואילו באגרות חוב מובנות, מלאה

 15ועד טווח ארוך של עד , ודש ימיםלעיתים אפילו ח, המוצרים המובנים נע בין טווח קצר

  .  עקב המשבר הגלובלי הוקטנו ההשקעות במוצרים אלה2009בשנת . שנים

 452 מיליון דולר לעומת 224 בסך 2009 בדצמבר 31יתרת הפיקדונות המובנים הסתכמה ביום 

  .2008מיליון דולר בסוף 

  :להלן התפתחות פיקדונות הציבור לפי מגזרי פעילות עיקריים

   השינוי%   בדצמבר 31   בדצמבר31  

  מדצמבר   2008  2009  

    ח"במיליוני ש  מגזר

  )1.6(  120,846  118,930  משקי בית

  4.0  14,475  15,057  עסקים קטנים

  9.6  23,111  25,324  בנקאות עסקית

  12.8  29,723  33,533  בנקאות מסחרית

  8.1  38,085  41,158  בנקאות פרטית 

  )11.5(  18,543  16,416  *אחר ניהול פיננסי שוקי הון ו

  2.3  244,783  250,418  סך הכל
  
  .כולל בעיקר פיקדונות של גופים מוסדיים  *

  

 פיקדונות אלה כוללים - ח" מיליארד ש0.7- בכ2009 מסתכמים לסוף מממשלותפיקדונות 

 שהועמדו בשנים קודמות לרשות הבנקים בעיקר לפריסת חובות, מקורות ממשלתיים

  .ן פיקדונות למתן אשראים לדיור לציבור הזכאיםוכ, הקיבוצים

  .ח בפיקדונות ממשלות" מיליארד ש0.1- היתה ירידה של כ2009בשנת 

 0.6-בפיקדונות הממשלה למתן אשראי על אחריותה קוזזו מהאשראי והם מסתכמים 

  .ח"מיליארד ש

 76- בכ2009ל שהסתכמו בסוף "סעיף זה כולל גם פיקדונות של ממשלות זרות בשלוחות בחו

  .2008ח בסוף " מיליון ש64ח לעומת "מיליון ש
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  פיקדונות בבנקים ופיקדונות מבנקים

  :)מרכזיים ומסחריים (פיקדונות בבנקים. א

  2008  בדצמבר31  2009 בדצמבר 31  

    בבנקים    בבנקים  

  בבנקים  מרכזיים  בבנקים  מרכזיים  

        ח "במיליוני ש  

          :מטבע ישראלי

  1,119  12,959  1,218  23,566  צמוד-לא

  529  -  446  -  צמוד מדד

  12,229  4,838  12,433  3,336  ח"ח כולל צמוד מט"מט

  13,877  17,797  14,097  26,902  סך כל הפיקדונות בבנקים

  

בהפקדות בבנק היה גידול העיקר  .29.4% בשיעור של עלייהבסך כל הפיקדונות בבנקים היתה 

פיקדונות שהיו בבנקים מסחריים החלק מ. 1.6%ה של בבנקים מסחריים היתה עליי .ישראל

פעילות זו הינה תוצאה של  .ב וצרפת"של ממשלות ארההוסטו להשקעות באגרות חוב ל "בחו

  .ל"הסיכון למשבר הפיננסי על ידי הקטנת החשיפות לבנקים מסחריים בחורמת התאמת 

   :פיקדונות מבנקים. ב

  2008  בדצמבר31  2009 בדצמבר 31  

    מבנקים    יםמבנק  

  מבנקים  מרכזיים  מבנקים  מרכזיים  

        ח "במיליוני ש  

          :מטבע ישראלי

  1,581  -  2,115  -  צמוד-לא

  800  -  439  -  צמוד מדד

  1,361  -  1,231  -  ח"ח כולל צמוד מט"מט

  3,742  -  3,785  -  סך כל הפיקדונות מבנקים

  

, לצורך כך. בנקאיים כנגד ביטחונותרשאי בנק ישראל לתת הלוואות לתאגידים ה, על פי החוק

  .שיעבוד על תיק ניירות הערך של הבנק וכן, משמשים פיקדונות הבנק בבנק ישראל

, ח"מיליארד ש 24.2 היו סך כל הפיקדונות של הקבוצה בבנק ישראל 2009 בדצמבר 31ביום 

  . הלוואות מבנק ישראללא היווכנגדם 

  .111לפרטים נוספים ראה בעמוד 

  

ולקבוצה פיקדונות נטו , מצב הנזילות בקבוצה חיובי ביותר, ן לראות מלוחות אלהכפי שנית

  .ח" מיליארד ש37.2 בהיקף שלבבנקים 
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   האשראי לציבור

 213.2ח לעומת "מיליארד ש 204.7-ב 2009 בקבוצת לאומי הסתכם בסוף האשראי לציבור

 האשראי לציבור ).8.3%ל ש ירידהבבנק ( ,4.0%בשיעור של  ירידה, 2008ח בסוף "מיליארד ש

  ).2008 בסוף 68.6%לעומת  (מסך כל המאזן 63.6%מהווה 

, יקוש עקב המיתון ששרר בתחילת השנהבמהקיטון ב, בעיקר ,הירידה בהיקף האשראי נובעת

הקטנת אשראים על ידי לקוחות , 2008 אשראים קצרים שהועמדו לקראת סוף שלפרעונות 

  .יימים בהתאם להגדרת תאבון הסיכון של הקבוצהק ההון וכן מהקטנת אשראים מסווש

 בשיעור הי לעליתרם) ב"ייסוף ביחס לדולר ארה(השקל ביחס למרבית מטבעות החוץ  פיחות

  . בסך האשראי לציבור0.2%של 

   2009בנוסף לאשראי לציבור משקיעה הקבוצה בניירות ערך של חברות המסתכמים בסוף 

והמגלמים גם כן סיכוני , 2008ח בסוף " מיליון ש8,204-ח בהשוואה ל" מיליון ש8,206-ב

  .אשראי

  :להלן התפתחות רבעונית של האשראי לציבור לפי מגזרי הצמדה

  רביע  

  ראשון

  רביע

  שני

  רביע

  שלישי

  רביע

  רביעי

  סך הכל

  שנתי

  4,361  1,423  2,295  827  )184(  ח"במיליון ש צמוד-לא

  4.3  1.4  2.2  0.8  )0.2(   הגידול%

  )4,139(  )531(  )606(  )605(  )2,397(  ח"שיליון צמוד מדד במ

  )7.7(  )1.1(  )1.2(  )1.2(  )4.5(  )קיטון (%

  )8,786(  )194(  )4,932(  )5,886(  2,244  ח"שיליון ח במ"ח וצמוד מט"מט

  )15.1(  )0.4(  )9.0(  )9.7(  3.9  )קיטון( הגידול %

  )8,546(  698  )3,243(  )5,664(  )337(  ח"שיליון  במסך הכל

  )4.0(  0.3  )1.6(  )2.7(  )0.2(  )קיטון (ידול הג%

  

ח " מיליארד ש182- בכ2009סך כל האשראי לציבור בפעילות הקבוצה בארץ הסתכם בסוף 

  .3.8% בשיעור של קיטון, 2008ח בסוף " מיליארד ש189לעומת 

   :להלן תמהיל האשראי לציבור לפי סוגים ומגזרים

  השינוי  2008 בדצמבר 31  2009 בדצמבר 31  

  %-ב   בתמהיל%  ח"במיליוני ש   בתמהיל%  ח"במיליוני ש  

  4.3  48  101,569  52  105,930   *צמוד-לא

  )7.7(  25  53,457  24  49,318  צמוד מדד

  )15.1(  27  58,189  24  49,421  ח"כולל צמוד מט, ח"מט

  )4.0(  100  213,215  100  204,669  סך הכל
  
  .טים לא כספייםיכולל פר  *

  

, ח" מיליון ש8,768במטבע חוץ ובצמוד מטבע חוץ בסך  היתה לציבור באשראי הירידה עיקר

  האשראי לציבור.15.8% בשיעור שלירדובנטרול השפעת השינויים בשער החליפין של השקל 

בסך ירד האשראי לציבור הצמוד למדד ו ,ח" מיליון ש4,361בסך  עלהבשקלים לא צמודים 

  .7.7%, ח" מיליון ש4,139
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 8.4בור שקוזז מפיקדונות לפי מידת הגבייה הסתכם בקבוצה בסך סך כל האשראי לצי

מהאשראי ניתן מפיקדונות הממשלה לפי מידת הגבייה למימון  82.2%-כ. ח"מיליארד ש

  .משכנתאות

   :להלן התפלגות האשראי במטבע חוץ כולל צמוד מטבע חוץ לפי מטבעות עיקריים

  2008 בדצמבר 31  2009 בדצמבר 31  

    ח"במיליוני ש  

  39,959  32,494  ב"דולר ארה

  7,498  6,578  אירו

  10,732  10,349  מטבעות אחרים

  58,189  49,421  סך הכל

  

 בסך האשראי 0.7% בשיעור של גרם לעלייה השקל ביחס למרבית מטבעות החוץ פיחות

  .ח"ח והצמוד מט"במט

   :ן"להלן התפתחות החבויות לענף בינוי ונדל

     בדצמבר31   בדצמבר31  

  השינוי  2008  2009  

  %-ב    ח "במיליוני ש  

  2.9  40,374  41,541  סיכון אשראי מאזני

  25.6  3,621  4,547   *דירות ערבויות לרוכשי

  15.1  16,686  19,213  סיכון אשראי חוץ מאזני אחר

  7.6  60,681  65,301  סך הכל
  
  .משוקלל לשווה ערך מאזן  *

  

בסקירת ' לפי דוח ענפי משק בתוספת ה( בארץ ן"בינוי ונדלסך כל סיכון האשראי בענף 

מסך  22.1%-כ בארץ מהווה ן"בינוי ונדללענף  סיכון האשראי. 7.6%-ב 2009-ב עלה) ההנהלה

לפי כללי החישוב שקבע בנק ישראל לצורך קביעת שיעור , מאידך.  בארץכל סיכון האשראי

ולכן יש , יות בארץמסך כל החבו 25.7%-לכמגיעה  סך כל החבות בענף בבנק, המימון הענפי

  .2008בסוף שנת  2.27%לעומת חריגה בשיעור של  5.7%-כשל  ענפית לאשראי חריגה

  .ע ההפרשה הנוספת" לדוח פרטים בק66ראה גם בעמוד 
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  :להלן התפתחות האשראי לציבור לפי מגזרי פעילות עיקריים

   השינוי%   בדצמבר 31   בדצמבר31  

  מדצמבר  *2008  2009  

    ח"יוני שבמיל  מגזר

  7.6  62,145  66,889  )1(משקי בית 

  )2.8(  18,161  17,653  )2(עסקים קטנים 

  )10.3(  48,488  43,516  )3(בנקאות מסחרית 

  )9.8(  76,563  69,089  )4(בנקאות עסקית 

  )0.2(  6,455  6,439   בנקאות פרטית

  

 ירד 2009-וב, ח" מיליארד ש112.6מסתכם בסך )  ועסקיתתמסחרי(סך כל האשראי העסקי 

) עסקים קטנים ובנקאות פרטית, משקי בית( סך כל האשראי הפרטי .10.0%בשיעור של 

  .4.9% בשיעור של עלה 2009-ח וב" מיליארד ש91מסתכם בסך 

  .סווג מחדש  *

 האשראי למשקי בית גדלבניטרול אשראי זה , )משכנתאות(האשראי למשקי בית כולל גם הלוואות לדיור  )1(

ח וגדלו בשיעור של " מיליארד ש44.4- ב2009ההלוואות לדיור הסתכמו בסוף  .3.2%-ב) םבנקאות ופיננסי(

  ).6.5% היה 2008-שיעורי הגידול באשראי ב (9.4%

  .2.0% של קיטוןבנטרול השפעת הסגמנטציה בין המגזרים היה  )2(

  . בלבד9.1%הסגמנטציה בין המגזרים היתה ירידה של  בנטרול השפעת )3(

 ירידהח בפעילות בארץ ובסך הכל " מיליארד ש7.6-של כ ירידהת העסקית היתה במגזר הבנקאו באשראי )4(

  .  בנטרול סגמנטציה11.0% או 9.8%בשיעור של 

  

  .לסקירת הנהלה' נתונים נוספים בקשר עם התפתחות האשראי וסיכוני האשראי לפי ענפי משק ראה בתוספת ה

  

  :ילות עיקרייםלהלן התפתחות רבעונית של האשראי לציבור לפי מגזרי פע

  רביעי רביעי  רביע שלישי  רביע שני  רביע ראשון  

        ח"במיליוני ש  

  66,889  65,401  63,252  62,242  משקי בית

  17,653  17,283  17,099  17,711  עסקים קטנים

  43,516  43,747  44,466  47,095  בנקאות מסחרית

  69,089  70,016  74,680  77,873  בנקאות עסקית

  6,439  6,286  6,513  6,470  בנקאות פרטית 

  

  שעבוד לטובת בנק ישראל

, על פיה שעבד הבנק בשעבוד צף ראשון בדרגה  חתם הבנק על איגרת חוב2008 במאי 21ביום 

המגיעים ושיגיעו , את זכויותיו לקבלת סכומים וחיובים כספיים בשקלים, לטובת בנק ישראל

שאינם , )גדו לפי דיני מדינת ישראלשהתא(שהינם תאגידים , לבנק מפעם לפעם מאת לקוחותיו

של כל ) מ"מח(ושמשך החיים הממוצע , מפגרים בהחזר לבנק של אשראים שקיבלו מהבנק

השעבוד הינו . ל"הנ שניתנו וינתנו על ידי הבנק ללקוחות, אשראי אינו עולה על שלוש שנים

 1.1עד לסך של , כפי שיהיו מעת לעת, בסכום השווה לגובה הסכומים המובטחים באיגרת החוב

  .ח"מיליארד ש

  . CLSשעבוד זה בא להבטיח כספים שידרשו לפעילות הבנק לצורך פעילותו במסלקת 

  . לדוח111לפרטים נוספים ראה עמוד 
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  סיכון אשראי לפי ענפי משק

  :לציבור לפי ענפי משק עיקריים* להלן התפתחות סיכון האשראי הכולל

    2008 בדצמבר 31  2009 בדצמבר 31  

  שיעור  שיעור  סיכון אשראי  שיעור  יכון אשראיס  

  השינוי  מסך הכל  כולל לציבור  מסך הכל  כולל לציבור  ענפי משק

  %  %  ח"במיליוני ש  %  ח"במיליוני ש  

  )8.8(  0.8  2,501  0.7  2,282  חקלאות

  )14.5(  16.3  52,212  14.3  44,658  תעשיה

  7.6  18.9  60,681  21.2  65,301  ן"בינוי ונדל

  4.8  0.6  1,851  0.6  1,939  ומים חשמל

  )10.2(  9.7  31,009  8.9  27,832  מסחר

  )9.3(  1.6  5,275  1.5  4,787  שרותי הארחה ואוכל, בתי מלון

  )14.2(  2.1  6,673  1.8  5,724  תחבורה ואחסנה

  )7.4(  2.2  7,084  2.1  6,557  תקשורת ושרותי מחשב

  )8.3(  13.3  42,565  12.5  39,018  שרותים פיננסיים

  )11.1(  2.9  9,279  2.6  8,253  ם עיסקיים אחריםשרותי

  )0.2(  2.7  8,564  2.7  8,548  שרותים ציבוריים וקהילתיים

  5.1  13.5  43,603  14.8  45,813  ר הלוואות לדיו-אנשים פרטיים 

  3.3  15.4  49,197  16.3  50,833    אחר-אנשים פרטיים 

  )2.8(  100.0  320,494  100.0  311,545  סך הכל
  
 ולרבות השקעות באגרות חוב של הציבור ונכסים אחרים בגין מכשירים יכון אשראי חוץ מאזנילרבות ס  *

  .נגזרים

  .בסקירת ההנהלה'  ראה בתוספת ה-פרטים נוספים על חלוקת האשראי לציבור לפי ענפי משק 

ת והשפעת סביבה כללי"למשמעות מושג זה ראה בפרק ". מידע צופה פני עתיד"חלק מהמידע המפורט להלן הינו 

  לעיל " תיאור עסקי התאגיד ומידע צופה פני עתיד בדוח הדירקטוריון"בסעיף , גורמים חיצוניים על הפעילות

  .51בעמוד 

  

  :ענף תעשיה

  : להלן התייחסות לפי תתי ענפי התעשיה

  :ענפי התעשייה

עליות . ענפי התעשייה הושפעו מאוד מהתנודתיות במחירי חומרי הגלם בשנים האחרונות

והחשש מפני עליות , 2008 והתעצמו במחצית הראשונה של 2007 בשנתחירים שהחלו המ

מהלך זה גרם לחברות . באותה תקופהיחסית  גבוהיםגרמו לחברות לרכוש מלאים , נוספות

עת החלו לרדת במהירות , 2009 של הראשון וברביע 2008הפסדים גדולים במחצית השנייה של 

בות נותרו עם רמות מלאי גבוהות של מוצרים מוגמרים  חברות ר. בעולםהסחורותמחירי 

וכן עם רמות גבוהות של מלאים , אשר לא נרכשו עקב ההאטה בביקושים, ומוצרים בתהליך

 סוף לקראת. על ירידת ערךבדוחותיהן ונאלצו לדווח , של חומרי גלם שלא נעשה בהם שימוש

השוק החל להתייצב  ,הגלם ומריח מחירי של התלולה הירידה נבלמה 2009 של הראשון הרביע

, בביקושים קלה עליה בענף נצפתה, כן כמו. 2009 שנת לאורך ותקל מחירים תועליואף נרשמו 

 מיהרו ולא, 2009 שנת לאורך שמרנית מדיניות בנקיטת המשיכו בענף החברות מרבית אולם

  .המלאי רמות את להגדיל או נוסף אדם חוכ לגייס
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   - מתכת. א

מתרכזת בעיקר באספקת תשומות ש ,ראל מאגד את תחום המתכת הבסיסיתענף המתכת ביש

נתוני הענף מצביעים על כך  . ואת תחום מוצרי המתכת המוגמרים,תעשייה ותשתיות, לבנייה

   . הכוללהענפיפדיון מרכיב מרכזי במתכת מהווה השפדיון מגזר מוצרי 

 ועד 2003משנת  .הברזל והפלדהבפרט מחירי ,  ממחירי המתכות בעולםמאודמושפע  הענף כולו

). במונחים דולריים( במצטבר 460%-עלו מחירי הפלדה בעולם בשיעור הגבוה מ, 2008יולי 

נרשמה עלייה ברווחיות החברות במגזר , על אף ההתייקרות במחירי חומרי הגלם, אולם

כאשר , זאת מפני שהתייקרות זו הועברה במלואה ללקוחות הענף דרך מחירי המכירה, הפלדה

 עליות רצופותבתקופה של , לכן. בפועל נמכרו מלאים אשר נרכשו בעבר במחירים נמוכים יותר

  .הפועלות במגזר הפלדהחברות של ה ותרווחיגם ה עלתה  הפלדהמחיריב

 חומרי הגלםבפרט במחירי , הסחורות בעולם במחירי "צניחה" החלה 2008ספטמבר בתחילת 

 המסחר תפסקהביאו לה,  חומרי הגלםירידת מחיריל הסימנים הראשונים .בענף המתכת

אשר רכשו במחצית הראשונה של ) בעולםבארץ ו (הפועלות במגזר הפלדההחברות . בפלדות

במטרה להגדיל את מחיר חומרי הגלם את  לקבע על מנת,  מלאים גדולים יחסית2008

   ."מתרסק"מצאו עצמם עם מלאי יקר בשוק שבו המחיר , המרווחים

וחוסר הוודאות לעתיד לבוא , מחנק האשראי אשר פגע בביקושים, העולמיכלי המשבר הכל

תוך האטה ביבוא חומרי ,  בקרב החברות הפועלות בענףבחינה מחודשת של פרויקטיםגררו 

יצרני הפלדה , המשבר בעקבות. צמצום מצבת העובדים ועוד, הפסקת צבירה של מלאים, הגלם

 ומפעלים מכרותנסגרו  כך ובשלה לצמצם את ההיצע במטר יצורהי  אף הם אתהקטינובעולם 

  .פלדה לייצוררבים 

 2008בוצעו בענף בסוף שנת , כתוצאה מהירידות בביקושים ולפיכך גם במחירי המכירה, בנוסף

  .םמלאיהלירידת ערך  הפרשות 2009ותחילת שנת 

חיקה אשר גרמה לש, כתוצאה מהמתואר לעיל גברה התחרות בין החברות הפועלות בענף

החברות הפועלות בענף את ניצלו כתגובה . נוספת של מחירי המכירה וכפועל יוצא ברווחיות

ן מקפידות לשמור על רמת מלאים נמוכה יחסית תוך ה לנקיטת צעדי התייעלות ו2009שנת 

ל ע הנמכרות, תולאורך השנה חלה ירידה בכמויות המיוצר. התאמת ההוצאות לרמת המכירות

מרבית החברות הפועלות בענף הציגו ירידה , כפועל יוצא. 2008ביחס לשנת  החברות בענף ידי

 חזרו מרבית החברות להציג 2009 של השלישי והרביעי ברביעים .2008ברווחיות ביחס לשנת 

 .רווח נקי מפעילות

 אותה סביב רוותונ, 2009 שנת בתחילת להתייצב החלו המחירים, באשר למחירי חומרי הגלם

 סביב רמות שהמחירים ישארוההערכות בענף הן .השנה לאורך קלות לעליות נטייה עם רמה

עם התאוששות , ארוך-בטווח הבינוני. בשל איזון יחסי בין הביקוש להיצע, המחירים הקיימות

  . צפויים הביקושים למתכות לעלות לצורכי בניית תשתיות, הצמיחה בעולם

   -חברות עתירות הידע . ב

 הענף של הרבה התלות עקב וזאת, העולמי מהמשבר כתוצאה מאוד נפגע טק-יההי ענף

 עם, 2007 שנת בסוף כבר נבלמה הענף את שאפיינה המואצת ההתפתחות (ל"מחו בביקושים

 במחצית העולמי הכלכלי המשבר פרוץ עם ממש של להאטה והפכה ב"בארה המשבר פרוץ

 ומול מטבעות הדולר ולמ השקל תיסוףל משמעותית חשוף הענף, כן כמו). 2008 של השנייה

 המיתון). בשקלים והוצאותיהן בדולרים הכנסותיהן שעיקר יצואניות הינן החברות (אחרים

 חלק להקפאת גרם ואף שונים בפרויקטים השקעות לדחיית, היתר בין, הוביל זו בתעשייה

 הנפגעים הינם למחצה המוליכים וענף השבבים ענף. א"כ ולצמצום מחירים להורדת, מהם

  . משברב קרייםהעי
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 טק-יההי בפעילות התאוששות של ראשיתה ניכרת 2009של שנת  האחרונים החודשים במהלך

 הינם בישראל טק-ההיי תעשיית של העיקריים הייצוא ויעדי הואיל, קדימה במבט .ב"בארה

 חיונית, ב"ארה ובעיקר, השונות המדינות של הכלכלית ההתאוששות, האירו וגוש ב"ארה

 משמעותי יצוא ליעד הפכו אסיה מדינות האחרונות בשנים ,בנוסף. הענפית הצמיחה להמשך

 את להאיץ צפויה אסיה במדינות התעשייה של מהירה התאוששות. טק-יההי תעשיית של

 התעשייתי בייצור הירידה הייתה אסיה במדינות (2010-2011 בשנים הענפי ביצוא הצמיחה

 ההתאוששות קצב לגבי גם נכון הדבר זאת עם, המערב למדינות בהשוואה ומהירה תלולה

  ).מהמשבר והיציאה

   ענף היהלומים

השפיעו , 2008 של הבעיקר החל מהמחצית השניי, המשבר הכלכלי בעולם וההאטה בביקושים

שיאו של . בצורה ניכרת על הביקושים למוצרי יוקרה ובפרט על הפעילות בענף היהלומים

הדבר בא לכדי . לות בענף נעצרה כמעט לחלוטיןכאשר הפעי, 2009המשבר בענף היה במרץ 

ביטוי בירידת ביקושים עולמית אשר הובילה לירידה בהיקף העסקאות ובמחירי המכירה 

. כאשר עיקר הפגיעה הינו בתחום האבנים הגדולות, )15% - 50%בשיעורים שנעים בין (

דולות בעולם מפיקות יהלומי הגלם הג, כתוצאה מירידות הביקושים ליהלומים מלוטשים

   .שיווק היהלומים הגולמיים/הקטינו משמעותית את הפקת

ואף תיקוני מחירים כלפי מעלה בעיקר ,  ישנה התייצבות במחירי היהלומים2009החל מאמצע 

עיקר הירידה בביקושים ליהלומים נציין ש. (Commercial) בתחום היהלומים המסחריים

.  מכלל היהלומים המלוטשים בעולם60%-כאשר רכשה עד למשבר , ב"מלוטשים ארעה בארה

 עלייה מסוימת ברכישת יהלומים מלוטשים במזרח הרחוק על ידיירידה זו אוזנה במידת מה 

ב בעונת "הדיווחים לגבי מכירות יהלומים בארה. ובעיקר בהודו וסין, )שנפגע פחות במשבר(

, 2008 ה בשנתהתקופה המקביל לעומת 4%- על עלייה של כהצביעו, 2009בסוף החגים 

 . העולמי האשראימשבר משהושפעה במידה דראסטית 

סבל , )ב"בעיקר לארה(אשר מאופיין ברמת חשיפה גבוהה ליצוא , ענף היהלומים הישראלי

.  בהיקפי העסקאות עקב המשבר העולמי60%- מירידה של מעל ל2009במחצית הראשונה של 

, )יצוא ויבוא(מונחי פעילות מסחרית במחצית השנייה של השנה נרשמה התאוששות ב, עם זאת

+ גולמיים ( ביבוא יהלומים 43%-עם ירידה של כ 2009וענף היהלומים הישראלי סיכם את 

  ).מלוטשים+ גולמיים ( ביצוא יהלומים 40%-וירידה של כ, )מלוטשים

  ן למגורים "נדל

המשבר  הוכיח איתנות גבוהה בהתמודדות עם 2009ענף הבנייה למגורים בישראל בשנת 

 בין הראשונות שהראתה סימני ההפעילות בענף היית .הפיננסי לעומת ענפי משק אחרים

פעילות זו הלכה והתחזקה משמעותית ככל . 2009החל מסוף הרביע הראשון של " התעוררות"

במגזר המשנה של דירות היוקרה מגמת ההתאוששות הייתה מתונה יותר . שחלפה השנה

  . ובשלב מאוחר יותר

  :2009ספר מאפיינים שהשפיעו על התנהגות הענף בשנת להלן מ

אשר נבעה משיעורי מימון אטרקטיביים , עליה משמעותית ברכישת דירות לצורך השקעה .1

ושוק הון , ריבית נמוכה(למקבלי משכנתאות ומהיעדר אפיקי השקעה אלטרנטיביים 

 ).וולאטילי

 .יב ובמרכז הארץהתגברות במספר קבוצות הרכישה מסך הדירות שנרכשו בתל אב .2

היצע דירות נמוך לעומת ביקושים גבוהים לדירות הביא ללחץ לעליית מחירי דירות  .3

 . ולעליית מחירי קרקעות
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שנת ב;  יחידות דיור13,365-לעל ידי מנהל מקרקעי ישראל  פורסמו מכרזים 2007 בשנת .4

 אלף יחידות 20- שווקו כ2009שנת  בכל.  יחידות דיור17,621 פורסמו מכרזים לשיווק 2008

מרבית הדירות שווקו ברבעון האחרון . 2008- בהשוואה ל16%- גידול של כהמהוות, דיור

 .2009של 

מת של אי וודאות י וקיימת מידה מסו מסתיימת כאשר עוצמת המכירות מתמתנת2009שנת 

 על רקע האפשרות להעלאת הריבית על המשכנתאות ,זאת. 2010באשר להמשך המגמה בשנת 

  .גדלת היצע הקרקעות בהתאם להכרזות משרד הבינוי והשיכון מאידך וה,מחד

  . בנושא קבוצות רכישה ראה להלן בענף המשכנתאות2010 בפברואר 8ע מכתב הפיקוח על הבנקים מיום "בק

  

  ן מניב"נדל

מרכזי קניות מסחר , הבניה שלא למגורים בישראל כוללת נכסים מניבים ובעיקר בניני משרדים

  . ולמסחרהים אחרים המשמשים לתעשייומבנ, ועסקים

בתחום המסחר ניתן להצביע על מגמה של חוסן הבאה לידי ביטוי בשיעורי תפוסה גבוהים 

   .יחסית ויציבות יחסית של דמי השכירות הנגבים ושיעורי התשואה מהנכסים

בעקבות ירידה קלה בשיעורי התפוסה ובדמי השכירות הורגשה חולשה מסוימת בבנייה 

 יש לציין כי מיעוט ההיצע של בנייה חדשה בשוק המשרדים תורם ליציבות היחסית .םלמשרדי

  .בשוק זה למרות המשבר הכלכלי

 להביא לשיפור באחוזי התפוסה  תשמר את היציבות ועשויה2010בשנת הצמיחה הצפויה 

  .ומחירי השכירות במגזר המשרדים

  תשתיות

  דול המתון בביצוע פרויקטים לאומיים נמשך הגי, 2009בשנים האחרונות וכן במהלך שנת 

   P.P.P - (Public Private Partnership)בעיקר במתכונת , רחבי היקף של תשתיות

  עיקר ענפי התשתית הפעילים  ).המבוססים על שיתוף פעולה בין המגזר הציבורי לפרטי(

ת על לרבות תחנות כוח פרטיות המבוססו(אנרגיה וחשמל , תחבורה, בתחום זה הינם מים

   ).או סולאריות/אנרגיות גז ו

  מסחר ושירותים

. ברווחיות ושחיקה, המכירות בהיקפי ירידה 2009בשנת  המסחריות הורגשה מהחברות בחלק

 לגבי יותר שמרנית ומדיניותשמחזיקות החברות  המלאים היקפי בצמצום פיינהוא 2009שנת 

  .אשראי של יותר נמוך ובניצול היבוא היקף מצוםבצ ביטוי לידי בא הדבר. הןיקוחותלל אשראי

  :רשתות המזון. א

" שופרסל): "רשתותיהן תתי לרבות (הגדולות הציבוריות הרשתות משתי מורכב הענף

 רמי", "חינם חצי בו כל", "טעם טיב "את הכוללות הפרטיות ומהרשתות" הכחול הריבוע"ו

  .ועוד" לוי

 ,התפעוליים ברווחים שחיקה גדולותה הרשתות הציגו 2009 של הראשונים החודשים בתשעת

הרשתות  (Heavy Discount-ה פורמט תומהרחב בענף הגוברת מהתחרות היתר בין הנובעת

 ,זאת עם יחד .)הקטנות שעל בסיס מבנה הרשת יכולות להוריד מחירים בצורה משמעותית

ר יחסית לית פחות שהושפעו מאלה אחד היה והענף יפה רווחיות מציגות עדיין החברות

 שיווק ל ידיע היתר בין ,בשוק חלקן להגדלת פועלות הרשתות. הכלכלי מהמשברהענפים 

   .הפרטי המותג מוצרי והרחבת הלקוחות מועדון
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 באזורים בעיקר) "חינם חצי"ו "לוי רמי" (יותר הקטנות הרשתות מצד גם הורגשה תחרות

  .להתרחבותן הצפי אורל 2010 שנתב גם תמשיך כי ונראה נציגותלהן  יש בהם םיהגיאוגרפי

   :בתי מלון. ב
מספר כניסות התיירים לשיא של הגיע בה  (2008שנת לאחר שנת שיא ששררה בענף התיירות ב

 .הענפיתבפעילות משמעותית ירידה  הצביעו על 2009התחזיות בתחילת שנת , ) מיליון3.0
והעמקת  2008בסוף  חלה ש"עופרת יצוקה" היו מבצע להערכות אלוהגורמים העיקריים 

נמוכים בהשוואה  בענף המלונאות היו 2009 לשנת נתוניםה, בדיעבד. המשבר הכלכלי העולמי
זאת בעיקר הודות לרגיעה ארוכה יחסית במצב הביטחוני . תוהתחזימ גבוהיםאך  ,2008לנתוני 

  . ולסימני התאוששות בכלכלה העולמית

  לעומת , )לרבות כניסות חד יומיות( תיירים  כניסות מיליון2.7 ו נרשמ2009בשנת בסך הכול 
הירידה בכניסות התיירים . 2000 מיליון כניסות בשנת 2.7- וכ2008 מיליון כניסות בשנת 3.0-כ

 ועד לשיא בשנת 2006שנת אז  שברה רצף של עלייה במספר התיירים הנכנסים מ2009בשנת 
2008.  

). 2008 לינות בשנת יליון מ21.6לעומת ( לינות יליון מ20.0 עמד על 2009סך הלינות בשנת 
 דייל ירידה זו קוזזה בחלקה ע.  לינות תייריםיליון מ2-הירידה נובעת בעיקרה מירידה של כ

  .לינות של ישראליםלף  א500-עלייה של כ

 60% ולעומת 2008 בשנת 66%לעומת , 59% עמדה על 2009תפוסת החדרים הממוצעת בשנת 
 2008 בשנת ים חדרלף א47.6במצבת החדרים מסך של חל גידול קל , יחד עם זאת. 2000בשנת 

 לף א45.7 עמדה מצבת החדרים על 2000בשנת  (2009 בשנת ים חדרלף א48.0לרמה של 
  ).יםחדר

במבט קדימה ובכפוף להמשך הרגיעה הביטחונית המשך השיפור במצב הכלכלי בארץ ובעולם 
 יושגו תוצאות 2010שנת ההערכה בתעשייה היא כי ב, והמשך פעילות השיווק המאסיבית

  .2008שנת של הקרובות לתוצאות 

  :שירותי תקשורת. ג
 תקשורת, )בינלאומית וארצית פנים (קווית תקשורת: עיקריים ענפים תתי 4-מ מורכב הענף
   . ואינטרנטערוצית רב ויזיהוטל ,ריתאסלול

  :2009נושאים מרכזיים הראויים לציון בענף בשנת 

פורסמו  (ועדת גרונאו משרד התקשורת על אימוץ רוב המלצות  הודיע2008 באוגוסט 13-ב •

מתוך רצון , בדבר יישום מדיניות וכללי התחרות בתחום התקשורת בישראל) 2008במרץ 

מטרת משרד התקשורת הינה להביא לפיתוח חדשנות . להגביר את התחרות בענף

ישראל ויצירת תוך שיפור רווחת הצרכנים ב, טכנולוגית ולהגביר את היצע השירותים

 .מגרש משחקים מאוזן

כמעט בכל , של שינויי בעלות מאופיין במהלכים  ענף התקשורת2009החל ממחצית שנת  •

  . ענףבהחברות הפועלות 

• DTT) החל לפעול מערך 2009 החל מאוגוסט: )טלוויזיה דיגיטאלית טרסטוריאלית   

שודרים מ אשר, המדינה מאפשרת קליטה של חמישה ערוצים באמצעותו DTT-ה

 .הנמכר לכל דורש בתשלום חד פעמי  באמצעות ממיר, דיגיטאלית

לתקשורת קווית  מהלכים של השקעות משמעותיות בשדרוג תשתיות  החלו2009בשנת  •

השלכות כבר בשנים הקרובות בכל הקשור לשיפור  יויה לאמור,  הבנקלהערכת .בארץ

שירותי התקשורת המסופקים גוון ואיכות שיפור מ ,גלישה באינטרנט ללקוחותבמהירות ה

טלוויזיה באיכות טובה ללקוחות באמצעות   שירותיתואפשרות של אספק ,ללקוחות

 .האינטרנט
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  :להלן פירוט לגבי תתי הענף העיקריים

 מסחרי לאספקת טלפוניה ן ניתנו לחברות בענף רישיו2007שנת החל מ - קווית תקשורת .1

 שיחות קוויות - VOB - (Voice Over Broad band) על גבי האינטרנט בפס רחב

קווית : פלטפורמה זו התווספה לשתי הפלטפורמות הקיימות בענףבאמצעות האינטרנט 

 הטלפוניה בתחום בעיקר (התקשורת בתחום נוספות חברות .מסורתית וכבלים

 חלק מחברות הסלולר אשר. ארצי פנים מפעיל רישיון קיבלו) והסלולר הבינלאומית

 2009החלו בשנת , בעיקר למגזר העסקי כוונו עד כה פעילותן רפועלות בתחום זה ואש

  . לשווק שירותים אלו גם ללקוחות פרטיים

 VOB-יישום המדיניות של משרד התקשורת של חלוקת רישיונות לאספקת טלפוניה ב

בשנת  השונים הפרסומים י"עפ. המשיכה את הגברת התחרות בתחום זה, לחברות שונות

ממשיכות להגדיל חלקם בנתח השוק בתחום   שנכנסו לתחום זההחברות השונות ,2009

  .ויתוהטלפוניה הק

 ויכולתגבוהה  רווחיות 2009המשיכו להציג בשנת  הסלולר חברות - ריתאסלול תקשורת .2

בעלות ההשקעות הנדרשות  הירידה. על אף ההאטה שהורגשה במשק, מזומנים ייצור

משרד התקשורת  .פיננסית של החברותליכולתן ה למעבר לטכנולוגיות מתקדמות תורמת

 מפעילים תסי פעל בעיקר לאפשר כנ2009 ובשנת ,להגברת התחרות בענף לפעול ממשיך

 (MVNO -  Mobile Virtual Network Operator םילתחום זה כמפעילים וירטואלי

י שימוש בתשתית הקיימת של "לספק שירות ע. שירותי סלולרמפעיל וירטואלי לאספקת 

במבט קדימה ענף זה צפוי להמשיך ולהציג תוצאות נאות עקב  ).הקיימות בענףהחברות 

  .הביקוש היציב לשירותי הענף

ההאטה שהורגשה . המנהלות תחרות ערה,  בענף פועלות שתי חברות- ערוצית רב יזיהוטלו .3

בשל העובדה שמוצר זה  ,לפגיעה משמעותית בחברות אלו  לא גרמה2009במשק בשנת 

 . ול יותר לבילוי משפחתימהווה תחליף ז

אספקת :  אספקת שירותי גישה לאינטרנט בפס רחב נחלקת לשניים- גישה לאינטרנט .4

תשתית באמצעות תקשורת קווית מסורתית ואספקת שירות הגישה באמצעות ספקיות 

 בענף פועלות כיום). רובן ככולן כיום מספקות גם שירותי תקשורת בינלאומית(השירות 

שיעור החדירה בענף הינו גבוה . חולקות נתח שוק באופן שווה יחסית ותשלוש חברות גדול

עם . שיעורי הצמיחה בענף אינם גבוהים ולכן)  מבתי האב בישראל70%-מעל ל(יחסית 

הביאו בין  יעוליוהמשך מהלכי  2008בשנת   השלמת מהלכי המיזוג בענף שבוצעו,זאת

עדיין , 2009בשנת . בתחום זה עלותשל החברות הפו 2009השאר לגידול ברווחיות בשנת 

 שחלק מחברות הסלולר מכך ,תוצאות חברות אלו לעמורגשת השפעה משמעותית  לא

  .החלו לשווק שירות גישה לאינטרנט גם ללקוחות פרטיים

  צריכה פרטיתמצב של משקי בית וה

לאחר עלייה מהירה ,  אחוזים בלבד1.1- ב2009-ההוצאה לצריכה פרטית עלתה ריאלית ב

 משקפת בעיקר את 2009הבלימה החדה בהתרחבות הצריכה הפרטית בשנת  .בשנים קודמות

זאת בעוד שבצריכה של מוצרים שוטפים לא הייתה , קיימא-הירידה בצריכה של מוצרי בני

 1-2- בכ2010הצריכה הפרטית לנפש צפויה להתרחב בשנת , במבט קדימה .כמעט האטה

 צפויה האצה נוספת בהתרחבות 2011-2012בשנים  ).יים אחוזים במונחים ריאל3-4-כ(אחוזים 

  . תוך כדי חזרה לשיעור התואם את הממוצע ארוך הטווח בישראל, הצריכה הפרטית

  כרטיסי אשראי

בענף כרטיסי האשראי נרשמו סימנים להתאוששות ובהתאם לנתוני הלשכה המרכזית 

ועים בהיקף הרכישות במחירים קב,  נרשמה עליה2009טיקה ברביע הרביעי של סלסטטי
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 בחישוב שנתי וזאת 8.7%בשיעור של , )לאחר זיהוי השפעת עונתיות וחגים(בכרטיסי אשראי 

 נרשם גידול של 2009בשנת . 2009 ברביע השלישי של שנת 8.9%בהמשך לעליה בשיעור של 

במחירים קבועים בהיקף הרכישות בכרטיסי אשראי על ידי צרכנים פרטיים בהשוואה  4.6%

  .2008 בשנת 6%יחה בשיעור של לצמ

   הלוואות לדיור-משכנתאות 

, במקביל לירידת הריבית, הירידה בשיעור האבטלה והשיפור באיכות החיים בשנים האחרונות

 ערערה 2008בלימת הצמיחה במחצית השנייה של שנת . הביאו לעלייה בביקוש למשכנתאות

ה לירידה משמעותית בביקוש את תחושת הביטחון התעסוקתי של רוכשי הדירות והביא

הורדת הריבית השקלית על . 2009השפעה זו המשיכה גם בתחילת שנת  .למשכנתאות חדשות

גרמו לשינוי המגמה ברבעון השני של שנת , ידי בנק ישראל והריבית הנמוכה של המשכנתאות

השיפור במצב הכלכלי במשק הביא לכך שהביקוש למשכנתאות התעצם לקראת סוף . 2009

  .נההש

 בפברואר 8 פרסם הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל טיוטת מכתב מיום 2010 בפברואר 17ביום 

  .לנושא סיווג הלוואות לקבוצות רכישה, בין היתר, המתייחסת, "קבוצות רכישה " בנושא 2010

עד השלב בו הלקוח , ל אשראי שהועמד במסגרת קבוצת רכישה יסווג"בהתאם לטיוטה הנ

עולה כי הלוואות , מהאמור לעיל. ן"כהלוואה לתאגיד בענף הנדל, דירהמקבל את החזקה ב

שעד היום יתרותיהן המאזניות סווגו כהלוואות משכנתאיות קמעונאיות ושוקללו על פי , אלו

ל "על פי הטיוטה הנ. 100%-ישוקללו ב, בהתאם לשיעור המימון, 75% או 35%- ב2באזל 

 .הערכת הבנק שההשפעה אינה מהותית

   נתונים נוספים על האשראי הכוללהלןל

  מאזני לפי גודל האשראי -וסיכון אשראי חוץ* האשראי לציבורסך כל הלן התפלגות ל

  :ללווה בודד

  2008  בדצמבר31  2009  בדצמבר31  

  שיעור  שיעור  שיעור  שיעור  שיעור  שיעור  

  מסך הכל  מסך הכל  ממספר  מסך הכל  מסך הכל  ממספר  

  אשראי חוץ  האשראי  סך הכל  ץאשראי חו  האשראי  סך הכל  

  מאזני  המאזני  הלווים  מאזני  המאזני  הלווים  ח"תקרת האשראי באלפי ש

            %  עד   -מ

0  80  84.9  6.3  18.4  83.4  5.8  16.5  

80  600  13.2  19.6  13.0  14.6  18.8  12.0  

600  1,200  1.1  7.7  3.2  1.1  6.4  2.6  

1,200  2,000  0.3  3.6  1.7  0.3  3.1  1.5  

2,000  8,000  0.3  9.1  5.8  0.4  9.0  5.7  

8,000  20,000  0.1  8.0  5.9  0.1  8.3  6.4  

20,000  40,000  0.05  7.9  6.3  0.05  8.1  4.8  

40,000  200,000  0.04  17.2  19.2  0.04  17.1  22.7  

200,000  800,000  0.01**  13.5  16.3  0.01**  15.3  15.7  

  12.1  8.1   ***0.0  10.2  7.1  ***0.00    800,000מעל 

  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0     הכלסך
  
  .לאחר ניכוי הפרשות הספציפיות לחובות מסופקים  *

  . לווים131 - 2008- לווים וב118 - 2009-ב  **

  . לווים20 - 2008- לווים וב20 - 2009-ב  ***

  .לדוחות הכספיים) ו(4 ראה בבאור -פרטים נוספים על חלוקת האשראי לפי גודל 
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   יתרות אשראי לציבור וסיכון אשראי חוץ מאזני שהיקפם ללווה בודד עולה עללהלן פירוט

  ח בחתך מפורט יותר של תחומי האשראי ובחתך של ענפי משק ליום" מיליון ש800

  :2009 בדצמבר 31

  :2009 בדצמבר 31 ליום ,סיכון אשראי לפי גודל אשראי של לווה. 1

  אזני סיכון אשראי חוץ מ  ינאשראי מאז  מספר לווים  

  מזה    מזה    מזה    

  צדדים  סך  צדדים  סך  צדדים  סך  

  קשורים  הכל  קשורים  הכל  קשורים  הכל  ח" שבמיליוניתקרת האשראי 

      ח"במיליוני ש       עד   -מ

800  1,200  13  1  9,635  918  2,551  109  

1,200  1,600  4  -  2,517  -  3,251  -  

1,600  2,000  1  1  1,349  1,349  520  520  

2,000  2,400  2  -  1,293  -  3,337  -  

  629  9,659  2,267  14,794  2  20    סך הכל

  

  :2009 בדצמבר 31ליום , סיכון אשראי לפי ענפי משק. 2

  סיכון אשראי חוץ מאזני   ינאשראי מאז  מספר לווים  

  סך הכל  סך הכל  סך הכל  

    ח"במיליוני ש    

  6,066  5,338  8  תעשיה

  1,757  4,462  7  ן"בינוי ונדל

  5  895  1  בוריים וקהילתייםשירותים צי

  211  1,288  1  תקשורת ושירותי מחשב

  1,620  2,811  3  שירותים פיננסיים

  9,659  14,794  20  סך הכל

  

   :2008 בדצמבר 31ליום , סיכון אשראי לפי גודל אשראי של לווה. 1

  סיכון אשראי חוץ מאזני   ינאשראי מאז  מספר לווים    

  מזה    מזה    מזה      

  צדדים  סך  צדדים  ךס  צדדים  סך    

  קשורים  הכל  קשורים  הכל  קשורים  הכל  ח" שבמיליוניתקרת האשראי 

      ח"במיליוני ש       עד   -מ

800  1,200  8  1  5,051  657  2,666  266  

1,200  1,600  5  -  4,096  -  2,246  -  

1,600  2,000  4  1  3,789  1,340  3,271  341  

2,000  2,400  1  1  1,876  1,876  436  436  

2,400  2,800  1  -  1  -  2,677  -  

2,800  3,200  1  -  2,857  -  -  -  

  1,043  11,296  3,873  17,670  3  20    סך הכל
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  :2008 בדצמבר 31ליום , סיכון אשראי לפי ענפי משק .2

  סיכון אשראי חוץ מאזני   ינאשראי מאז  מספר לווים  

  סך הכל  סך הכל  סך הכל  

    ח"במיליוני ש    

  6,265  5,723  7  תעשיה

  995  2,883  4  ן"נדלבינוי ו

  436  1,876  1  מסחר

  341  2,645  2  תקשורת ושירותי מחשב

  2,371  4,503  5  שירותים פיננסיים

  888  40  1  שירותים ציבוריים וקהילתיים

  11,296  17,670  20  סך הכל

  

 ואינם בעלי 20% עד כל הצדדים הקשורים בטבלאות דלעיל הם תאגידים שהבנק מחזיק בהם

ל חובות שבגינם בוצעו הפרשות " המפורטים בטבלה הנםן בין האשראיאי. שליטה בבנק

  . לחובות מסופקים

  סיכון מסך כל8.1% 2009 בדצמבר 31- בת מהוויםהלווים הגדולקבוצות ששת חבויות 

  . מההון המחושב למגבלת שש קבוצות הלווים הגדולות 69.1%-ו, האשראי

   . לדוח215לפרטים נוספים ראה בעמוד 

  

ח "מיליון ש 113ירידה של ח "מיליון ש 407-בסתכם ה 2009 בדצמבר 31-ב  לממשלותהאשראי

  . 2008 בדצמבר 31לעומת  )21.7%(

  םיחובות בעייתי

לפי הסיווגים שנקבעו בהוראות המפקח על  )6( )1(םלהלן התפתחות האשראים הבעייתיי

  :הבנקים

   בדצמבר 31

2008  

   בדצמבר 31

2009  

   

   ח" שיוניבמיל

  )1(ובות בעייתיים ח    

   הכנסהםשאינם נושאי  1,846  2,012

  )2 (שאורגנו מחדש  679  405

  )3 (מיועדים לארגון מחדש  410  558

  בפיגור זמני  584  562

  *בהשגחה מיוחדת   12,349  14,545

  )1( ללווים בעייתיים הכל אשראי מאזני סך  15,868  18,082

  )5() 1( בעייתיים  ללוויםאזני מסיכון אשראי חוץ  3,065  3,482

  )ציבור(אגרות חוב של לווים בעייתיים   683  506

  )פיקדונות בבנקים+ ח "אג(סיכון אשראי כולל של בנקים   190  108

  נכסים אחרים בגין מכשירים נגזרים של לווים בעייתיים  252  612

  ) 1(סיכון אשראי כולל בגין לווים בעייתיים   20,058  22,790

  קבלו בגין אשראים שסולקונכסים שהת  87  302

   )4 (חובות בגינם קיימת הפרשה ספציפית  :מזה*  6,313  7,373
  אשראי לדיור שבגינו קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור  :מזה*  389  505
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המכוסים על יד בטחונות המותרים לניכוי לצורך מגבלות על חבות של לווה ושל  לא כולל חובות בעייתיים )1(

  ).313' ניהול בנקאי תקין מסהוראת (קבוצת לווים 

  .אשראי שאורגן מחדש במהלך השנה השוטפת וכן אשראי שאורגן מחדש בשנים קודמות עם ויתור על הכנסות )2(

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

  .בוצע בפועל

  .ה לפי עומק הפיגורלמעט אשראי לדיור שבגינו קיימת הפרש )4(

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

  .של צד שלישי

   .אשראי ללווים בעייתיים כמפורט במתכונת הגילוי )6(

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

על הבנק לסווג את , ל ובהתאם להבהרות של המפקח על הבנקים"בהתאם להוראה הנ". בחשבון עובר ושב

במידה והבנק מחייב את הלקוח ) ח" ש1,000כאשר החריגה מעל (החריגה ממסגרת האשראי המאושרת 

גרת ואת יתרת את האשראי במס, במצב זה יש לסווג את החריגה כחוב שאינו נושא הכנסה. בריבית חריגה

ח " מיליון ש58כתוצאה סווגו חובות שאינם נושאים הכנסה בסך . החבות של הלקוח כחוב בהשגחה מיוחדת

 מיליון 1,948, ח" מיליון ש100 סווגו בהתאמה 2008בסוף שנת , ח" מיליון ש1,110ובהשגחה מיוחדת בסך 

 .ח"ש

  

צב המשק הישראלי במחצית מהשיפור במהינה כתוצאה  ,החובות הבעייתיים בהיקף הירידה

  . 2009ה של יהשנ

 בקבוצה זו מסווגים חובות שעל פי 15.1%בשיעור של  קיטון חל בחבות בהשגחה מיוחדת

את המעקב והפיקוח אולם אינה בהם הנהלת הבנק רואה צורך להגביר , הגדרות בנק ישראל

ר כחוב בעייתי צופה הפסדי אשראי בגינם וכן יתרת חבות של לווה שחלק אחר ממנה הוגד

 2.7-ח הינו תוצאתי וסך כ" מיליארד ש9.6 מהחבות בהשגחה מיוחדת סך של .אחרבסיווג 

  .ח הינו על פי החלטת ההנהלה"מיליארד ש

לפי מאפייני ( היתרה המצטברת של ההפרשה הכללית וההפרשה הנוספת לחובות מסופקים

וחדות שלו הסתכמה בסוף בבנק ובחברות המא) סיכון שהוגדרו על ידי המפקח על הבנקים

 מיליון 948-לבהשוואה , ) מסך כל סיכוני האשראי)0.29%-כ מהווה(ח "ון שימיל 900- ב2009

  ). מסך כל סיכוני האשראי0.3%-כ (2008ח בסוף שנת "ש

  .' ובסקירת ההנהלה תוספת ה לדוחות הכספיים4 ראה בבאור -  בעייתיפירוט נוסף לאשראי

  

   ניירות ערך

 של עלייה, ח"מיליון ש 57,505-ב הסתכמו 2009 בדצמבר 31-בניירות ערך צה בהשקעות הקבו

מגידול כתוצאה ; 2008 בדצמבר 31-ל בהשוואה 28.0% עלייה של, ח" מיליון ש12,595

 ערך של ההשקעות מעלייתגיוס שטרי הון ו, מקיטון באשראי לציבור, בפיקדונות הציבור

  .בניירות ערך

ניירות ערך זמינים למכירה , ניירות ערך למסחר: וש קטגוריותניירות הערך מסווגים לשל

  .ואגרות חוב מוחזקות לפדיון

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

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

התאמות בגין "ברווח כולל אחר שנקרא  מוצג בסעיף נפרד בהון העצמי המופחתת לעלות ההוגן

בכל . בניכוי המס המתייחס") הון עצמי" ("הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן

 אגרות .מקרה שבו ירידת הערך הינה בעלת אופי אחר מזמני ההפרש נדקף לחשבון רווח והפסד

הערך הנקוב בתוספת ריבית והפרשי הצמדה (מופחתת ון מוצגות לפי עלות חוב המוחזקות לפדי

  ).יו'יו או אג'בתוספת דיסאג/שנצברו עליו בנכוי
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  אופן חישוב השווי ההוגן 

מצוטטים מהבורסה על מחירים בעיקרו מתבסס של ניירות ערך ישראליים השווי ההוגן 
רובו . המתקבלים ממקורות חיצונייםלניירות ערך בתל אביב ובניירות ערך זרים על מחירים 

נכסים של שעיסוקו בחישוב שווי הוגן  של התיק מחושב מדי חודש על ידי מוסד בינלאומי מוכר
מוסד זה הוא בלתי תלוי בגופים המנפיקים . פיננסיים לצורך גילוי השווי בדוחות כספיים

 ת בשווקים פעיליםהחישוב מתבסס בעיקרו על מחירי עסקו. ובלתי תלוי בגופים המשווקים
 החישוב משקף את המחיר שקונה מרצון בשוק ישלם עבור ניירות .ועל שערוך עסקות דומות

מכיוון שרק חלק קטן . (observable market inputs)ערך על בסיס מידע שוטף הנצפה בשוק 
  :המוסד משתמש בשתי שיטות הערכה, מניירות הערך נסחרים בעולם בתדירות יומית

) היוון(רוב הניירות מוערכים באמצעות שיעורי תשואה :  קבוצת נכסיםהערכה ברמת  .א
, סוג הנכס, סקטור, לפי מדינה(המתייחסים לקבוצות של נכסים בעלי מאפיינים דומים 

  .בדרך כלל ביחס לאינדקס הרלוונטי, משקלול המידע הקיים בשוק, בעיקרם). 'דירוג וכו

הערכת (יירות מוערכים באופן פרטני שאר הנ: הערכה וציטוטים לניירות ספציפיים  .ב
על בסיס ציטוטי מחירים ישירים למרווחים של הנייר או למנפיק , )המנפיק והנייר הבודד

חלק קטן מהנכסים בקבוצה זו מוערכים רק על בסיס ציטוטי מחירים משווקים . הספציפי
  ).שלהן עושי שוק פעילים, ח ממשלתיות"בעיקר אג(מאוד פעילים 

מכיוון  ,זאת.  מודלעל פימשוערך עצמאית , תיק ניירות הערךמ 1.6%-כהמהווה , CLO-תיק ה
לצורך . המודל נמצא בשימוש הבנקים המובילים בעולם. שאין שוק פעיל למכשירים אלה

 הבנק. השימוש במודל הבנק משתמש בנתונים מצרפיים המקובלים לשימוש באותם מוסדות
התיקוף כולל בין . חון את נכונות השווי ההוגןתיקף את המודל ווידא ברמה סבירה של בט

התייחסות לגורמים , היתר בחינה של הקשר השיטתי הלוגי בין הנתונים להערכת השווי
כמו גם על ידי , המהותיים להערכה תקפות הנתונים והפרמטרים שעליהם מבוססת ההערכה

   .השוואה לאינדיקציות על מחירים שנאספות מהשוק

 העוסק ,אינן סחירות משוערכות על ידי גורם מקצועיהנקובות בשקלים ו  בישראלאגרות החוב
הבנק . השערוך התבסס על מודל,  מכיוון שאין שוק פעיל לאגרות החוב הללו.בהערכות שווי

התיקוף כולל בין . תיקף את המודל ווידא ברמה סבירה של בטחון את נכונות השווי ההוגן
התייחסות לגורמים ,  בין הנתונים להערכת השווי הלוגי-היתר בחינה של הקשר השיטתי 

המודל  .ותקפות הנתונים והפרמטרים שעליהם מבוססת ההערכה, המהותיים להערכה
 המשערכת נכסים אלו לצורך הדוחות ,"שערי ריבית"לתוצאות המודל של חברת יחס ימת

 על פיהשווי  המודל נמוך במקצת מעל פיה שווי הנכסים " ס.הכספיים של מוסדות פיננסיים
  ".שערי רבית"שערוך חברת 

לפי עקרונות חשבונאיים מקובלים ירידת ערך זמנית בתיק ניירות ערך זמין למכירה נזקפת 
  .נזקפת לרווח והפסד, איננה בעלת אופי זמניאשר ירידת ערך ש בעוד ,להון העצמי

  :ח"הערך לפי אופן המדידה במיליוני ש להלן שווי ניירות

  2008 בדצמבר 31  2009 בדצמבר 31  

  38,594  47,813   *ניירות ערך הנסחרים בשוק פעיל

  3,540  8,152   **ניירות ערך לפי מחירים שנקבעו לפי מודלים חיצוניים

  2,776  1,540  ניירות ערך לפי ציטוט מהצד הנגדי או לפי עלות

  44,910  57,505  סך הכל
  
  . נתוני שוק שוטפיםכולל שווי הוגן שמחושב על פי מודלים המבוססים על  *

  .ח שנמדדו לפי מודל של חברת בת" מיליוני ש414ע בסך "כולל ני  **

  

 או אחר תזמני ירידות ערך ע שערוך תיק ניירות הערך והבחנות בין"בקהמדיניות החשבונאית והטיפול  שללפרטים 

  . לדוח הכספי1 ובבאור 54ראה בפרק מדיניות החשבונאית הקריטית בעמוד , תמזמני
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  :ל" בהתאם להוראות הנ2009 בדצמבר 31לן סיווג סעיף ניירות הערך במאזן המאוחד ליום לה

    2009 בדצמבר 31 

   הפסדים שטרם  רווחים שטרם   

 הערך שווי מומשו מהתאמות מהתאמותמומשו  עלות 

 במאזן הוגן  לשווי הוגן  לשווי הוגן מופחתת 

    ח "במיליוני ש 

      אגרות חוב

 852 875 - 23 852 חזקות לפדיון מו

 44,281 44,281 )615( 454 44,442 זמינות למכירה

 9,785 9,785 )51( 128 9,708 למסחר

 55,002 605 )666( 54,941 54,918 

      מניות וקרנות 

 2,490 2,490 )7( 648 1,849 למכירה זמינות

 97 97 )349( - 446 למסחר

 2,295 648 )356( 2,587 2,587 

 57,505 57,528 )1,022( 1,253 57,297 סך כל ניירות הערך

  

    2008 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

 1,509 1,538 )1( 30 1,509 מוחזקות לפדיון 

 29,327 29,327 )1,923( 502 30,748 זמינות למכירה

 10,750 10,750 )196( 168 10,778 למסחר

 43,035 700 )2,120( 41,615 41,586 

      מניות וקרנות 

 3,219 3,219 )1( 430 2,790 למכירה זמינות

 105 105 )352( - 457 למסחר

 3,247 430 )353( 3,324 3,324 

 44,910 44,939 )2,473( 1,130 46,282 סך כל ניירות הערך

  

 17.2%-וכווג כזמין למכירה ס הקבוצהמתיק הנוסטרו של  81.3%-כ 2009 בדצמבר 31ליום 

 משווי ניירות הערך 4.5%- כ. תיק ניירות הערךסיווג זה מקנה גמישות בניהול. כתיק למסחר

אלא לפי עלות או שווי , גות על בסיס השווי המאזנינן השקעות במניות של חברות שאינן מוציה

  .שוק של המניות הנסחרות בבורסה
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  :להלן נתונים על פעילות הקבוצה באגרות חוב

  2009  2008  

  ח "במיליוני ש  

  46,987  22,387  )מוחזקות לפדיון וזמינות למכירה(או נמכרו /אגרות חוב שיצאו לפדיון ו

  45,615  35,494  ות למכירה לפדיון וזמינרכישות אגרות חוב

      :מהשקעות באגרות חובנטו רווח 

  914  1,557  הכנסות מימון על בסיס צבירה  

  )1,337(  294  אגרות חוב זמינות למכירהומירידת ערך של ממכירת ) הפסד( רווח  

      או טרם מומש מהתאמה לשווי הוגן של/שמומש ו) הפסד(רווח   

  82  232  אגרות חוב למסחר  

  

  :פירוט הרכב ההשקעות באגרות חוב לפי סוגי הצמדותלהלן 

    2008 בדצמבר 31    2009 בדצמבר 31  

ממשלת   

  ישראל

  ממשלות 

  זרות

  חברות 

  אחרות

ממשלת 

  ישראל

  ממשלות 

  זרות

  חברות 

  אחרות

    ח"במיליוני ש    ח"במיליוני ש  

              :מטבע ישראלי

  42  -  9,422  98  -  18,095  צמוד-לא

  1,046  -  4,948  1,009  -  8,656  צמוד למדד

  19,400  4,601  2,127  21,061  4,037  1,962  ח"ח כולל צמוד מט"מט

  20,488  4,601  16,497  22,168  4,037  28,713   *סך הכול אגרות חוב
  
  .ח" מיליון ש2,907 (Subordinated)מזה אגרות חוב נדחות   *

  

ת של הקבוצה באגרות חוב  בהשקעו,8.2%-ח כ" מיליארד ש1.7- של כעלייה חלה 2009בשנת 

מתוך אגרות החוב מושקע  59.6%-כ .ל"ח בחו"וזאת בעיקר באגרות חוב במט, של חברות

  .באגרות חוב של ממשלות ובעיקר ממשלת ישראל

  

  . לדוחות הכספיים3לפרטים נוספים ראה בבאור 

  

אל שהונפקו בישר) ללא בנקים(להלן טבלת פירוט ההשקעות באגרות חוב של חברות בלבד 

  ):תיק זמין למכירה ולמסחר(משק  ל לפי ענפי"ובחו

    2009 בדצמבר 31  

  ל"הונפק בחו  הונפק בישראל  

    ח"מיליוני ש  ענף משק

  165  147  תעשיה

  123  82  ן"בינוי ונדל

  74  166  חשמל ומים

  -  183  מסחר

  -  27  תחבורה ואחסנה

  23  83  תקשורת ושרותי מחשב

  6,675  336  שירותים פיננסיים

  49  -  שירותים עסקים ואחרים

  46  27  שירותים ציבוריים וקהילתיים

  7,155  1,051  סך הכל

  



 

99  

י 
מ
או
ל

2
0
0
9

 
   ׀

ון
רי
טו
ק
ר
די
ה
ח 
דו

  ׀  
ת 
חו
ת
פ
ת
ה
ה
ה ו
בנ
מ
ה

ת
ויו
ב
חיי
ת
ה
ה
ם ו

סי
כ
הנ
ל 
ש

 

  התיק הזמין למכירה

  : בדצמבר31להלן הרכב התיק הזמין למכירה ליום 

    שינוי    2008    2009  

          ח"במיליוני ש  

  בארץ  ל"בחו  בארץ  ל"בחו  בארץ  ל"בחו  

  13,370  1,521  9,144  20,246  22,514  21,767  אגרות חוב 

  )10(  )719(  1,959  1,260  1,949  541  מניות וקרנות 

  13,360  802  11,103  21,506  24,463  22,308  סך הכל

  

ח בשל "מיליון ש 1,481להון עצמי סך של  2009בשנת בגין התיק הזמין למכירה נזקפו   .א

סך של רך בירידת עלעומת ,  והפרשי שער בגין אגרות החוב הנקובות במטבע חוץ ערךעליית

מאגרות חוב נובעת עיקר עליית הערך . בתקופה המקבילה אשתקדח "מיליון ש 1,784

  .ל"נדחות של בנקים בחו

 הפרשות שהוגדרו כירידות  בקיזוז ממכירת אגרות חוברווחים נזקפו לרווח והפסד כמו כן  .ב

 בסך הפסדיםח לעומת " מיליון ש294ערך בעלות אופי אחר מזמני של ניירות ערך בסך של 

  .בתקופה המקבילה אשתקדח " מיליון ש1,337

  )כולל הכנסות מימון(למכירה  ל בגין התיק הזמין"להלן ריכוז התוצאות הנ  .ג

  2009  2008  

  ח "במיליוני ש  

  )772(  1,670   *בגין ניירות ערך שנזקפו לרווח והפסד) הפסדים(רווחים 

  )1,784(  1,481  התאמות לירידת ערך של ניירות ערך בהון עצמי
  
 מיליון 1,330  הפרשי שער שליליים בסך לעומת2009 בשנתח " מיליון ש285מזה בגין הפרשי שער חיוביים בסך   *

  .2008שנת בח "ש

  

  התאמות נטו בגין ניירות ערך זמינים למכירה (להלן פירוט היתרות נטו בהון עצמי   .ד

  ): לפני מס

    תנועה   בדצמבר 31   בספטמבר 30   בדצמבר 31  

  2009שנת   רביע רביעי  2008  2009  2009  

        ח"במיליוני ש  

  212  )45(  429  686  641  מניות

  )333(  )82(  434  183  101  אגרות חוב ממשלת ישראל

  )6(  )2(  9  5  3  אגרות חוב ממשלות זרות 

  1,599  240  )1,864(  )505(  )265(  *אגרות חוב אחרות

  9  5  )27(  )23(  )18(  מכשירי חוב אחרים

  1,481  116  )1,019(  346  462  סך הכל

  )524(  )35(  371  )118(  )153(  המס המתייחס

  957  81  )648(  228  309  סך הכל נטו
  
  .ח" מיליוני ש)265(ל "נדחות של בנקים בחו אגרות חוב 2009 בדצמבר 31-מזה ל  *

  

 הוגןהיתרה המצטברת נטו של התאמות ניירות ערך המוחזקים בתיק הזמין למכירה לשווי 

וזאת , )לאחר השפעת המס(ח " מיליון ש309 של חיובי מסתכמת בסכום 2009 בדצמבר 31ליום 

 /רווחיםסכומים אלה מייצגים . 2008ח בסוף " מיליוני ש648לאחר שהיתה שלילית בסך של 

  .ותהדוחכי הפסדים שטרם מומשו לתארי
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 לירידת ח מתייחסת" מיליון ש265יתרת ירידת הערך המצטברת בסעיף אגרות חוב בסך של 

  .ערך של כתבי התחייבות נדחים שהונפקו על ידי בנקים זרים

   31 ליום ירידת ערך של ניירות ערך זמינים למכירה שנזקפה להון עצמילהלן   .ה

  :2009בדצמבר 

  *משך זמן ירידת הערך מאז תחילת הירידה    

 6עד     

  חודשים

6-9 

  חודשים

9-12 

  חודשים

 12מעל 

  חודשים

  

  סך הכל

        ח"במיליוני ש    

              שיעור הירידה

  -  -  -  -  -  מניות  10%עד 

אגרות חוב מגובות   

  נכסים

  

15  

  

5  

  

-  

  

29  

  

49  

  294  250  2  1  41  אגרות חוב אחרות  

  343  279  2  6  56  סך הכל  

  -  -  -  -  -  מניות  20%-10%

אגרות חוב מגובות   

  נכסים

  

-  

  

-  

  

-  

  

16  

  

16  

  130  128  -  -  2  אגרות חוב אחרות  

  146  144  -  -  2  לסך הכ  

  -  -  -  -  -  מניות  30%-20%

אגרות חוב מגובות   

  נכסים

  

-  

  

-  

  

-  

  

1  

  

1  

  91  91  -  -  -  אגרות חוב אחרות  

  92  92  -  -  -  סך הכל  

  -  -  -  -  -  מניות  35%-30%

אגרות חוב מגובות   

  נכסים

  

-  

  

-  

  

-  

  

1  

  

1  

  6  6  -  -  -  אגרות חוב אחרות  

  7  7  -  -  -  סך בכל  

  7  -  -  -  7  ותמני  40%-35%

אגרות חוב מגובות   

  נכסים

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  -  -  -  -  -  אגרות חוב אחרות  

  7  -  -  -  7  כ"סה  

  -  -  -  -  -  מניות  40%מעל 

אגרות חוב מגובות   

  נכסים

  

-  

  

-  

  

-  

  

27  

  

27  

  -  -  -  -  -  אגרות חוב אחרות  

  27  27  -  -  -  סך הכל  

  7  -  -  -  7  מניות  סך הכל

 אגרות חוב מגובות  

  נכסים

  

15  

  

5  

  

-  

  

74  

  

94  

  521  475  2  1  43  אגרות חוב אחרות  

  622  549  2  6  65    סך כללי

  . לעיל54ע הטיפול בשיערוך ניירות הערך והבחנות בין ירידת ערך בעלת אופי זמני או אחר מזמני ראה בעמוד "בק
  .של נייר הערךמשך זמן ירידת הערך מאז תחילת הירידה משמעו מאז תחילת ירידת ערך כלשהיא   *
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  התיק למסחר

  : בדצמבר31להלן הרכב התיק למסחר ליום 

    שינוי    2008    2009  

          ח"במיליוני ש  

  בארץ  ל"בחו  בארץ  ל"בחו  בארץ  ל"בחו  

  )537(  )428(  5,881  4,869  5,344  4,441  אגרות חוב 

  4  )12(  -  105  4  93  מניות וקרנות 

  )533(  )440(  5,881  4,974  5,348  4,534  סך הכל

  

 232בגין אגרות חוב למסחר נרשמו בדוח רווח והפסד רווחים שמומשו וטרם מומשו בסך של 

ובגין מניות וקרנות נרשמו רווחים , 2008ח בשנת " מיליון ש82ח לעומת רווחים בסך "מיליון ש

  .2008-ח ב" מיליון ש528ח לעומת הפסדים בסך " מיליון ש8שמומשו ושטרם מומשו בסך 

  ל"יירות ערך שהונפקו בחוהשקעות בנ

ניירות ערך ) מיליארד דולר 7.3-כ (ח"שמיליארד  27.4-בתיק ניירות הערך של הקבוצה יש כ

   94%-מהם כ, Investment Gradeמדורגים  )4.1%-כפרט ל( שכולם ל"שהונפקו בחו

 ל" של בנקים בחואגרות חוב נדחות התיק כולל, AAAבדרוג  37.5%- ומעלה מזה כ(-A)בדרוג 

 .ל"מסך כל ההשקעה בניירות ערך שהונפקו בחו 10.6%-כ, ח"מיליון ש 2,907 בשווי הוגן של

-כ, מסווג בתיק הזמין למכירה) ד דולרמיליאר 5.9-כ(ח "מיליארד ש 22.3-כל "מתוך התיק הנ

  .מסווג בתיק למסחר והיתרה בתיק לפדיון) מיליארד דולר 1.2-כ(ח "מיליארד ש 4.5

  :ל"בניירות ערך שהונפקו בחולהלן הרכב ההשקעות 

 2009    2008    

 תיק סחיר תיק זמין תיק סחיר תיק זמין 

   ח"במיליוני ש הערך במאזן

 3,707 2,175 2,354 2,859 ממשלתיותאגרות חוב 

 472 11,240 1,862 12,580 בנקים ומוסדות פיננסייםאגרות חוב 

 207 4,211 101 5,938  אגרות חוב מגובות נכסים

 483 2,620 124 390  ות חוב אחרותאגר

  105  1,260  93  541   מניות וקרנות

 4,974 21,506 4,534 22,308 סך הכל

  

, ירידת הערך בתיק הזמין למכירה הינה ברובה בעלת אופי זמני, להערכת הנהלת הבנק

, מיום ביצוע ההשקעות, כוונת הבנק היתה.  תומכות בגישה זו2009גם לאחר סוף  והתוצאות

בכוונתו וביכולתו של הבנק להמשיך ולהחזיק את ההשקעות עד להשבה . חזיקן עד לפדיוןלה

ירידת . לכן נזקפת ירידת ערך זו להון עצמי. החזויה של מלוא העלות של הנכסים או עד לפדיון

 בדצמבר 31-ל מיום רכישתם ועד ל"ניירות הערך שהונפקו בחו הערך שנזקפה להון העצמי בגין

 קטנה 2009בשנת  .)ח לאחר מס"מיליון ש 140-כ(ח "מיליון ש 220- בסך של כמסתכמת, 2009

עיקר התנועה מתייחסת לעליית הערך של אגרות חוב . ח"מיליון ש 1,121 הקרן השלילית בסך

  .כמוסבר בהמשך Subordinatedל שהם מסוג "בנקים בחו

פסד ירידת ערך בסך של  לרווח וה2009בשנת נזקפה ,  הערך שנזקפה להון עצמילעלייתבנוסף 

  .רובה במחצית הראשונה של השנה, ח"מיליון ש 196-כ
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חוץ משל אגרות החוב של בנקים ומוסדות פיננסיים  2009 בדצמבר 31-ללהלן השווי ההוגן 

  ):לא כולל אגרות חוב מגובי נכסים(לישראל 

  
  סך הכל

  ללא 
  דרוג

BB+   
  B-עד 

BBB+  
  BBB-עד 

  
A- 

 
A  

 
A+ 

AAA   
  AA-עד 

   

    ח"במיליוני ש          

  )בריטניה(הממלכה המאוחדת   270  323  446  232  -  -  -  1,271

  )1(אוסטריה   -  -  469  -  -  -  -  469

  )1(איטליה   -  -  288  -  -  -  5  293

  )1 (אירלנד  43  -  231  -  74  -  -  348

  )1(בלגיה   -  -  392  -  -  -  -  392

  )1 (גרמניה  186  655  -  5  85  -  4  935

  )1 (הולנד  605  -  526  272  28  -  -  1,431

  )1(לוכסמבורג   -  380  143  -  -  -  -  523

  )1 (ספרד  114  -  39  168  -  -  5  326

  )1 (פורטוגל  -  -  -  16  -  -  -  16

  )1 (פינלנד  29  -  -  -  30  -  -  59

  )1 (צרפת  296  96  52  -  -  -  -  444

  שוויץ  8  20  156  -  -  -  -  184

  אוסטרליה  508  -  15  -  -  -  -  523

  שוודיה  121  -  296  -  -  -  -  417

  ניו זילנד  503  -  -  -  -  -  -  503

  )2(אחר   81  180  98  11  38  -  195  603

   לפי רמת בנק-ארצות הברית                 

592  -  -  -  -  592  -  -  CITIGROUP INC NY  

  

1,014  

  

-  

  

-  

  

-  

  

1,014  

  

-  

  

-  

  

-  

CHASE MANHATTAN BANK, 

N.A.   

  

503  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

503  

  

-  

  

-  

MERRILL LYNCH 

INTERNATIONAL BA  

486  -  -  -  -  486  -  -  BANK OF AMERICA  

394  -  -  -  -  -  394  -  GOLDMAN, SACHS AND CO.  

  

821  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

821  

  

-  

WACHOVIA 

INTERNATIONAL BANKING  

336  -  -  -  -  336  -  -  WELLS FARGO BANK N.A.  

474  -  -  -  -  -  -  474  MORGAN STANLEY 

  ) 3( אחר -ארצות הברית   217  579  118  -  171  19  32  1,136

  )4 ( סכום כולל  3,455  3,448  5,186  1,718  426  19  241  14,493
  
 Eurozoneמדינות גוש הארו  )1(

  . מדינות5-סכום זה כולל השקעות ב )2(

  . בארצות הברית בנקים24-סכום זה כולל השקעות ב )3(

ח " מיליון ש2,907 הוא 2009 בדצמבר 31ם שהשווי ההוגן שלהן ליו Subordinatedכולל אגרות חוב נדחות  )4(

  ).כולל תיק זמין ותיק מסחרי(
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  ל" השקעות בניירות ערך מגובי נכסים בחו.1

 ניירות ערך) דולר מיליארד 1.6-כ (ח"שמיליארד  6.0-בתיק ניירות הערך של הקבוצה יש כ

 בדרוגות דורגמ )4.2%-פרט ל( םשכול) משכנתאות ושאינם משכנתאות כאחת( נכסים מגובי

(A-) בדרוג  85.7%- מזה כ,ומעלהAAA. 1.57-כ(ח "מיליארד ש 5.9-ל כ"מתוך התיק הנ 

  .  ולפדיוןמסווג בתיק הזמין למכירה והיתרה בתיק למסחר) מיליארד דולר

  להלן ריכוז ההשקעות באגרות חוב מגובות נכסים בתיק הזמין למכירה 

  : 2009  בדצמבר31  ליום

   
 עלות מופחתת

   רווחים
 שטרם מומשו

הפסדים 
 שטרם מומשו

  הערך במאזן 
 )שווי הוגן(

    ח"במיליוני ש 

MBS4,890 )55( 38 4,907  אגרות חוב מגובות משכנתאות 

ABSאגרות חוב מגובות נכסים      

 1,048 )39( 194 893  :שאינם משכנתאות

 CLO  763 184 )36( 911  :מזה

  SCDO  56 10 - 66 

  71  )3(  -  74 אחר

 5,938 )94( 232 5,800 סך הכל
  

  . לדוח הכספי3באור ע הגדרת ניירות ערך מגובי נכסים ראה "בק
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  חשיפות איגוח

  2009 בדצמבר 31  

  

  )2באזל ) 'ו (9טבלה (  לפי סוגי חשיפההשקעה בניירות ערך מגובי נכסים

הסכום המצטבר 

  של החשיפה

  ח"במיליוני ש  

    :(MBS)ניירות ערך מגובי משכנתאות 

    :ניירות ערך מסוג העבר באמצעות

  GNMA  2,123 ב" ממשלת ארהניירות ערך שקיימת לגביהם ערבות של

  FHLMC  469 ועל ידי FNMA על ידי שהונפקוניירות ערך 

  -  ניירות ערך אחרים

    :ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים

     או שקיימת FHLMC, FNMA ,GNMAניירות ערך שהונפקו על ידי 

  2,313  גביהם ערבות של גופים אלהל

  83  שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות

  4,988  (MBS)מגובי משכנתאות כל ניירות ערך הסך 

    

    (ABS) מגובי נכסיםניירות ערך 

  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי

  8  קווי אשראי לכל מטרה בבטחון דירת מגורים

  12  אשראי לרכישת רכב

  7  פרטייםאשראי אחר לאנשים 

  2  אשראי שאינו לאנשים פרטיים

  CLO  911אגרות חוב מסוג 

  SCDO  66אגרות חוב מסוג 

  53  אחרים

  1,059   (ABS) מגובי נכסים סך הכל

  6,047  סך הכל ניירות ערך מגובי נכסים 

  

    2009 בדצמבר 31  

  *לפי משקל סיכוןמגובי נכסים  בניירות ערךהשקעות 

  )2 באזל )ז(9טבלה (

ום המצטבר הסכ

  של החשיפה

דרישות ההון בגין 

  חשיפות איגוח

    ח"במיליוני ש  

20%  640  12  

50%  186  8  

100%  143  13  

350%  65  20  

      

  -  47  הופחתו מההון

  53  1,081  סך הכל

  

  FHLMC, FNMA, GNMA. כולל ניירות ערך לא * 

  

 2009  בדצמבר31ליום ל "התיק הזמין למכירה של השקעות בניירות ערך מגובי נכסים בחו

 מסך 99%. ח"שמיליארד  4.9-כולל השקעה באגרות חוב מגובות משכנתאות בסכום כולל של כ

  ב "אגרות החוב המגובות משכנתאות שבתיק הזמין הינן בערבות סוכנויות פדראליות בארה

 הועברו FHLMC-ו FNMA (FNMA, FHLMC, GNMA),או שהונפקו ישירות על ידן 

 GNMA במסגרת תוכנית ההצלה של הממשל האמריקאי ולאגרות חוב של לחסות ממשלתית

  . ערבות מדינה
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 הערך המצטברת נטו שנזקפה להון עצמי הנובעת ירידת הסתכמה 2009 בדצמבר 31נכון ליום 

  .ח"ש מיליוני 17-מתיק אגרות החוב המגובות משכנתאות בכ

ואינן בחסות מוסדות ) ב"רהא(סך אגרות החוב המגובות משכנתאות שאינן בערבות מדינה 

  . ח" מיליון ש83-מסתכם בכ, פדראליים אמריקאים הן בתיק הזמין והן בתיק למסחר

 שנים 4.9-כהתקופה החזויה לפדיון של כל תיק אגרות החוב המגובות משכנתאות היא 

  .בממוצע

ת כולל התיק הזמין למכירה של הקבוצה גם אגרו, בנוסף לאגרות החוב המגובות משכנתאות

בסך ) ואשראים אחרים, אשראי לרכישת רכב(חוב אחרות מגובות נכסים שאינם משכנתאות 

 23.2% ומעלה מהן (-A)מדורגות בדרוג  9.7%-פרט ל, ח אלו כולן"אג. ח"ש מיליון 1,048-של כ

 ח" מיליון ש66- בסך של כSCDOתיק זה כולל בין היתר אגרות חוב מסוג . AAAבדרוג 

התקופה החזויה לפדיון של תיק אגרות החוב המגובות . ח"שמיליון  911- בסך של כCLO-ו

  .שנים בממוצע 4.6-נכסים שאינם משכנתאות היא כ

 בדוח השנתי 54ועל בסיס בחינה לפי הקריטריונים המפורטים בעמוד , להערכת הנהלת הבנק

 ירידת הערך בתיק אגרות החוב מגובות הנכסים שאינם משכנתאות הינה בחלקה ,2009-ל

 ערך עליית הסתכמה 2009 בדצמבר 31נכון ליום . חלק זה נזקף להון עצמיובעלת אופי זמני 

ח "מיליון ש 155-מגובות נכסים שאינם משכנתאות בכשנזקפה להון עצמי בתיק אגרות החוב ה

  ). ח לאחר מס" מיליון ש99-כ(

גין תיק ניירות ב. ח"מיליון ש 66- מסתכם בSCDOסך תיק ניירות הערך מגובי הנכסים מסוג 

 341 סך 2008-ב( .ח" מיליון ש59ירידת ערך לחשבון רווח והפסד סך של  2009בשנת  זה נזקפה

  .)ח"מיליוני ש

בגין ניירות אלו . ח"מיליון ש 911- מסתכם בCLOסך תיק ניירות הערך מגובי הנכסים מסוג 

 ח" מיליון ש17ערך בסך וירידת , ח להון עצמי" מיליון ש148 בסך עליית ערך 2009בשנת  פהנזק

  ).ח בהתאמה" מיליון ש)435(ח וסך " מיליון ש)100( 2008בשנת  (,לחשבון רווח והפסד

המדיניות בסעיף  הזקיפה לרווח והפסד בשני תיקים אלו בוצעה על סמך המדיניות שפורטה

  . לעיל96וכן בדוח הדירקטוריון עמוד  , לדוח1בביאור החשבונאית 

 מיליון 101-יימות השקעות בניירות ערך מגובי נכסים בהיקף של כבמסגרת התיק למסחר ק

ח " מיליון ש11-ח מושקעים בניירות ערך מגובי משכנתאות וכ" מיליון ש90-ח מתוכם כ"ש

  . מושקעים בניירות ערך מגובי נכסים אחרים

  .לדוח הכספי 3להגדרות של אגרות חוב מגובי נכסים ראה בבאור 

  

  )נכסים שאינם מגובי(ל " אחרים בחוהשקעות בניירות ערך .2

)  מיליארד דולר5.7(ח " מיליארד ש21.4-כ 2009 בדצמבר 31-בתיק ניירות הערך של הקבוצה ב

 ,והכוללים בעיקר ניירות ערך של בנקים ומוסדות פיננסיים, ניירות ערך שאינם מגובי נכסים

 16.4 .צרפת וישראל, בריטניה והיתר ניירות ערך של ממשלות לרבות אגרות חוב נדחות

 4.4-מניירות הערך הללו מסווגים בתיק הזמין למכירה וכ)  מיליארד דולר4.3(ח "מיליארד ש

 24.3% ומעלה מתוכם -Aבדרוג  95%מסך ניירות הערך מדורגים .  למסחרח בתיק"מיליארד ש

  .AAAבדרוג 

  .235 ע חשיפה לבנקים ומוסדות פיננסיים זרים ראה בעמוד"לפרטים נוספים בק
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ולכן , להערכת הבנק ירידת המחירים של ניירות הערך הללו הינה בעיקרה בעלת אופי זמני

על בסיס הקריטריונים שפורט בעיקרי המדיניות , זאת. נזקפה מרבית ירידת הערך להון העצמי

ובכלל זה , והגיבוי, המעורבות,  ותוך התחשבות בפרמטרים נוספים כגון,1בבאור החשבונאית 

, בהבטחת האיתנות של בנקים אלה ואחרים במדינותיהןורה בהון של ממשלות השקעה ישי

כפי שזה בא לידי ביטוי במחירים של נגזרי האשראי , והערכות השוק לסיכון הכשל של בנקים

(CDS).קבוצה (דירוג אשראי גבוה ,  וכן עליית שווי לאחר מועד הדוח הכספיAומעלה  (

  .וניתוחי עמידות בתרחישי לחץ

שנזקפה להון עצמי בגין ניירות ערך המצטברת  הסתכמה ירידת הערך 2009 בדצמבר 31 ליום

 228שהם (ח "יון שמיל 358- בתיק הזמין למכירה בושהם, ל"שהונפקו בחושאינם מגובי נכסים 

  .2009ח בשנת " מיליון ש914בסך ית לבקרן ההון השלי לאחר קיטון )ח לאחר מס"מיליון ש

  . ל הן ברובן המוחלט אגרות חוב של בנקים"בות נכסים והונפקו בחואגרות החוב שאינן מגו

במדינות אירופה המערבית בבנקים גדולים ומוכרים תיק אגרות החוב של הבנקים מושקע 

. (subordinated) דולר מושקע באגרות חוב נדחות מיליון 771-כמזה . )46%(ב " ובארה)45.5%(

 הקבוצה הן אגרות חוב ללא מרכיב המרה למניותאגרות החוב מסוג זה המוחזקות על ידי 

, בדרך כלל, באגרות חוב אלו קיימת למנפיק. ומועד הפירעון האחרון שלהן נמוך מעשר שנים

  במקרה בו המנפיק לא מבצע קריאה . (call)גרת יאפשרות לקריאה מוקדמת של הא

 הריבית עולהו, )בדרך כלל שלוש עד חמש(חיי האיגרת מתארכים במספר שנים , מוקדמת

יבצעו את ( בנקים ינהגו כבעבר ויקראו לאגרות החוב ילוטרם הוברר א) step-upמנגנון (

  .  והריבית תעלהשהתקופה לפדיון תוארך ואילו יעדיפו) call-אופציית ה

 31-נכון ל. רות חוב נדחותל הייתה באג"מרבית ירידת הערך בניירות הערך שהונפקו בחו

מיליארד  2.9- בסך של כ אגרות החוב הנדחות הזמין למכירה שלתיקהמתוך , 2009בדצמבר 

מאחר ומרכיב מהותי בירידת  .ח" מיליארד ש2.6-השווי ההוגן שלהם ליום הדוח הוא כ, ח"ש

יה בהסתברות שהמנפיק ינצל את זכותו שלא לבצע קריאה מוקדמת ובכך יהערך נובע מהעל

ת פרטניות לבחינת יכולת העמידה של כל ולאחר שהבנק ביצע בדיקו, מ האגרות"יאריך את מח

הרבעונים  .הבנק שירידת ערך זו היא ירידת ערך זמנית העריך, אחד מהבנקים בקבוצה זו

בעוד שהרביע . הראשונים של השנה היו שונים באופן מהותי באשר לשווי ההוגן של השקעה זו

שלילית הרי שברביע הון הבגידול בקרן ו הראשון התאפיין בירידה משמעותית בשווי ההוגן

והרביעי היה מהפך וכל ירידת הערך של הרביע הראשון נמחקה והתוצאה , השלישי, השני

כמו גם , ח"הצטמצמות מרווחי האג .ח" מיליון ש326היא עליית ערך של  הסופית של השנה

 הרביע מתום  הרלוונטיים(CDS)הצטמצמות מהותית אף יותר במרווחים של נגזרי האשראי 

  .  תומכים בכך שירידת ערך זו היא זמניתח"ועד למועד פרסום הדוהראשון 

בכוונת הבנק וביכולתו להחזיק באגרות חוב אלו עד למועד פדיונן הצפוי או לפחות עד להשבת 

  . ערכן
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  הפרש  שווי הוגן 

 31 

בדצמבר 

2009  

30 

בספטמבר 

2009 

30  

  ביוני

2009 

31   

  במרס

2009  

31   

  בדצמבר

2008 

 2009לשנת 

י בשוו

  ההוגן

          ח"במיליוני ש  

  ח נדחים של "סך הכל אג

  ל"בנקים שהונפקו בחו

  

2,593  

  

2,650  

  

2,542  

  

2,261  

  

2,614  

  

)21(  

  ח נדחה שירד "אג: מזה

  35%-ביותר מ

  

6  

  

24  

  

34 

  

1,073  

  

24 

  

)18( 

  

. ניירות ערך שאינם מגובים בנכסים גם בתיק למסחר כולל התיקבנוסף לתיק הזמין למכירה 

וכן תיקי ניירות ערך , התיק למסחר כולל בעיקר ניירות ערך של בנקים ומוסדות פיננסיים

כל ניירות הערך שבתיק למסחר . וקרנות של ניירות ערך, בניהול מנהלי השקעות חיצוניים

 שאינו שווי התיק למסחר.  ומעלהAדורגים  מ100%-וכ, (Investment Grade)בדירוג השקעה 

ההפרש ). מיליארד דולר 1.2(ח " מיליארד ש4.4- הסתכם ב2009בדצמבר  31- במגובה בנכסים

  . נזקף לחשבון הרווח והפסד, במידה שיש הפרש כזה, בין השווי ההוגן לעלות המופחתת

השקעות .  מיליון דולר330-כ  של מדינת ישראל(CDS) הושקעו בנגזרי אשראי 2009נכון לסוף 

בגין השקעות , בהתאם לשווי השוק,  ככל מכשיר נגזר,משוערכות באופן שוטף, בנגזרי אשראי

 109 2008בשנת (. ח" מיליון ש2  שהםמיליון דולר 0.5 רווח בסך 2009נזקף בשנת מסוג זה 

  .)ח"מיליון ש

   שהונפקו בישראל- אגרות חובבהשקעות 

, ח"מיליארד ש 28.1- ב2009 בדצמבר 31-ההשקעות באגרות חוב שהונפקו בישראל הסתכמו ב

 1.1והיתר סך , ח אגרות חוב שהונפקו על ידי ממשלת ישראל" מיליארד ש27.0ה סך של מז

 -A מאגרות חוב החברות מדורגות 94%. ח אגרות חוב שהונפקו על ידי חברות"מיליארד ש

שעור . תיק אגרות חוב החברות מפוזר בין ענפי משק שונים.  ומעלה-AA 78%מזה , ומעלה

ההשקעות באגרות חוב מ 32%- כ. הוא הגדול ביותר,נסייםהשירותים הפינההשקעה בענף 

והיתר בתיק , ח בתיק הזמין למכירה"מיליארד ש 0.8- ב2009 בדצמבר 31-חברות הסתכמו ב

  . למסחר

כל אגרות החוב של החברות שבתיק למסחר וחלק מאגרות החוב של החברות שבתיק הזמין 

ות חוב של החברות שבתיק הזמין  מאגר65%-כ.למכירה רשומות למסחר וסחירות בבורסה

שערוך אגרות החוב של החברות הסחירות מבוסס על מחירי השוק . למכירה אינן סחירות

   . שערוך אגרות החוב שאינן סחירות נעשה כפי שפורט לעיל.בבורסה

המבחן לקביעה אם ירידת ערך של אגרות חוב בתיק הזמין למכירה הינה בעלת אופי שאינו 

 1 ובבאור 54בעמוד קר על הקריטריונים המפורטים במדיניות החשבונאית זמני מתבסס בעי

  .לדוח הכספי

 ,ח"שארד מילי 0.8מתוך כל תיק אגרות החוב של החברות שבתיק הזמין למכירה בהיקף של 

כאשר , ח" מיליון ש11ח והקרן השלילית בסך " מיליון ש28קרן ההון החיובית מסתכמת בסך 

להערכת הבנק ירידת הערך בתיק אגרות חוב של  11.0% ביותר הינושיעור ירידת ערך הגבוה 

. על בסיס בחינה פרטנית של אגרות החוב, זאת. החברות הינה בעיקרה בעלת אופי זמני

בכוונתו וביכולתו של הבנק להחזיק את האגרות חוב עד להשבתו לערך העלות המותאם ואף 

  . עד לפדיון
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  השקעות במניות ובקרנות . 3

, ח" מיליון ש2,587- בכ2009 בדצמבר 31 ליום מותההשקעות במניות ובקרנות מסתכסך כל 

מסך כל ההשקעה . ח" מיליון ש947ח ושאינן סחירות " מיליון ש1,640מזה מניות סחירות 

  .ח מסווגות בתיק למסחר" מיליון ש97-ח מסווגים כזמינות למכירה ו" מיליון ש2,490

  ):2 באזל 13גילוי איכותי טבלה  (-גבי השקעה במניות מטרות ומדיניות ניהול סיכונים ל

  :מדיניות ההשקעה

, הבנק הגדיר מדיניות השקעה לרבות קביעת מגבלות להיקף ההשקעה הכולל ובחברה בודדת

  .תמהיל ההשקעה ורמות הסיכון השונות בין סוגי ההשקעות הריאליות

  :הגדרת מטרת ההשקעה

  

  .יננסית של הנוסטרוהשגת תשואה עודפת בהשוואה להשקעה פ •

השאת ערך ההשקעה והשגת תנאי השקעה עודפים על ידי מינוף המוניטין של קבוצת  •

  .לאומי

  .הרחבת פיזור סיכונים וגיוון מקורות ההכנסה של הקבוצה •

 ).פערי זמן(השטחת התנודתיות של תיק הנוסטרו  •

  

  : קבוצות משנה3-מבנה התיק מתחלק ל

  

  .)מרבית התיק(השקעות אסטרטגיות  •

  .השקעות בעלות אופי פיננסי •

  ).חברות בהתחלת דרכן(השקעות בחברות צמיחה  •

  

  :הרישום החשבונאי של ההשקעות

  

  .ההשקעות נרשמות כהשקעות אקויטי או לחילופין בתיק ניירות ערך זמינות למכירה •

  .1לגבי אופן הרישום ראה בפרק המדיניות החשבונאית ובבאור  •
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   )1( רשומות בסעיף ניירות ערךובקרנות ה להלן ההשקעות העיקריות במניות

  ):2באזל ) ב( 13טבלה (

חלק הבנק על בסיס מאוחד   

בהון הנפרע המקנה זכות 

  לקבלת רווחים

ערך ההשקעה 

במאזן 

  *המאוחד

דרישות   

הלימות 

  הון 

  

  סחיר

  סחירלא 

   בדצמבר 31   בדצמבר 31   בדצמבר 31   בדצמבר 31   בדצמבר 31  

  2009  2008  2009  2008  2009    

        ח"במיליוני ש    %-ב  

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים 

  )2(מ "בע

  

9.85  

  

9.85  

  

719  

  

411  

  

65  

  

    3  15  35  4.3  4.3  מ"אפריקה ישראל נכסים בע

  לא סחיר  16  182  182  18.0  18.0  )3(מ "בע) ישראל(פארם -סופר

    7  29  80  8.62  8.62  מ"אוצר התישבות היהודים בע

    53  -  589  -  4.99  )4(מ "פרטנר תקשורת בע

   מערכות תקשורת -הוט 

  )5(מ "בכבלים בע

  

-  

  

14.96  

  

-  

  

239  

  

-  

  

 החברה הישראלית -בזק 

  )6(מ "לתקשורת בע

  

-  

  

4.23  

  

-  

  

683  

  

-  

  

    -  101  -  6.46  -  )7(מ "בנק אגוד לישראל בע

  לא סחיר  4  49  49  -  -   שטרי הון טאואר סמיקונדקטר

    4  27  40  -  -   ויזה בינלאומי

  לא סחיר  CLS  -  -  21  21  2בנק 

    22  991  246  -  -  )8(קרנות 

  לא סחיר  5  56  59  -  -  אייפקס

   לא סחיר389  51  520  567   -  -  אחר

    232  3,324  2,587  -  -  סך הכל
  
  .ערך ההשקעה במאזן המאוחד שווה ליתרת שווי הוגן של ההשקעה  *

  

 .156וי המאזני ראה בעמוד לפרטים בדבר השקעות ריאליות המוצגות לפי השו )1(

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

  ):ח"במיליוני ש) (הסחיר

  יתרה מאזנית  

  2009  2008  

  1,718  1,564  מניות עם שער

  988  322  קרנות לפי ציטוט מצד נגדי

  618  701  מניות ללא שער

  3,324  2,587  סך הכל

  

  . לדוח157 בעמוד פירוטה )2(

  פארם-סופר )3(

-סופר("מ "בע) ישראל( פארם- ממניות סופר18% הושלמה הקצאת 2007 ביולי 17ביום 

בין לאומי , 2007 במאי 1ביום  וזאת על פי הסכם שנחתם, מ"ללאומי פרטנרס בע") פארם

טה  בעלת השליGRI - (Global Retail Investment B.V)פארם ולבין -פרטנרס לבין סופר

 180-ל בתמורה לסך של כ"להקצאת מניות ללאומי פרטנרס בשיעור הנ, פארם-בסופר
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כמו כן ניתנה ללאומי פרטנרס אופציה . בכפוף להתאמות שנקבעו בהסכם, ח"מיליון ש

ללאומי פרטנרס ניתנו זכויות . פארם- מהון המניות של סופר2%להקצאה נוספת של 

  . להגנת המיעוט כמקובל

מ " חתם הבנק על הסכם עם חברת סקיילקס קורפוריישן בע2009ט  באוגוס21ביום  )4(

 מהון המניות 4.99% מניות רגילות המהוות 7,677,037לרכישת , ")סקיילקס:"להלן(

) שלא בדילול מלא ובנטרול מניות רדומות(מ "המונפק והנפרע של פרטנר תקשורת בע

ת להגנת המיעוט וכן ההסכם כלל זכויות מקובלו. ח" ש514,553,405 בתמורה לסך של

   103-כ אופציה לרכישת אגרות חוב ניתנות להמרה למניות סקיילקס בהיקף של

  . ח"מיליון ש

פעל כבנק השקעות בכל הקשור ) חברה בבעלות מלאה של הבנק(מ "לאומי פרטנרס בע

 לו עמלת ייזום בסך שולמהלעסקה זו לרבות מול משקיעים פוטנציאליים נוספים ולפיכך 

  .ב" מיליון דולר ארהשל שלושה

 102,705,270הוקצו ללאומי פרטנרס , במסגרת מימוש האופציה, 2009 באוקטובר 18ביום 

, .נ.ח ע" ש1-ח ל" ש1.002של סקיילקס במחיר של ) 1סדרה (אגרות חוב להמרה . נ.ח ע"ש

וקצו בדרך של האגרות החוב "). אגרות החוב("ח " ש102,910,681ובתמורה כוללת של 

והכל בהתאם להוראות כל דין ותשקיף המדף , )1סדרה (דרת אגרות החוב הרחבת ס

 מכר לאומי פרטנרס את 2009ר צמב בד31 עד .2009 באוגוסט 21שפרסמה סקיילקס ביום 

  .2009 אוקטובר 18-כל אגרות החוב שרכש ב

במסגרתה לאומי ,  הושלמה העסקה בין הבנק לבין סקיילקס2009 באוקטובר 28ביום 

 מהון המניות 4.99% מניות רגילות המהוות 7,677,037מ רכשה מסקיילקס "עפרטנרס ב

) שלא בדילול מלא ובנטרול מניות רדומות(מ "המונפק והנפרע של פרטנר תקשורת בע

  .ח" ש514,887,507בתמורה לסכום כולל של 

 מניות רגילות של Cool Holding Ltd. 11,376,902- מכר הבנק ל2009 באוגוסט 3ביום  )5(

בתמורה לסכום כולל של , מ שהוחזקו על ידי הבנק" מערכות תקשורת בעהוט

  . ח" מיליון ש115-הרווח שנרשם ממכירת המניות הינו כ. ח" ש381,126,210

 שונה סיווג של אשראי ללקוח מסוים 2003בהתאם להוראות המפקח על הבנקים מיולי  )6(

 באוגוסט 10ביום . ות ערךמאשראי לציבור לסעיף נייר, שניתן למימון רכישת מניות בזק

 מניות רגילות 155,000,000 הודיע כונס הנכסים של הלקוח שהשלים עיסקה למכירת 2009

 מהון המניות של בזק והתמורה 5.849%כל אחת של החברה המהוות . נ.ח ע" ש1בנות 

ח תשמש להקטנת חובות הלקוח " מיליון ש1,137-בניכוי עמלות והוצאות בסך של כ

חלקו של הבנק  .1999 בהתאם לחלקו של כל בנק במימון מניות בזק בשנת בבנקים וזאת

 55-והרווח הנקי הסתכם בכ, ח" מיליון ש273-בתמורה לאחר עמלות והוצאות הסתכם בכ

  .ח"מיליון ש

 הודיע כונס הנכסים של הלקוח שהשלים עיסקה למכירת 2009 באוקטובר 19ביום 

 מהון המניות 4.52%המהוות , א של החברה"כ. נ.עח " ש1 מניות רגילות בנות 120,000,000

ח תשמש להקטנת חובות " מיליון ש977-של בזק והתמורה בניכוי עמלות והוצאות בסך כ

חלקו של . 1999הלקוח בבנקים וזאת בהתאם לחלקו של כל בנק במימון מניות בזק בשנת 

סתכם הח הנקי והרוו, ח" מיליון ש233-סתכם בכההבנק בתמורה לאחר עמלות והוצאות 

  .ח" מיליון ש60-בכ

 הודיע כונס הנכסים של הלקוח שהושלמה העיסקה למכירת כל 2009 בנובמבר 9ביום 
 184,331,617-הסתכמו בבאותה עת סך המניות שנמכרו . מניות בזק שבבעלות הלקוח

והתמורה  , מהון המניות של בזק6.94%המהוות , א"כ. נ.ח ע" ש1מניות רגילות בנות 
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לפרעון סופי של ושימשה  ח" מיליארד ש1.5- בסך כהסתכמה עמלות והוצאות בניכוי
 ,1999חובות הלקוח בבנקים וזאת בהתאם לחלקו של כל בנק במימון מניות בזק בשנת 

ח והרווח " מיליון ש242-בסך כסתכם לאחר עמלות והוצאות מחלקו של הבנק בתמורה 
  . ח" מיליון ש27בסך סתכם ההנקי 

 בנקים לרבות 7תביעה למתן צווים הצהרתיים שהוגשה על ידי הלקוח נגד לפירוט בדבר 
   ).יד)(1)(ז(18הבנק ראה באור 

  בנק אגוד )7(
וישעיהו ") שרודר("מ "נכסי שרודר בע,  נחתם הסכם בין הבנק2003 בנובמבר 17ביום 

 Call- ואופציית הPut-על הארכת אופציית ה") לנדאו("מ "בע) 1993(לנדאו אחזקות 
ביחס ליתרת מניות בנק איגוד המוחזקות על ידי , 1999 בנובמבר 18ו בהסכם מיום שניתנ

  . 2010 בנובמבר 17הבנק וזאת לתקופה של עד 

  .Put- הוציא הבנק לשרודר וללנדאו הודעת מימוש של אופצית ה2009 במאי 11ביום 

מורות הושלמה העסקה והבנק מכר ללנדאו ושרודר את המניות הא, 2009 ביוני 28ביום 
 מיליון 108-בתמורה לסכום כולל של כ, המהוות את מלוא החזקותיו של הבנק בבנק אגוד

  .ח נטו" מיליון ש17-הרווח לבנק ממכירת המניות האמורות הינו כ. ח"ש

  .2009- והתמורה נתקבלה ב2008מרבית ההשקעות בקרנות מומשו בשנת  )8(

  שעבוד ניירות ערך

   .מ"ף בע"מ ובמסלקת מעו"רך בעהבנק חבר במסלקת הבורסה לניירות ע

לות י משעבד ניירות ערך מהנוסטרו להבטחת פע,אחר ת מעוף כמו כל חבר מסלק,הבנק
 כמו כן מבטיח השעבוד גם את חיובי .לות הנוסטרו ובגין חלקו בקרן הסיכוניםיפע, לקוחותיו

וי כל וזאת אם השעבוד שהעמיד החבר האחר לא יספיק לכיס, חברי קרן הסיכונים האחרים
עד לגובה הביטחונות , ובהתאם לחלקו היחסי של כל אחד מהחברים בקרן, חיובי החבר האחר

  בדצמבר31ליום , הבנק שיעבד. ף לפי הנמוך"שניתנו או עד לגובה החיובים כלפי מסלקת מעו
  . ף"ח למסלקת המעו" מיליארד ש1.226בשווי של ופיקדונות אגרות חוב , 2009

, שווי כל אגרות החוב ששועבדו על ידי הבנק. ים גם במסלקת הבורסההסדר בטחונות דומה קי
  . ח" מיליון ש152 היה 2009  בדצמבר31למסלקת הבורסה ליום 

 על אגרת חוב לטובת בנק ישראל להבטחת סכומים המגיעים או 2007 ביולי 23הבנק חתם ביום 
שראל בשיעבוד שוטף ללא ל הבנק שיעבד לטובת בנק י"כערובה לנ. שיגיעו לבנק ישראל מהבנק

הגבלה בסכום אגרות חוב המופקדות בחשבון ספציפי המתנהל במסלקת הבורסה לניירות ערך 
  .לא היו יתרות 2009 בדצמבר 31ליום . בתל אביב על שם בנק ישראל

מאידך יתרת הפיקדונות של הבנק ,  לא היו אשראים לבנק מבנק ישראל2009 בדצמבר 31ליום 
  .ח" מיליארד ש24.2ה בסך בבנק ישראל הסתכמ

  נכסים אחרים

ח בסוף " מיליארד ש13.5ח לעומת " מיליארד ש9.8 בסך 2009נכסים אחרים הסתכמו בסוף 
בסעיף זה נובע בעיקר הקיטון  .ח" שמיליארד 3.7 שהם, 27.5%בשיעור של קיטון , 2008

במיסים נדחים ון בקיט, ח" מיליארד ש3.6-ביתרת שווי ההוגן של מכשירים נגזרים בכמקיטון 
  מיליארד2.2כנגד קיים קיטון מקביל בהתחייבויות אחרות בסך של  .ח" מיליון ש638-לקבל בכ

.ח ביתרת שווי הוגן של מכשירים נגזרים" ש מיליארד2.9ח מזה "ש
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  רכוש קבוע ומתקנים

 3,553 בסך 2009 בדצמבר 31- העלות המופחתת של בניינים וציוד הסתכמה ב-בניינים וציוד 

  . 2008 בדצמבר 31-ח ב" מיליון ש3,445-בהשוואה ל, ח"מיליון ש

  : הינן כדלהלן2009 בדצמבר 31ההשקעות בבניינים וציוד ליום 

    יתרה להפחתה פחת שנצבר עלות   

 2008 בדצמבר 31 2009 בדצמבר 31       

 1,597 1,621 1,606 3,227 בניינים ומקרקעין

 1,848 1,932 4,265 6,197 ריהוט וכלי רכב, ציוד

 3,445 3,553 5,871 9,424 סך הכל

  

בניינים שאינם בשימוש הקבוצה . בניינים וציוד אלה משמשים בעיקר לפעילות הקבוצה

 2009 בדצמבר 31 ליום דוהמושכרים לגורמים מחוץ לקבוצה הכלולים במאזן המאוח

  . ח"מליון ש 27מסתכמים בסך 

וצה בישראל הינם בבעלות הבנק או בבעלות מרבית המבנים בהם מתנהלים עיסקי הקב

  .ל הינם בשכירות"מרבית הנכסים בהם מתנהלים עיסקי הקבוצה בחו. בנות-חברות

חברות (מ "מ ולין סיטי סנטר בע"בנייני בנק בע, ן של הבנק מוחזקים בבעלות הבנק"נכסי הנדל

  יפים וארכיבים  סנ126מתוכם ,  נכסים241בבעלות הקבוצה ). בנות בבעלות מלאה של הבנק

ר והוא " מ262,000-סך כל השטח בבעלות הינו בהיקף של כ.  משרדי הנהלה ראשית20-ו

ר " מ40,000-משרדי הנהלה ראשית בשטח של כ, ר" מ82,945-מתחלק לסניפים בשטח של כ

נכסים פנויים , מגרשים, מרכז לוגיסטי, בשימוש חברות בנות, והיתרה מתחלקת למשרדים

ר " מ784היו בשטח של  2009 בדצמבר 31ליום פנויים המיועדים למכירה הנכסים ה. 'וכו

  .כנמוך שבהם, ומוצגים לפי עלות מופחתת או שווי למימוש

)  רכישת נכסיםח"ש מיליון 9כולל (ח " מיליון ש109- ב2009ההשקעות במבנים הסתכמו בשנת 

נוסף לשטחים שבבעלות ב). ח רכישת נכסים" מש14כולל  (2008ח בשנת " מיליון ש133לעומת 

  סך כל השטח בשכירות .  בשכירות מוגנת9- נכסים בשכירות חופשית ו193הבנק שוכר הבנק 

  .ר" מ63,000-כ

התפעול והמנהלה ,  מרכז המיחשוב-מ "מת" ל על שם יצחק רבין"קריית שירותי בל "-ב "קש

.  דונם78.8ינו של השירותים התפעוליים של הבנק ממוקם בלוד בתוך מתחם ששטחו הכולל ה

: לשימוש מערכות הייצור. Z/Series ממשפחת IBMתוצרת ) MF(מחשבים מרכזיים  2ללאומי 

ומחשב משני בעוצמה , )כמות פעולות במליונים לשניה (mips 8,225מחשב ראשי בעוצמה של 

 לצורך גיבוי mips 7,103-מחשב היצור המשני ניתן להרחבה לקיבולת של כ. mips 471-של כ

  .ב"י ברמת מתקן קשפנימ

 המשמש את סביבת הפיתוח mips 2,633במתקן בתל אביב מופעל מחשב בעוצמה של 

 במקרי חירום של השבתת mips 6,567-מחשב זה ניתן להרחבה לקיבולת של כ. והמבדקים

  .ב"המתקן בקש

לבנק מאגר נתונים היסטוריים המאוחסנים על גבי דיסקים וקלטות במתקן המחשוב העיקרי 

  .עותק שלישי של נתונים נשמר במקום אחר בארץ. ב ובמתקן הגיבוי בתל אביב"בקש

 319- בסניפים מותקנים כ-ב "סניפי הבנק ממוחשבים וקשורים במקוון למרכז המחשבים בקש

 323לשימוש הלקוחות .  תחנות עבודה שרובן מבוססות על מחשבים אישיים7,523-שרתים וכ
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 219- בתוך הסניף ו- עמדות 340" (מידע לאומי"עמדות  559-חדישים וכ" כספומט"מכשירי 

 מחשבים 8,000ביחידות המטה ובמרחבים מותקנים ).  בקיר הסניף-מסופי מידע חיצוני 

ותקשורת , אישיים ברשתות מקומיות עם אפשרות לתקשורת ישירה עם מרכז המחשבים

  .נפרדת לרשת האינטרנט

לציוד חדיש החיצונית ת הקהל מידע לאומי  הבנק את מערך עמדושידרג 2008-2009בשנים 

  .ומתקדם

כגון , וחוקים והוראות שונים, אבטחת מידע בלאומי מתבססת על עקרון הסודיות הבנקאית

הוראות בנק ישראל ובכלל זה , הוראות חוק המחשבים, הוראות חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו

  . טחת מידע ותקנים מקובלים של אב357הוראת ניהול טכנולוגית המידע 

בנית , מכלל הוראות אלה נגזרת פעילות עניפה של הגדרת מדיניות אבטחת מידע בארגון

הקמת מערכות והטמעה של נושאי ניהול , תוכנית עבודה ליישום בקרות ומנגנוני אבטחת מידע

  .תכנון וביצוע בקרות אבטחת מידע כולל כתיבת נהלים, אבטחת מידע

כאשר , ל מתבסס על מערכות עצמאיות" הבנות בארץ ובחומערך התפעול והמחשוב של חברות

הבנק . האחריות הניהולית והמקצועית היא של הנהלות חברות הבנות והדירקטוריונים שלהן

לשיפור ולשדרוג המערכות , במסגרת תוכנית רב שנתית, פועלל "בשיתוף השלוחות בחו

  .ל למערכות בנקאיות ממוחשבות אחידות"בשלוחות בחו

 י לגבי בנק ערבי ישראל,עיל מערך שירותי מחשוב לבנק ערבי ישראלי ולבנק אגודמ מפ"מת

פיתוח מערכות , הכולל שירותים תפעולייםומ מספק "קיים הסכם בקשר לשירותי מחשוב שמת

  .הדרכה ושירותים נוספים, גיבויים, שירות ארגון ושיטות, שירות ייעוץ, מחשב

וברות בתקשורת למערכת המחשב המרכזית של מערכות המחשב של חברות הבנות בארץ מח

  .הבנק בארץ

 ומופעל במיקור חוץ על ומרכז המחשבים של בנק לאומי למשכנתאות ממוקם מחוץ למשרדי

ל קשורות ברשת פרטית לתקשורת בינן לבין עצמן ובינן "חברות הבנות בחו. מ.ב.ידי חברת י

. ים מוצפנים באופן מאובטחמערכת זו משמשת לדיבור ולהעברת נתונ. לבין הבנק בארץ

 החל פרויקט לשדרוג רשת התקשורת הבינלאומית של הבנק לשלוחות הבנק 2009במהלך 

הבנק משקיע בתחזוקה ופיתוח אתרים באינטרנט לשלוחות . באירופה ולנציגויות, ב"בארה

כמו כן שודרגו . ל המבוססים על התשתית המשמשת את האתר המרכזי של הבנק"הבנק בחו

 . טכנולוגיות לשיפור זמינות המערכותתשתיות

ב הסכמי מיקור חוץ עם מספר חברות אמריקאיות בתחום מערכות מידע "לבנק לאומי ארה

 .המשמשות לניהול עסקיו הבנקאיים

. 2008 בשנת ח"ש מיליון 601 לעומת ח"שמיליון  625- השקיעה הקבוצה בציוד כ2009בשנת 

כפי שהוגדרו על ידי הנהלת הבנק וגם לצרכים ם התקציב הותאם לתמיכה ביעדים האסטרטגיי

, היו מכוונים לטובת הלקוחות, 2008-הפרויקטים שבוצעו ב. התפעוליים של בנקאות העתיד

  בדומה  (2009-עיקר ההשקעה ב. חיזוק נאמנותם ומניעת נטישתם, להגברת שביעות רצונם

)  לערוצים ישיריםבמגמה להגביר הסטה(רשת הפצה : התמקדה בתחומים הבאים) 2008-ל

חווית "שיפור , )קובץ לקוחות(חידוש מערכות התשתית בנושא בטחונות ולב , CALLלאומי 

שדרוג ושיפור :  כמו כן המשך הפיתוח של שלושה פרויקטים.וקיום הוראות רגולציה" לקוח

שדרוג ושיפור מערכת ניהול התכנים ופרויקט חדר עיסקאות ) פרויקט כוכב (מערך האינטרנט

שחלקים נרחבים מתכולתו כבר מופעלים בייצור , ח"חלפת ליבת המערכות העיסקיות במטלה

).הפרוייקט מפותח בשלבים(
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). LINCSפרויקט  (Sub Custody  החל פיתוח מערכת אינטרנטית ללקוחות2009בשנת 

 . פנימיים ומשתמשים Custodians Globalהמערכת תשמש לקוחות חיצוניים 

ובשנת  ,יר המערכת החדשה של גלישה ישירה עבור לקוחות קמעונאים עלתה לאוו2008בשנת 

ולקוחות לאומי ישיר וזאת כחלק ) בנקאות פרטית( PBלקוחות ,  ללקוחות אמידים2009

 .מהתשתית לכלל מגזרי הבנק

המבוססת על , ל"האינטרנט של שלוחות חו  של אתריהגרסה חדש לאוויר עלתה 2009במהלך 

כחלק , עלו אתרים שיווקיים חדשים, בנוסף ).7 של וינייט( שהחד מערכת ניהול תכנים

אתר , אתר בנק ערבי :ביניהם, מהתשתית שהוקמה לכלל האתרים השיווקים של הקבוצה

 .ישיר ראשון ואתר למידה מהבית, ש"בלמ

מערכת בטחונות החדשה הופעלה בכל . 2008 מערכת בטחונות ולב הופעלו בבנק ערבי בשנת

  .2009 ומערכת לב בסוף פברואר 2009בחודש ינואר  יסניפי בנק לאומ

ל וזאת כחלק " הופעלה מערכת ניהול תכנים חדשה עבור שלוחות הבנק בחו2008במהלך 

המערכת משמשת להקמת אתרים שיווקיים של הקבוצה  .מהתשתית לכלל אתרי הבנק

  .באינטרנט

, לביצוע הוראות שונות) 'משרד האוצר וכו, בנק ישראל(על רקע דרישות שונות של הרשויות 

בשנת (ח " מיליון ש86- הוצאות בתחום המחשוב הנאמדות בסך של כ2009היו לבנק בשנת 

הוראות טכנולוגיית , יעוץ פנסיוני, 2באזל : הנושאים העיקריים היו). ח" מיליון ש121- כ2008

   .SOX-404-המידע ו

לוגיסטית ואת פריסת סניפי הגידול בהשקעות במבנים ובציוד נועד להתאים את התשתית ה

  .הבנק להתרחבות שחלה בפעילות העסקית ולצרכים התפעוליים של בנקאות מודרנית

מבנה ההדרכה הינו מבנה ). ש ובטחון"או(מ "מת'  הדרכה ויח(M1) אוכלס מבנה 2009בסוף 

ה המבנה הינו מבנה הדרכ) 'פרונטלי או כיתות מחשב וכו(יחודי המאפשר למידה בצורות שונות 

רמת שביעות הרצון של המשתמשים על פי הסקרים שבוצעו הינו גבוה . מהמתקדמים בארץ

  .מאוד

אבטחת איכות באגף , אבטחת מידע, איכות תוכנה:  בנושאיםISOמ הסמכות להתקני "למת

  .ן ורכש ואבטחת בטיחות בעבודה"נדל

" ירוקים"קטים ן ורכש מקדם את נושא איכות הסביבה ברמת לאומי ואף משלב פרוי"אגף נדל

סולר לדודי שמש /אשר המיר דודי חשמל" קול דודי"כדוגמת פרויקט . וחברתיים יחדיו

 .למשפחות הנזקקות לסיוע ובכך תרם לאיכות סביבה

  . לדוחות הכספיים7פירוט נוסף ראה בבאור 
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  נכסים לא מוחשיים

, בישראל, ליוצובי הנלווה איובלוגו הע" לאומי"הוא בעל הזכויות היחיד בסימן  הבנק .1

 .בתחום הבנקאות ושירותי המימון

וכן בשמות , הקבוצה משתמשת לצורך פעילותה בשמות החברות ובלוגו שלהן, בנוסף .2

  .שחלקם נרשמו כסימן מסחר או כסימן שירות, שירותים ומוצרים

ספקים ועובדי , מידע על לקוחות, בין היתר, לקבוצה מאגרי מידע רשומים בהם נשמר .3

מיושמים אמצעים טכנולוגיים מתקדמים המיועדים לאבטח את פעילות כאשר , לאומי

הלקוחות ואת פעילותו העיסקית של הבנק תוך צימצום הסיכונים הנובעים משימוש 

 .במערכות מידע

לקבוצה זכויות קנין שונות וזכויות שימוש בתוכנות מחשב ובמערכות מידע שונות לצורך  .4

  .ים ללקוחותיהלרבות לצורך מתן שירות, ניהול עסקיה
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  מגזרי הפעילות בקבוצה

  .בפרק זה מתוארת ההתפתחות העסקית על פי מגזרי פעילות

   .23-21תאור המתודולוגיה של מגזרי הפעילות ראה לעיל עמודים 

  

  : בדצמבר31 ליום להלן נתונים עיקריים לפי מגזרי פעילות של סעיפי המאזן העיקריים

  סך כל נכסים  פיקדונות הציבור  אשראי לציבור  

  השינוי  2008  2009  השינוי  2008  2009  השינוי  2008  2009  םמגזרי

  %-ב  ח" שבמיליוני  %-ב  ח" שבמיליוני  %-ב  ח" שבמיליוני  

  7.6  62,775  67,530  )1.6(  120,846  118,930  7.6  62,145  66,889  )1( משקי בית

  )2.8(  18,183  17,669  4.0  14,475  15,057  )2.8(  18,161  17,653  )2 (עסקים קטנים

  )10.4(  79,962  71,685  9.6  23,111  25,324  )9.8(  76,563  69,089  )3 (קאות עיסקיתבנ

  )10.4(  50,048  44,833  12.8  29,723  33,533  )10.3(  48,488  43,516  )4( בנקאות מסחרית

  5.5  10,730  11,323  8.1  38,085  41,158  )0.2(  6,455  6,439  בנקאות פרטית

                    ניהול פיננסי שוקי

  22.0  89,094  108,735  )11.5(  18,543  16,416  )22.8(  1,403  1,083  ואחריםהון 

  3.5  310,792  321,775  2.3  244,783  250,418  )4.0(  213,215  204,669  סך הכל
  
 האשראי למשקי בית גדלבניטרול אשראי זה , )משכנתאות(האשראי למשקי בית כולל גם הלוואות לדיור  )1(

ח וגדלו בשיעור של " מיליארד ש3.8- ב2009לוואות לדיור הסתכמו בסוף הה .3.2%-ב) בנקאות ופיננסים(

  .6.5% היה 2008-ב) בנקאות ופיננסים(שיעורי הגידול באשראי  (.9.4%

  .2.0% של קיטוןבנטרול השפעת הסגמנטציה בין המגזרים היה  )2(

 ירידהסך הכל ח בפעילות בארץ וב" מיליארד ש7.6- של כירידהבמגזר הבנקאות העסקית היתה  באשראי )3(

  .  בנטרול סגמנטציה11.0% או 10.3%בשיעור של 

  . בלבד9.1%הסגמנטציה בין המגזרים היתה ירידה של  בנטרול השפעת )4(

  

ונתונים על יתרת לקוחות  להלן נתונים עיקריים לפי מגזרי פעילות של סעיפים חוץ מאזניים

  :בשוק ההון

  תיקי ניירות ערך כולל  ערבויות ואשראים  

  קרנות נאמנות  םיטרידוקומנ  

  השינוי  2008  2009  השינוי  2008  2009  מגזרים

  %-ב  ח" שבמיליוני  %-ב  ח" שבמיליוני  

  31.0  66,648  87,282  )14.8(  568  484  משקי בית 

  50.3  3,562  5,353  6.6  1,219  1,300  עסקים קטנים

  58.8  52,090  82,712  3.8  21,319  22,119  בנקאות עיסקית

  10.3  35,362  38,987  )4.6(  7,136  6,808  בנקאות מסחרית

  16.5  59,141  68,913  26.6  391  495  בנקאות פרטית

  49.8  79,050  118,429  34.6  390  525  שוקי הון ואחרים-ניהול פיננסי

  35.8  295,853  401,676  2.3  31,023  31,731  סך הכל
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  :לותלפי מגזרי פעיוהרווח הנקי מפעולות רגילות הנקי הרווח פירוט להלן 

הרווח הנקי בנטרול   

  הוצאות שכר מיוחדות

הרווח הנקי מפעולות רגילות בנטרול   

  )1(הוצאות שכר מיוחדות 

  השינוי  2008  2009  השינוי  2008  2009  מגזרים

  %-ב  ח"במיליוני ש  %-ב  ח"במיליוני ש  

  )75.8(  650  157  )81.6(  852  157  )2(משקי בית 

  )22.7(  242  187  )28.1(  260  187  עסקים קטנים

  236.2  301  1,012  234.0  303  1,012  בנקאות עיסקית

  0.0  310  310  )7.7(  336  310   בנקאות מסחרית

  90.2  61  116  81.3  64  116  בנקאות פרטית 

  +  )1,285(  195  +  )1,286(  223   ניהול פיננסי שוקי הון ואחרים

  608.6  279  1,977  279.0  529  2,005  סך הכל
  
  .70בעמוד  מיוחדות כמפורט לעילבנטרול הוצאות שכר  )1(

   . יוחס למגזר זה הנובע מהקצאת ההון בלאומי קארד2008בשנת ח " מיליון ש202בסך הרווח הבלתי רגיל  )2(

   . לדוחות הכספיים28פירוט נוסף ראה בבאור 

  

  תשואה להון לפי מגזרי פעילות

  .מגזר פעילותבהתאם להוראות בנק ישראל נקבע שיש לחשב את התשואה להון שיוקצה בכל 

 בין המגזרים על פי חלקו היחסי של כל מגזר בסך כל נכסי הסיכון הוקצהההון הראשוני 

  .של הקבוצההמשוקללים 

הסיכון שהוקצה למגזר על פי חלקו בנכסי ) הראשוני(מגזרי הפעילות זוכו בהכנסה בגין ההון 

  .(risk free)ובמחיר המשקף תשואה חסרת סיכון  1לפי באזל המשוקללים 

חישובי התשואה להון כוללים את היחס שבין הרווח הנקי של כל אחד מהמיגזרים לבין ההון 

ההון העצמי המוקצה למגזר כולל את החלק היחסי של המגזר בהון . העצמי המוקצה למגזר

  .הראשוני כפי חלקו של המגזר בנכסי הסיכון

  :אמור לעיל להון על פי מגזרי פעילות המחושבים כת הרווח הנקילהלן תשוא

    

   מהרווח הנקי%-תשואה להון ב

 מהרווח הנקי מפעולות %-תשואה להון ב

  רגילות

   *2008   *2009  2008  2009   *2008   *2009  2008  2009  מגזר

  15.7  3.5  14.9  3.6  20.6  3.5  19.7  3.6  משקי בית 

  19.9  16.4  19.2  16.4  21.3  16.4  20.7  16.4  עסקים קטנים

  4.6  14.4  4.4  14.4  4.6  14.4  4.5  14.4  בנקאות עיסקית

  8.1  8.9  7.8  8.9  8.8  8.9  8.5  8.9   בנקאות מסחרית

  10.4  18.8  9.9  18.8  11.0  18.8  10.4  18.8  בנקאות פרטית 

  )34.9(  10.4  )46.8(  10.5  )34.9(  10.4  )46.8(  10.5  ניהול פיננסי שוקי הון 

  )42.2(  )17.6(  )42.2(  )17.6(  )42.4(  )11.1(  )42.4(  )11.1(  אחר
  
  .בנטרול הוצאות שכר מיוחדות  *
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 RORAC - (Return on Risk Adjusted Capital)להלן תשואת הרווח מותאמת סיכון 

 בהתחשב בעלות ההון על פי EVA - (Economic Value Added)התרומה לרווח הבנק ו

  :פי מגזרי פעילותל,  בתכנית העבודהההתשואה הרב שנתית שנקבע

  ):2009לשנת ( חושבו בשתי חלופות RORAC-ה וEVA-נתוני ה

  ).1לפי באזל  על פי יחס הלימות ההון בפועל(הקצאת כל הון הבנק בין המגזרים   .א

 ).1 מנכסי הסיכון המשוקללים לפי באזל 9%( הנדרש המיזעריהקצאת ההון הרגולטורי   .ב

  מזעריהקצאת הון רגולטורי     הקצאת כל ההון  

  RORAC  EVA  RORAC  EVA  מגזר

  ח"במיליוני ש  %  ח"במיליוני ש  %  

  )180(  4.3  )283(  3.6  משקי בית

  100  22.3  73  16.4  עסקים קטנים

  481  19.7  312  14.4  בנקאות עסקית

  47  11.9  )36(  8.9  בנקאות מסחרית

  70  26.2  55  18.8  בנקאות פרטית

  184  20.1  10   10.5   שוקי הון -ניהול פיננסי 

  )81(  )16.7(  )92(  )11.1(  אחר

  621  14.5  39   10.2   לרווח הנקיסך הכל

 

להלן התפתחות רבעונית של הרווח הנקי מפעולות רגילות לפי מגזרי פעילות בנטרול הוצאות 

  :שכר מיוחדות

  2009        2008         

רביע   

  רביעי

רביע 

  שלישי

  רביע 

  שני

רביע 

  ראשון

רביע 

  רביעי

רביע 

  שלישי

  רביע 

  שני

רביע 

  ראשון

              ח"במיליוני ש  

  156  154  207  133  55  53  85  )36(  משקי בית

  99  85  81  )23(  60  58  35  34  עסקים קטנים

  206  177  64  )146(  125  228  313  346  בנקאות עסקית

  151  82  108  )30(  99  89  53  69  בנקאות מסחרית

  30  23  )17(  24  30  40  39  7  בנקאות פרטית

  )62(  120  )314(  )1,029(  )17(  -  39  173   שוקי הון ואחר-ניהול פיננסי 

  580  641  129  )1,071(  352  468  564  593  סך הכל

  

  ).23 ראה בעמוד מגזרי פעילותהקריטריונים לשיוך הלקוחות לפי (

  .168פרטים נוספים בקשר לפעילות החברות המוחזקות העיקריות ראה להלן בעמוד 

  . לדוחות הכספיים28פירוט תוצאות מגזרי הפעילות מוצגות בבאור 

  

  משקי בית מגזר . 1

  כללי

הלקוחות מספקת מגוון של שירותים ומוצרים פיננסיים לקהל משקי הבית במגזר בנקאות ה

, מקום מגורים, ם המשתנים תוך פילוח הלקוחות על פי דמוגרפיהה בהתאמה לצרכיהפרטיים

  .הגוזרים את הצרכים הפיננסיים של הלקוחות, תעסוקה ואפיונים פיננסיים ושלבי חיים

  יעדים ואסטרטגיה

  .51למשמעות מושג זה ראה עמוד " מידע צופה פני עתיד"המידע דלהלן הינו 
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הגדלת  הגדלת הרווחיות על ידי של הבנקאות במגזר משקי הבית הם יםהאסטרטגיהיעדים 

והרחבת הפעילות של הלקוחות הקיימים תוך דגש על מתן שרות יעיל בסיס הלקוחות 

  .המותאם לצרכיהם

  :  הםבמגזר משקי הבית העסקים דגשי קו

,  ללקוח על ידי שדרוג מיומנויות העובדיםרמת השירותמיקוד שיטתי ומתמיד בשיפור  •

 .מדידה ובקרה של תהליכי העבודה וממשק הלקוח

הגדלת מספר הסניפים והתאמתם לצרכי בנקאות  על ידי הרחבת זמינות השירות ללקוחות •

  .והתאמתם לצרכי הלקוחות השונים, מתקדמיםתוך שילוב מכשירים אוטומטיים , העתיד

  ואינטרנט מתקדמיםסלולאר,  הישירים שירותי מענה טלפוניהרחבת ערוצי ההפצה •

  .ומכשירים לביצוע עצמי של פעילויות פיננסיות

במוצרי השקעה מתן ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי  פיתוח מוצרים ושירותים פיננסיים •

 לצרכי הלקוחות תוך שימוש בכריית מידעאמה בהת, ובמוצרים פנסיונים פיננסיים

(CRM, DWH) ובמודלים אנליטיים לניתוח ותחזית הפעילות והצרכים הפיננסיים של 

 .הלקוח

, בייעוץ פנסיוני, בהשקעות:  שיטתי מבוסס מידע כלפי לקוחות בכל מגזרי הפעילותייזום •

להגדיל את שביעות שיפור רמת השירות כדי , ש"באשראי הצרכני והמסחרי ובשרותי העו

באמצעות יצירת יתרונות בקרב קבוצות לקוחות על ידי שרות , הרצון ונאמנות הלקוחות

 .דיפרנציאלי

לצורך ניצול ,  הקבוצה כגון לאומי למשכנתאות ולאומי קארדשיתוף פעולה עם חברות •

  .יכולות הקבוצה במתן פתרונות בנקאיים כוללניים ללקוח

  ייעוץ פנסיוני

, 2008הבנק החל בפעילות הייעוץ בספטמבר  .קיבל הבנק רישיון יועץ פנסיוני, 2008באוגוסט 

החל הבנק בפריסת השירות בסניפים  2008בסוף , בסיום הפיילוט. תחילה במספר סניפי פיילוט

הייעוץ ניתן על ידי בעלי . הייעוץ ניתן בכפוף לתנאים הקבועים ברישיון .נוספים ברחבי הארץ

ובליווי , )מרביתם בעלי רישיון ייעוץ השקעות(ני שהוכשרו על ידי הבנק רישיון ייעוץ פנסיו

הוגדרו תהליכי . בסיוע ובתיקוף מומחים בתחום, מערכות תומכות ייעוץ שפותחו על ידי הבנק

 לקוחות בסכום 33,030- ניתן ייעוץ ל2009 בדצמבר 31-עד ל. עבודה מתאימים לייעוץ הפנסיוני

  .ח" מיליארד ש7.9כולל של 

  .43לפירוט נוסף ראה בעמוד 

  

  מבנה המגזר 

העדפותיהם ותרומתם , צורכיהם, םהבנקאות משקי הבית מפלחת את הלקוחות על פי מאפייני

השירות ניתן . מוצרים וערוצי הפצה על פי פילוח זה, לרווחיות ומפתחת עבורם שירותים

י בנק ערבי ישראלי סניפו דלפקים 13 כולל(סניפים  220: באמצעות ערוצי ההפצה השונים

ובאמצעות ,  הפרוסים בכל רחבי הארץ ומאוגדים בשמונה מרחבים בחלוקה גיאוגרפית)מ"בע

מכשירי מידע לאומי , אינטרנט, CALLישירים כדוגמת מוקד לאומי /ערוצי הפצה טכנולוגיים

  . ועוד

ותים אלו צו. השרות ללקוחות בסניף ניתן על ידי צוותי הבנקאים המחולקים למגזרי הלקוחות

   .מרכזים את הטיפול בלקוח על כל היבטיו ומתמחים בטיפול על פי מאפייני הלקוח וצרכיו

הן , וניתן הן באמצעות פריסה רחבה של סניפים, השירות ללקוחות אלו הינו רב ערוצי

 והן באמצעות פתרונות אינטרנט מתקדמים CALLבאמצעות מוקד טלפוני בלאומי 

  .המותאמים לצרכי הלקוחות
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  תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על הבנקאות במגזר משקי הבית , מגבלות חקיקה

המוחלות על , תקנות והנחיות רשויות, פועלים במסגרת חוקים, ומגזר משקי הבית בפרט, הבנק

ביטוח וחסכון , הממונה על שוק ההון, רשות ניירות הערך, הפיקוח על הבנקים הבנקים על ידי

  :העסקייםוהממונה על ההגבלים 

והחל משנת ,  הבנק מיישם את עקרונות עסקת החבילה למשקי הבית2005החל מדצמבר  •

) שירות ללקוח( חלו שינויים נוספים כתוצאה מחקיקת תיקון חוק הבנקאות 2008

 . הרלוונטי בעיקר למגזר זה

 .50-47 בעמודים לפירוט נוסף ראה

  

  לקוחות משקי הבית או במאפייני המגזרשינויים בשווקים של 

, מהשינויים בנתונים הדמוגרפים והכלכליים באוכלוסיית המדינהמושפע  משקי הבית מגזר

 2009במחצית השניה של שנת  . של הלקוחותסכוןיממאפייני החכן משינויים בצריכה הפרטית ו

בעלייה בשיעורי הגידול של , בין היתר,  בצמיחה שבאה לידי ביטויהדרגתיתהתאוששות  החלה

 ולמחצית הראשונה של 2008בהשוואה לשנת , ש וכן של ההוצאה לצריכה הפרטיתג לנפ"התמ

2009.  

  שינויים טכנולוגיים שמשפיעים על הבנקאות במגזר משקי הבית 

. משפיעים על בנקאות משקי הבית הם בנושא ערוצי ההפצהר שאעיקר השינויים הטכנולוגיים 

 גם צפויה להימשך ישירים -טיים המגמה שהחלה בשנים האחרונות למעבר לערוצים אוטומ

והתאמת אינטרנט  ,סלולאריוביצוע מספר פעולות בטלפון ה ,הסלולרתוך דגש על  2010בשנת 

  .השירותים למאפייני הלקוחות השונים

אליו מקושרים היום , CALLהמגזר ממוקד בשיפור והרחבת השירות הטלפוני במוקד לאומי 

  .קר הפעילות השוטפת בחשבונםלקוחות שמבצעים דרכו את עימאות אלפי 

תוצאה מהשיפורים כ גידול בפעילות צפוי, בו מתבצעות אלפי פעולות מידי יום, גם באינטרנט

ההתפתחות בתחומי . תוך התאמת אתרי לאומי למגזרי הלקוחות השוניםו הטכנולוגיים

ים כלים מתקדמ .באופן מושכל ויעיל מידע על פעילות הלקוחותניהול ההמיחשוב מאפשרת 

מאפשרים כריית המידע וניתוחו לצורך פיתוח מוצרים ושירותים ולצורך התאמת השירות 

 .ללקוח

  מגזר משקי הביתלגורמי הצלחה קריטיים בבנקאות 

  

  :המגזרגורמי ההצלחה הקריטיים לבנקאות 

  .הקפדה על שירות אקטיבי ויוזם הפועל בהתאם לצרכי ולרצונות הלקוח •

לויות להפעלת הפעילות הקמעונאית מול התועלות הנגזרות בחינה מתמדת של הע: יעילות •

 .הפעילויות והאוכלוסיות השונות ממנה והקטנת הסבסוד הצולב בין

על כללי הציות לחוקים  שמירה על הכללים בתיעוד עקבי ושיטתי תוך הקפדה: איכות •

 .ותקנות צרכניות

דם מתאים ותמיכה  העמדת כוח אעל ידימתן שירותי ייעוץ בהשקעות ייעוץ פנסיוני  •

  .טכנולוגית

הגדלת פריסת הסניפים והתאמת שעות הפעילות : פריסת נקודות שירות ומכירה וזמינותן •

 . ולסוג האוכלוסיהלאזור

אינטרנט (הרחבת החשיפה והזמינות ללקוחות של הערוצים הטכנולוגיים הישירים  •

 ).ATMמכשירי (והפרוסים גיאוגרפית ) וטלפון
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  מגזר משקי הביתאה בבנקאות מחסומי הכניסה והיצי

  

ואיכות כוח האדם הן יתרון יחסי של ) פריסת הסניפים(התשתית הטכנולוגית והפיזית  •

חשיבות התשתית עולה . מהוות חסמי כניסה למתחריםוהן , בנקאות מגזר משקי הבית

 .ככל שדרישות הרגולציה גדלות

  .כניסה והן חסם יציאהההשקעה הנדרשת בתשתיות פיזיות וטכנולוגיות מהווה הן חסם  •

המתבסס על  פיתוח יכולות אנליטיות לצורך התאמה אפקטיבית של פיתרונות ללקוח •

  .היסטוריית פעילות הלקוחות ועל התנהגות השוקמידע בדבר 

 לצרכי והתאמה הכשרת משאב אנושי מיומן מול רגולציה מחמירה ומשתנה תדירות •

 .הלקוח

  ת במגזר משקי הבית  ושירותים של הבנקאולמוצרים תחליפים

בו יינתן ייעוץ אובייקטיבי העיקרי הגורם מהווים את הבנקים  הרפורמה בשוק ההוןבעקבות 

  .  הן בשוק ההון והן בתחום הפנסיוני-ללקוחות 

ניתן לרכוש גם מחוץ ,  מוצרים ושירותים אחרים.חשבון עובר ושב ניתן לניהול אך ורק בבנקים

  :תחליפים עיקריים. לבנקים

  .חברות ביטוח, רשתות קמעונאות המזון, חברות כרטיסי האשראי - אי צרכניאשר

  .מנהלי קרנות, חברות ביטוח, ברוקרים - שוק ההון

קרנות , חברות מנהלות של קופות גמל, חברות ביטוח(משווקים פנסיוניים  -חסכון פנסיוני 

  ).יועצים פנסיוניים פרטיים, קרנות פנסיה וסוכני ביטוח, השתלמות

  .חברות ביטוח, חברות בניה, קבלנים - שכנתאותמ

  התחרותמבנה 

פילוח , נכון בערוצי ההפצה זמינות ושימוש: התחרות היא על העקרונות הבסיסיים להצלחה

  .והבנת צרכי הלקוחות ויעילות

 חלקם. הבנקים נוקטים בפעילות שיווקית אגרסיבית תוך שימוש באסטרטגית מחירחלק מ

ממנפים פעילות סינרגטית להרחבת בסיס והם , משכנתאותות האת פעיל ם לתוכומיזג

  .ש גם יחד"הלקוחות הפוטנציאלי למשכנתאות ולפתיחת חשבונות עו

 התפתחה בשנים האחרונות בבנקאות הקמעונאית תחרות מצד גופים פיננסיים ואחרים, בנוסף

 חברות ,בנקים למשכנתאות,  בתחום האשראי הצרכני-ובעיקר חברות כרטיסי האשראי 

התחרות נעשית על ידי גופים שאינם מבוקרים חלק מ .רשתות השיווק הקמעונאיותו הביטוח

על ידי בנק ישראל או שאינם מבוקרים כלל ושאינם עובדים תחת המגבלות שחלות על 

  .הבנקים

צפויות , המקלות על מעבר לקוחות מבנק לבנק, ההוראות שהוצאו על ידי המפקח על הבנקים

  .תחרות בין הבנקים במגזר זהלהגביר את ה

 על הלקוח מצד סוכני ביטוח ומנהלי הסדר וכן מצד עזהבתחום הייעוץ הפנסיוני קיימת תחרות 

  .החברות המנהלות עצמן
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  מוצרים ושירותים של המגזר

כחלק מתפישת השרות הכוללת השקיע לאומי משאבים רבים בפיתוח והגיע לרמת זמינות 

על מנת לאפשר ללקוחות ממשק עם הבנק , באינטרנט ובסניפים, בטלפון: גבוהה ורב ערוצית

  .ידעבביצוע פעולות וקבלת מ

 להנות מהלוואה מאושרת ללקוחות מוצר שמאפשר ,בין היתר,  לאומימציע, בתחום האשראי

 בהתאם למאפייניו וזאת, כולל בעמדות למשיכת מזומנים, עצמיהשירות ה צימראש בכל ערו

המתאימים לצרכיהם ולשלבים שונים מוצרי אשראי ת מוצעים ללקוחו,  בנוסף.ולצרכיו

  .בחייהםהשונים 

בתשלומים עם בסיסי ומציע לאומי מגוון פיקדונות וחסכונות חד פעמיים , השקעותבתחום ה

מובנים קדונות ימגוון מוצרי השקעה כולל פוכן  לטווחי זמן המותאמים ללקוח ,הצמדה שונים

מציע הבנק שירותי ייעוץ השקעות ושירותי , כמו כן. ונותחסכו במטבע חוץ, במטבע ישראלי

  .ייעוץ פנסיוני

  לקוחות 

 משקי הבית :לאומי ערוך להציע את שירותיו בהתאמה מגזרית לקבוצות האוכלוסיה הבאות

, סטודנטים ועולים חדשים, חיילים, צעירים: לקוחות צמיחה, בעלי עושר פיננסי בינוני עד נמוך

 פרטים .בעלי עושר פיננסי שעיקר פעילותם בתחום ההשקעותטיים לקוחות פרגימלאים ו

  .23נוספים ראה בעמוד 

  שיווק והפצה 

  .51למשמעות מושג זה ראה עמוד " מידע צופה פני עתיד"המידע דלהלן הינו 

  

, כח אדם מקצועי ומיומן, בעלת פריסה ארציתבנקאות משקי הבית מתבססת על רשת הפצה 

לאומי . אפשרות מתן שרות יעיל ללקוחות וכלי מדידה ובקרה להנהלהומערכות טכנולוגיות המ

כולל (סניפים חדשים  3נפתחו  2009במהלך  .רואה חשיבות אסטרטגית ברשת הפצה רחבה

שישרתו את לקוחות  יםדלפקשני  וסניפים חדשים 8-6 מתוכננים להיפתח 2010 ובמהלך) דלפק

   .המגזר

 חוויית לקוח ורמת שרות שימורני מספר ערוצים תוך ניתן דגש על הצעת שרות על פ, בנוסף

הינו הערוץ הסניפי כאשר חלקם של הערוצים של המגזר העיקריים  ההפצה ערוצי. אחידה

נמצא במגמה מתמשכת של גידול , לאומי קול והמכשירים לשרות עצמי, האינטרנט: הישירים

פרסום באתרי , ור ישירכמו כן נעשה שימוש בדיו. הן לביצוע פעולות והן לצרכי מידע

מפעיל , בנוסף .יזיהוות וטלונתויובמדיה אחרת כולל ע, האינטרנט בכלל ובאתרי הבנק בפרט

בערוצים אלו . לאומי מספר ערוצי תקשורת במדיה חברתית כולל חשבון בטוויטר ובלוג בנקאי

  .מעניק הבנק שירות לקוחות ומפרסם מידע שיווקי וכללי לשימוש ציבור הגולשים

עילות השיווקית מתבססת על מערכות מידע אנליטיות מתקדמות המאפשרות לאפיין את הפ

  . על מנת להציע ללקוחות מוצרים ושירותים בהתאמה לצרכיהם,צרכי הלקוחות והתנהגותם

  תחרות

שינויים שחלים במבנה הקבוצות הבנקאיות והבעלות עליהן ישפיעו על השווקים הקמעונאיים 

שיתופי פעולה אסטרטגיים של , נויים אלו משפיעים על פריסת סניפיםשי. ועל התחרות בכללה

  . הקבוצות הבנקאיות עם גורמים חיצוניים ושינויים ביכולת ההשקעה שלהן בתשתיות

כח האדם המקצועי ,  שימוש ביתרונות הפריסה הרחבההבנק מתמודד בתחרות באמצעות

 ללאומי ליזום ולהציע יםמאפשרוהמיומן בתחומי הבנקאות השונים ויכולת עיבוד מידע ה

  .מוצרים ושירותים איכותייםללקוחות 
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   הון אנושי

 משרות מהם 6,853- משקי בית במגזרל  שיוחסוהסתכם מספר המשרות הממוצע 2009בשנת 

  .2008- סגל ניהולי ב1,405 משרות ומהן 6,953לעומת , י סגל ניהול1,353

. בהתאם לצרכים הבנקאיים, ידים שוניםבסניפים מועסקים עובדים קבועים שהוכשרו לתפק

מועסקים עובדים חיצוניים בתפקידים בסיסיים לאחר שעברו אף הם הכשרה , בנוסף

  .מתאימה

  כרטיסי אשראיפעילות ב

  .160ראה להלן עמוד 

, הינו מוצר משלים לחבילת השירותים הניתנת ללקוחות לאומי - משכנתאות -הלוואות לדיור 

) "ש"בלמ"(מ "אומי למשכנתאות בעל  על ידי בנקותלוואות אלה ניתנה.ולקוחות בנקים אחרים

  . עצמאייםמשרדים  12-ונציגויות הפועלות בסניפי לאומי  81ש "לבלמ

ש מספר שירותים "לבלמ. ש במגזר הלוואות לרכישת דירות מגורים" פעילותו של בלמעיקר

-ו" רצים בשבילך" ,ןכגולהפוך את תהליך לקיחת המשכנתא לפשוט עבור הלקוח  שמטרתם

   ."פסק זמן משכנתא"

ש הינה להמשיך ולמקד את פעילותו במגזר ההלוואות לרכישת דירת "מדיניות הנהלת בלמ

  .מגורים ובמגזר ההלוואות במשכון דירת מגורים

 מיליארד 9-בסך של כ) לא כולל מיחזורים(ש הלוואות חדשות " ביצע בלמ2009במהלך שנת 

  .7.1%-שיעור גידול של כ, 2008ח בשנת "ש מיליארד 8.4לעומת  ח"ש

לעומת   מביצועי הבנק18.0% ח"ש  מיליארד2- והגיע ל2009-ב עלהש "היקף המיחזורים בבלמ

  .2008ח בשנת "ש מיליארד 1.1

ח אשראי שניתן מפיקדונות מיועדים אשר " מיליון ש62כוללים סכומים אלו סך של , כמו כן

  .ח אשתקד" מיליון ש228סך של ם מותנה במידת הגביה לעומת פרעונ

על פי דוח פעילות בנק , 2009 בדצמבר 31-ש בתיק האשראי במערכת ל"חלקו הכולל של בלמ

   .2008 בשנת 25.6% לעומת ,25.2%היה , ישראל

 מיליון 162-ח בהשוואה ל" מיליון ש159 בסך 2009-הרווח הנקי במגזר משכנתאות הסתכם ב

  .ח" ש מיליון3 בסך קיטון, 2008בשנת 

- ל2008-ח ב" מיליון ש599-ח מ" מיליון ש118- בירדוהרווח המימוני וההכנסות התפעוליות 

  .כתוצאה מירידה במרווח הפיננסי שקוזז חלקית מהגידול בפעילות, 2009-ב ח" מיליון ש481

מיליון  14סך ב  לחובות מסופקיםשותרה בהפיהיה עודף קיטון וגבילחובות מסופקים הפרשה ב

  .2008ח בשנת "מיליון ש 98לעומת הפרשה בסך  2009ת ח בשנ"ש

  . 2008שנת בדומה ל 2009-ח ב"מיליון ש 237סך ב הסתכמוההוצאות התפעוליות 

   . לדוח171ש ראה בעמוד "פרטים נוספים על בלמ
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נתונים על ביצועי הלוואות חדשות שניתנו והלוואות שמוחזרו לרכישת דירת מגורים להלן 

  :י הביתקבמגזר משרים ובמשכון דירת מגו

  2009    2008    

  שיעור השינוי   שנתיסך הכל   שנתיסך הכל  

  %-ב    ח"במיליוני ש  

  6.1  9,250  9,817  מכספי הבנק

        :מכספי האוצר

  )73.8(  221  58     הלוואות מוכוונות

  )42.9(  7  4     הלוואות עומדות 

  4.2  9,478  9,879  סך כל הלוואות חדשות

  76.5  1,113  1,964  והלוואות שמוחזר

  11.8  10,591  11,843  סך כל ביצועים
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  : של מגזר משקי ביתתוצאות הפעילותלהלן תמצית 

פעילותשוק כרטיסי בנקאות 

סך הכל חו"למשכנתאותההוןאשראיופיננסים

2009

במיליוני ש"ח 

רווח מפעילות מימון :

1,064(5)16121,732(826)מחיצוניים

181,017(1,387)(1)(19)2,406בינמגזרי

הכנסות תפעוליות ואחרות:

60944152212181,701מחיצוניים

217-16-233-בינמגזרי

2,189800523482214,015סך כל ההכנסות

12281(14)-26023הפרשה לחובות מסופקים

הוצאות תפעוליות ואחרות :

2,390517296218293,450לחיצוניים

19-22-(4)7בינמגזרי
רווח (הפסד) מפעולות רגילות 

262(20)264227259(468)לפני מיסים
הפרשה למיסים (הטבה) על 

73(3)818199(185)הרווח מפעולות רגילות
רווח (הפסד) מפעולות רגילות 

189(17)183146160(283)לאחר מיסים
חלקם של בעלי מניות חיצוניים 

(28)---(28)-ברווחים של חברות מאוחדות

161(17)155146160(283)רווח נקי (הפסד)

3.6%תשואה להון

15,4226,3919242,37433064,609יתרה ממוצעת של נכסים

8---8-מזה: השקעות בחברות כלולות

112,961663-11,0821,035125,741יתרה ממוצעת של התחייבויות

14,2046,2869036,37534957,304יתרה ממוצעת של נכסי סיכון
יתרה ממוצעת של  קרנות 

37,588--37,588--נאמנות וקרנות השתלמות

45,212-15745,369--יתרה ממוצעת של ניירות ערך
יתרה ממוצעת של נכסים אחרים 

7,271-7,433--162בניהול

1,023(5)6881301209מרווח מפעולות מתן אשראי

77011-4013834מרווח מפעולות קבלת פיקדונות

1221-965224אחר

1,5801421345132,081סך הכל רווח מפעולות מימון

15,5486,4969944,42831866,889יתרת אשראי לציבור

111,73020-6,190990118,930יתרת פיקדונות הציבור
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  ):המשך(מגזר משקי בית 

פעילות שוק כרטיסי בנקאות 

סך הכלחו"למשכנתאותההוןאשראיופיננסים

2008

במיליוני ש"ח 

רווח מפעילות מימון :

300(18)16142,093(1,940)מחיצוניים

412,337(1,630)(3)(43)3,972בינמגזרי

הכנסות תפעוליות ואחרות:

66244645112281,689מחיצוניים

1222-14-237בינמגזרי

2,695786452599314,563סך כל ההכנסות

21418-9810340הפרשה לחובות מסופקים

הוצאות תפעוליות ואחרות :

2,185441265221293,141לחיצוניים

17-17-(3)3בינמגזרי
רווח (הפסד) מפעולות רגילות 

1,065(8)293330187263לפני מיסים
הפרשה למיסים על הרווח 

16010669101-436מפעולות רגילות
רווח (הפסד) מפעולות רגילות 

629(8)133224118162לאחר מיסים
חלקם של בעלי מניות חיצוניים 

(13)---(13)-ברווחים של חברות מאוחדות

616(8)133211118162רווח נקי (הפסד) מפעולות רגילות
רווח מפעולות בלתי רגילות 

202---202-לאחר מיסים

818(8)133413118162רווח נקי (הפסד)

19.7%תשואה להון

      60,319          302      38,639            81        5,984     15,313יתרה ממוצעת של נכסים

              8           -           -           -             8          -מזה: השקעות בחברות כלולות

    121,917        1,023      12,000           -          439   108,455יתרה ממוצעת של התחייבויות

      52,202          309      32,507            78        5,899     13,409יתרה ממוצעת של נכסי סיכון
יתרה ממוצעת של  קרנות 

      32,689           -           -      32,689           -          -נאמנות וקרנות השתלמות

      42,523          142           -      42,381           -          -יתרה ממוצעת של ניירות ערך
יתרה ממוצעת של נכסים אחרים 

        8,077           -        7,873           -           -         204בניהול

        1,051              5          277              1          117         651מרווח מפעולות מתן אשראי

        1,353            17            69           -             1       1,266מרווח מפעולות קבלת פיקדונות

          233              1          117           -           -         115אחר

        2,637            23          463              1          118       2,032סך הכל רווח מפעולות מימון

      62,145          336      40,603            92        6,050     15,064יתרת אשראי לציבור

      120,846        1,028        6,917           -           18   112,883יתרת פיקדונות הציבור
גיוס פיקדונות  המרווח הינו למעשה פער הריבית בין הריבית המתקבלת ממתן אשראי והריבית המשולמת על  *

   .החטיבה לשוקי הוןהנקבעים על ידי  (transfer prices) לבין מחירי המעבר

   .הערה זו מתיחסת לכל מגזרי הפעילות
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  שינויים עיקריים בהיקף הפעילות

 .7.6%- גדל אשראי זה ב2009-ח וב" מיליארד ש66.9סך כל האשראי למשקי בית הסתכם בסך 

י  ואילו האשרא,4.4%ח וגדל בשיעור של " מיליארד ש22.0-מזה האשראי הצרכני הסתכם ב

  .9.4%ח וגדל בשיעור של " מיליארד ש44.4-לדיור הסתכם ב

  .ח"מיליארד ש 1.2- בשירדו בבנקאות ופיננסיםבעיקר  1.6%- בירדוסך כל פיקדונות הציבור 

 בעיקר כתוצאה ,31.0% ,ח" מיליארד ש20.7- של כגידולבתיקי ניירות ערך של המגזר חל 

  .מהגדלת הפעילות נטוומעלייה בשווי השוק 

  הנקי ברווח ויים עיקריים שינ

 מיליון 818-ח בהשוואה ל"מיליון ש 161- ב2009הרווח הנקי במגזר משקי בית הסתכם בשנת 

הרווח מפעולות רגילות . )80.3%( ח" מיליון ש657בסך  ירידה, ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש

   .ח"מיליון ש 629-ח בהשוואה ל"מיליון ש 189לאחר מס הסתכם בסך 

  :ים העיקריים לירידה ברווחלהלן הגורמ

 נזקף למגזר 2008 בשנת .רווח הנקי מפעולות בלתי רגילותבח " מיליון ש202קיטון של  •

 ניהול השקעות - מהון המניות של לאומי קארד לחברת קנית 20%רווח זה בגין הקצאת 

 .מ"ומימון בע

המרווח הפיננסי ברווח המימוני הנובע בעיקר משחיקת ) 21.1%(ח " מיליון ש556קיטון של  •

 .במגזר השקלי הלא צמוד וזאת על רקע הריבית הנמוכה

בהוצאות התפעוליות לרבות בגין תשלום מענק בגין שנת ) 9.9%(ח " מיליון ש314גידול של  •

  . 2008- ושלא שולם ב2009
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  עסקים קטניםמגזר  .2

  יכלל
יים ללקוחות הבנקאות במגזר העסקים הקטנים מספקת מגוון שירותים ומוצרים פיננס

י מחזורי "ם המשתנים תוך פילוח הלקוחות עפההעסקיים הקטנים והבינוניים בהתאמה לצרכי
  . היקף צריכת האשראי והענף בו פועל העסק, פעילות העסק

  . סניפים ומשרדים37מגזר זה כולל גם את פעילות בנק לאומי רומניה הפועל באמצעות 

  . בעלי העסק המקבלים שירות כולל במקום אחדבמגזר מטופלים גם החשבונות הפרטיים של 

  יעדים ואסטרטגיה
  .51למשמעות מושג זה ראה עמודים "  עתידמידע צופה פני"המידע דלהלן הינו 

  

 על ידיהיעדים האסטרטגיים של הבנקאות במגזר העסקים הקטנים הם הגדלת הרווחיות 
ך דגש על מתן שירות יעיל הגדלת בסיס הלקוחות והרחבת הפעילות של הלקוחות הקיימים תו

  .המותאם לצרכיהם

  :דגשי קו העסקים במגזר העסקים הקטנים הם
 
,  ללקוח על ידי שדרוג מיומנויות העובדיםרמת השירותמיקוד שיטתי ומתמיד בשיפור  •

 .מדידה ובקרה של תהליכי העבודה וממשק הלקוח

 .מתקדמיםואינטרנט פקס  שירותי מענה טלפוני :הרחבת ערוצי ההפצה הישירים •

 במודלים תוך שימוש, פיתוח מוצרים ושירותים פיננסיים המותאמים לצרכי הלקוחות •
 .אנליטיים לניתוח ותחזית הפעילות והצרכים הפיננסיים של הלקוח

אשראי  ,אשראי מסחרי:  שיטתי מבוסס מידע כלפי לקוחות בכל מגזרי הפעילותייזום •
שביעות הרצון ונאמנות  לצורך הגדלתות שיפור רמת השירוש " שירותי עו,השקעות ,צרכני

 .באמצעות יצירת יתרונות בקרב קבוצות לקוחות על ידי שרות דיפרנציאלי, הלקוחות

לצורך ניצול יכולות הקבוצה ,  ולאומי קארדש"בלמ כגון שיתוף פעולה עם חברות הקבוצה •
 .במתן פתרונות בנקאיים כוללניים ללקוח

 .לי תומך החלטה בפעילות מול הלקוחותהגברת השמוש במודלים אנליטיים ככ •

  
  מבנה המגזר

לקוחות . מגזר העסקים הקטנים מספק מגוון שירותים ללקוחות עסקיים קטנים עד בינוניים
אלו מקבלים את השירותים על ידי צוותים עסקיים בסניפים המתמחים בצרכי המגזר ועל ידי 

  .ערוץ אינטרנט ייחודי ללקוחות המגזר

ייעוץ , ן פתרונות בנקאיים הכוללים ייעוץ בנושאי אשראי מסחריהמגזר מתמחה במת
  .  תוך פילוחי משנה לפי רמת פעילות וסיכון,בהשקעות ובפעילות עסקית שוטפת

, מוצרים פיננסיים ייחודיים, המוצרים העיקריים שמספק המגזר הם מוצרי אשראי והשקעות
  . וכרטיסי אשראי

  :דים החלים על המגזרתקינה ואילוצים מיוח, מגבלות חקיקה
המוחלות על , תקנות והנחיות רשויות, פועל במסגרת חוקיםבפרט  העסקים הקטנים מגזר

ביטוח , הממונה על שוק ההון, רשות ניירות הערך, הפיקוח על הבנקים: הבנקים על ידי
  .וחיסכון והממונה על ההגבלים העסקיים

  

  . לעיל48ושא עמלות ראה בעמוד בנ) שירות ללקוח(לפרטים בדבר תיקון חוק הבנקאות 
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  :התפתחויות בשווקים של המגזר או שינויים במאפייני הלקוחות שלו

  .בשנה האחרונה לא חלו שינויים מהותיים במגזר העסקים הקטנים

  :גורמי ההצלחה הקריטיים בבנקאות העסקים הקטנים

  

  : גורמים קריטיים להצלחת המגזר הינם

   .)מול הלקוח ובתוך הארגון(הות של הגורמים המטפלים יכולות ניהוליות ואנושיות גבו •

  .בפעילות עמו הגלוםסיכון / היכרות עם הלקוח ובכלל זה מצבו הפיננסי והסיכוי •

ניהול ; מעקב שוטף אחר השינויים החלים בשוק במטרה לזהות פוטנציאל ולהימנע מסיכון •

 .ובקרת סיכוני אשראי

שיטתי תוך הקפדה על כללי הציות לחוקים שמירה על הכללים בתיעוד עקבי ו: איכות •

 .ותקנות צרכניות

הגדלת פריסת הסניפים והתאמת שעות הפעילות : פריסת נקודות שירות ומכירה וזמינותן •

  .לאזור ולסוג העסקים

  . ללקוחות)אינטרנט ופקס(הגברת החשיפה והזמינות של הערוצים הישירים  •

 .רצונות הלקוחהקפדה על שירות אקטיבי ויוזם בהתאם לצרכי ול •

 

  מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של המגזר

  

ואיכות כוח האדם הן יתרון יחסי של ) פריסת הסניפים(התשתית הטכנולוגית והפיזית  •

חשיבות התשתית עולה ככל . מהוות חסמי כניסה למתחריםומגזר העסקים הקטנים 

  .שדרישות הרגולציה גדלות

 . נולוגיות מהווה הן חסם כניסה והן חסם יציאהההשקעה הנדרשת בתשתיות פיזיות וטכ •

 .הכשרת משאב אנושי איכותי בעל מיומנות גבוהה והיכרות עם תחומי פעילות הלקוחות •

פיתוח יכולות אנליטיות לצורך התאמה אפקטיבית של פתרונות ללקוח המתבסס על מידע  •

 .בדבר היסטוריית פעילות הלקוחות ועל התנהגות השוק

 

  ים ולשירותיםתחליפים למוצר

המתחרים . התחרות על מגזר העסקים הקטנים נמצאת במגמת התחזקות בשנים האחרונות

  . חברות הביטוחוהישירים הינם כל הבנקים המסחריים בארץ 

   .ספקים, חברות כרטיסי אשראי,  חברות ביטוח- אשראי עסקי

  . וקופותמנהלי קרנות, חברות ביטוח, ברוקרים - שוק ההון

  

  ותמבנה התחר

 בשנים האחרונות מרחיבים הבנקים הקטנים .התחרות העיקרית היא בין הבנקים הגדולים

  .יותר את פעילותם במגזר זה על ידי פעילות שיווקית אגרסיבית ושימוש באסטרטגיית מחיר

בנוסף מתפתחת לאחרונה תחרות מצד גופים פיננסיים ואחרים ובעיקר חברות כרטיסי 

  . וחברות הביטוח המגלות עניין במימון עסקים קטניםהאשראי על ידי כרטיסי ספק
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צפויות , המקלות על מעבר לקוחות מבנק לבנק, ההוראות שהוצאו על ידי המפקח על הבנקים

  .להגביר את התחרות בין הבנקים במגזר זה

  מוצרים ושירותים של המגזר

מימון השקעות , מימון שוטף על פי צרכי הלקוחות: בין השאר, השירותים הניתנים כוללים

כמו כן כולל . מתן פיתרונות בתחום המימון והסחר הבינלאומי, לשימור הפעילות והרחבתה

   .החברות הטיפול שירותים בנקאיים לעובדי ולמנהלי

מציע לאומי מגוון פיקדונות וחסכונות חד פעמיים בתשלומים עם בסיסי , בתחום ההשקעות

וכן מגוון מוצרי השקעה כולל פיקדונות מובנים  לטווחי זמן המותאמים ללקוח ,הצמדה שונים

  .קופות גמל וקרנות נאמנות, חסכונות, במטבע ישראלי ובמטבע חוץ

, טלפון(השקיע לאומי משאבים רבים בפיתוח והגיע לרמת זמינות גבוהה ורב ערוצית , בנוסף

מידע על מנת לאפשר ללקוחות ממשק יעיל עם הבנק לביצוע פעילות וקבלת ) פקס ואינטרנט

  .בכל מקום ובכל שעה

  לקוחות

מגוונת ובמספר ) בינונית-קטנה(הלקוחות המשתייכים למגזר זה מאופיינים בפעילות עסקית 

  .רב של ענפים ותחומים

  . לעיל23פרטים נוספים ראה בעמוד 

  

  שיווק והפצה

, כח אדם מקצועי ומיומן, מגזר העסקים הקטנים מתבסס על רשת הפצה בעלת פריסה ארצית

לאומי . רכות טכנולוגיות המאפשרות מתן שירות יעיל ללקוחות וכלי מדידה ובקרה להנהלהמע

ים קיימהבנקאית ולכן ברוב סניפי החטיבה , רואה חשיבות אסטרטגית ברשת הפצה רחבה

מגזרים עסקיים לטיפול בלקוחות תוך מתן דגש על העמקת ההכרות עם הלקוחות וצרכיהם 

הפעילות השיווקית מתבססת על מערכות מידע מתקדמות . םבמציאת פתרונות הולמים עבור

  . המאפשרות יזום כלפי לקוחות קיימים ולקוחות פוטנציאלים

  תחרות

התחרות עימה מתמודד הבנק במגזר בנקאות לעסקים הקטנים נמצאת בשנים האחרונות 

 המתחרים עמם מתמודד הבנק כוללים את כל הבנקים המסחריים בארץ .במגמת התחזקות

  .לאחרונה אף את חברות כרטיסי האשראי וחברות הביטוחו

כח האדם המקצועי , הבנק מתמודד בתחרות באמצעות שימוש ביתרונות הפריסה הרחבה

והמיומן בתחומי הבנקאות השונים ויכולת עיבוד מידע המאפשר ללאומי ליזום ולהציע 

  .ללקוחות מוצרים ושירותים איכותיים

  הון אנושי

 משרות 1,886- במספר המשרות הממוצע שיוחסו למגזר עסקים קטניםהסתכם  2009בשנת 

  .סגל ניהולי 398 משרות מהם 1,754סגל ניהולי לעומת  462מהם 

בנוסף להשכלתם ו,  בעיקר עובדים עם הכשרה אקדמאיתהעובדים המועסקים במגזר הנם

של הכשרה מקצועית בתחומים שונים , באופן שוטף, עוברים העובדים במסגרת הבנק

   .הבנקאות
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  :  של מגזר עסקים קטניםתוצאות הפעילותלהלן תמצית 

פעילות חו"ל

בנקאות שוק כרטיסי בנקאות 

סך הכלנדל"ןופיננסיםנדל"ןמשכנתאותההוןאשראיופיננסים

2009

במיליוני ש"ח 

רווח מפעילות מימון :

69819172515731,036 מחיצוניים

(180)1(34)(64)(4)-(3)(76) בינמגזרי

 הכנסות תפעוליות ואחרות:

2769924-44151459 מחיצוניים

(59)-----(59)- בינמגזרי

898562532313851,256 סך כל ההכנסות

46183228--1592 הפרשה לחובות מסופקים

 הוצאות תפעוליות ואחרות :

556439-87402737 לחיצוניים

2-----3(1) בינמגזרי

 רווח (הפסד) מפעולות רגילות 

289-(20)184816398לפני מיסים

 הפרשה למיסים (הטבה) על 

101-(8)6535135הרווח מפעולות רגילות

188-(12)119511263 רווח נקי (הפסד)

16.4%תשואה להון

11,184676271514,7607159517,608יתרה ממוצעת של נכסים

2,0175629815,690--11,9561,057יתרה ממוצעת של התחייבויות

8,264664241514,7557438614,687יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של  קרנות 

1,541----1,541--נאמנות וקרנות השתלמות

3-3,282--3,279-- יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים 

373------373אחרים בניהול

4751213150-2643מרווח מפעולות מתן אשראי

מרווח מפעולות קבלת 

814291--661פיקדונות

299-122--813אחר

6221613187234856סך הכל רווח מפעולות מימון

11,130757361484,78069910317,653יתרת אשראי לציבור

  2,0535319015,057---12,383יתרת פיקדונות הציבור
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  )המשך(מגזר עסקים קטנים 

פעילות חו"ל

בנקאות שוק כרטיסי בנקאות 

סך הכלנדל"ןופיננסיםנדל"ןמשכנתאותההוןאשראיופיננסים

2008

במיליוני ש"ח 

רווח מפעילות מימון :

78916493236611,208 מחיצוניים

(302)-(36)(140)(7)(3)(5)(111) בינמגזרי

 הכנסות תפעוליות ואחרות:

2995120-4717-434 מחיצוניים

(26)-----(26)- בינמגזרי

977362122304711,314 סך כל ההכנסות

2437-182--1201 הפרשה לחובות מסופקים

 הוצאות תפעוליות ואחרות :

514217-7787-706 לחיצוניים

2-----2- בינמגזרי

 רווח (הפסד) מפעולות רגילות 

1424(77)34312142129לפני מיסים

 הפרשה למיסים (הטבה) על 

190-(8)14055147הרווח מפעולות רגילות

 רווח (הפסד) מפעולות רגילות 

1234(69)20379182לאחר מיסים

 רווח מפעולות בלתי רגילות 

18-----18-לאחר מיסים

1252(69)203259182 רווח נקי (הפסד)

20.7% תשואה להון

  18,027      86       673   4,758           145       92     579 11,694יתרה ממוצעת של נכסים

  14,421      77       496   1,796           -     -     791 11,261יתרה ממוצעת של התחייבויות

  15,348      83       668   4,735           144     106     564   9,048יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של  קרנות 

   1,346     -       -      -           -  1,346     -      -נאמנות וקרנות השתלמות

   3,345     -        18      -           -  3,327     -      - יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים 

      464     -       -      -           -     -     -      464אחרים בניהול

      635        1        12      141              2        1        9      469מרווח מפעולות מתן אשראי

מרווח מפעולות קבלת 

      166     -        15        18           -     -     -      133פיקדונות

      105     -          3        24           -     -        2       76אחר

      906        1        30      183              2        1       11      678סך הכל רווח מפעולות מימון

  18,161      86       780   4,852           149       35     594 11,665יתרת אשראי לציבור

    14,475      77       547   1,928           -     -     - 11,923יתרת פיקדונות הציבור



 

133  

מי
או
ל

 
2
0
0
9

 
   ׀

דו
ון
רי
טו
ק
ר
די
ה
ח 

  ׀  
ה
צ
בו
ק
ב
ת 
לו
עי
פ
ה
רי 
גז
מ

  

  שינויים עיקריים בהיקף הפעילות

. בעיקר בפעילות בארץ, 2.8%בשיעור , ח" מיליון ש508ירד בסך  במגזר עסקיםהאשראי 

   . בפעילות בארץכולו, 4%בשיעור של , ח"מיליארד ש 582בסך עלו פיקדונות הציבור 

  ). 50.3%(ח " מיליארד ש1.8-גידול של כבתיקי ניירות ערך חל 

  שינויים עיקריים ברווח הנקי 

 252-ח בהשוואה ל"מיליון ש 188-ב 2009 בשנת הסתכםהנקי במגזר עסקים קטנים הרווח 

הרווח מפעולות רגילות לאחר . 25.4%של ירידה  ,ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש

, ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש234-ח בהשוואה ל"מיליון ש 188 הסתכם בסך מסים

  .19.7%בשיעור של ירידה 

 ח"מיליון ש 50בסך   בהכנסות מרווח מפעולות מימוןמקיטון בעיקרברווח נובעת הירידה 

מגידול בהפרשות לחובות , מירידה באשראי לציבור ובמרווח הפיננסי בעיקרנובע ה) 5.5%(

 מתיק האשראי לסוף 1.3%-הגיעו לש ,25.3%שיעור גידול של ח " מיליון ש46פקים בסך מסו

  .4.4% שיעור גידול של ח" מיליון ש31גידול בהוצאות התפעוליות בסך מו 2009

ל "ל הינה תוצאת המגזר בפעילות בארץ ואילו בפעילות המגזר בחו"כל ההשפעה השלילית הנ

  .פעילות המגזר בארץבבעיקר ברומניה קיזז חלק מהירידה 
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   סקיתיבנקאות עמגזר . 3

  כללי

לרבות , הבנקאות העסקית מתמחה במתן שירותים בנקאיים ופיננסיים לתאגידים גדולים

הלקוחות המשתייכים למגזר זה מאופיינים במעמד מוביל . תאגידים בעלי פעילות רב לאומית

ססים על מתן פתרון כולל לכל השירותים הניתנים מבו .בשוק ובדומיננטיות בתחום עיסוקם

 ,מימון וסחר בינלאומי, אשראי לסוגיו: בין היתר, תוך ראיית מגוון עסקיו, צרכי הלקוח

 מכשירים פיננסיים להגנה מפני סיכוני שוק, פעילות בשוק ההון, שירותי ייעוץ והשקעות

מחוץ . 'וכו, )מיזוגים ורכישות, פרויקטים(עסקאות מורכבות  ,באמצעות חדרי העסקאות

בנק לאומי , ב"שירותים למגזר העסקי בעיקר על ידי בנק לאומי ארה ניתנים, לישראל

   .ל"ושלוחות נוספות של הבנק בחו בנק לאומי רומניה, בריטניה

  1 מבנה המגזר

 חמישההמורכבת מ, המגזר לבנקאות עסקית מנוהל בישראל על ידי החטיבה העסקית

י מנהלי קשרי לקוחות המרכזים את שירותי הקבוצה השירות ללקוחות ניתן על יד. סקטורים

בעיקר חשבונות הלקוחות מנוהלים . מול הלקוח ומתמחים בענף המשק בו פועל הלקוח

המתמחות בטיפול בלקוחות גדולים ובעלי פעילות , בשלוחות הממוקמות בסניפים מרכזיים

ת על ידי יחידה עסקאות רכישת אמצעי שליטה מלוו. ל"וכן בשלוחות הבנק בחו, מגוונת

כמו . בשל מורכבותן ורמת הסיכון הגלומה בהן, ייעודית המתמחה בטיפול בעסקות מסוג זה

, חותחנות כ(לצורך טיפול בעסקאות מורכבות של מימון השקעות בפרויקטים של תשתית , כן

פועלת ) 'וכו BOT - (Build Operate Transfer) פרויקטים של, כבישי אגרה, מתקני התפלה

בנקים תוך שיתוף אפשרי של , דה מיוחדת הבוחנת את העסקאות ובונה את חבילת המימוןיחי

  .במימון העסקההמוסדי שוק הגורמים מנוספים ושל 

לעמוד , לשפר את איכותו של תיק האשראי של הבנק, במטרה להדק את בקרות האשראי

היחידה , שראיפועלת במסגרת אגף א, בדרישות רגולטוריות ולשפר גם את השירות ללקוח

יחידה זו עוסקת באופן עצמאי ובלתי תלוי בבחינה וניתוח ). א"נס(לניהול סיכוני אשראי 

א מאשרת "נס, בסיומו של התהליך. מעמיק של בקשות האשראי של לקוחות החטיבה העסקית

באחריות היחידה גם תיקוף . את הבקשות או מעבירה אותן לדיון בוועדת האשראי המתאימה

  .ללקוחכון שיקבע דירוג הסי

ובכלל זה (באחריות אגף אשראי גם לפתח מתודולוגיות בתחום האשראי וסיכוני האשראי 

המלצה על , )פיתוח מתודולוגיות ושגרות עבודה לניתוח וניהול תיק האשראי של הבנק כמכלול

פיתוח תהליכי בקרה ומעקב והטמעת נהלי עבודה בנושא , דרך הטיפול בחובות בעיתיים

  .על כל מגזריו ברמת בנק, האשראי

 כוללות ניתוח והערכות ליישום והטמעה של הוראות, פעילויות אגף אשראי בתחומים אלה

הוראת מדידה וכן היערכות ליישום והטמעת , 2009 בדצמבר 31-החל מ שנכנסו לתוקף 2באזל 

 וארנ בי1- שיחולו החל מסיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, וגילוי של חובות פגומים

2010.  

, המשתייכות למגזר, מאפשרים לחברות ישראליות, ב ובנק לאומי בריטניה"בנק לאומי ארה

. רכישות ומיזוגים, ן"נדל, ים ואשראי למימון פעילות סחר בין לאומיילקבל שירותים בנקא

והשלוחה בבריטניה שמרכזה בלונדון עם סניף , יורק-ב שמרכזה בניו"השלוחה בארה

  . המשך ישיר לפעילותן בישראלפעילות המהווה ליווי החברות הישראליות בסטר רואות 'במנצ

                                                           
  .140-137ן ראה להלן בעמודים "מערך לבנייה ונדל  (1)
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  הקרובהיעדים ואסטרטגיה עסקית וצפי להתפתחות לשנה 

  .51למשמעות מושג זה ראה עמוד " מידע צופה פני עתיד"המידע דלהלן הינו 

  

 הבנק נוקט, עם התגברות סימני ההתאוששות המורגשים במגזרים ובאוכלוסיות מסוימות

תוך העלאת תיאבון הסיכון והגמשה של קריטריונים , זאת. במדיניות אשראי מרחיבה יותר

בדגש על מימון בענפי משק המאופיינים בפוטנציאל צמיחה , ופרמטרים בתחום האשראי

   .וברמת סיכון לא גבוהה

, הבנק ימשיך וינקוט במדיניות אשראי זהירה ואחראית ביחס לענפי המשק, יחד עם זאת

לרבות בחינה (תוך בחינה שוטפת של תיק האשראי , לויות ומגזרי האשראי השוניםהפעי

ותוך שימת דגש על מימון לקוחות בענפי משק , )שוטפת של דירוגי הסיכון של ענפי המשק

  . המאופיינים בפוטנציאל צמיחה וברמת סיכון נאותה

  תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על המגזר, חקיקה, מגבלות

תקנות והנחיות רגולטוריות החלות על מערכת הבנקאות בישראל , ועל במסגרת חוקיםפ, הבנק

הממונה על , הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, מצד גורמים כגון הפיקוח על הבנקים

שלוחות ונציגויות הבנק פועלות , ל"בחו .רשות ניירות ערך וגופים נוספים, ההגבלים העסקיים

  .הבנקים וכן כפופות לרגולציה המקומיתח היתרי הפיקוח על ומכ

המגבלות הרלוונטיות במיוחד למגזר הבנקאות העסקית הן המגבלות הקבועות בהוראת ניהול 

 על גובה החבויות של לווים גדולים ועל שש קבוצות הלווים הגדולות של 313בנקאי תקין 

   ).215ראה להלן בעמוד  (.הקבוצה

תייחסת ליתרת האשראי לכלל העסקאות לרכישת כמו כן קיימת מגבלה רגולטורית המ

סכום האשראי , על פי הוראה זו. 323אמצעי שליטה על פי הוראת ניהול בנקאי תקין /שליטה

לכלל העסקות לרכישת אמצעי שליטה בתאגידים המקיימים את התנאים כפי שהוגדרו 

לא , 50%-בוה מכאשר היחס בין שיעור המימון לעלות הרכישה של התאגיד הנרכש ג, בהוראה

בהוראה קיימת מגבלה נוספת על מימון רכישת אמצעי שליטה .  מהון הבנק70%יעלה על 

סכום האשראי לכל עסקת מימון לרכישת אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי כאשר . בתאגיד בנקאי

 מהון 5%: לא יעלה על הנמוך מבין,  מעלות הרכישה30%שיעור המימון לרכישה זו עולה על 

  .  מהון הבנק הנרכש5% האשראי או הבנק נותן

 נערכת הבנקאות העסקית לניתוח ובחינת ההשלכות הפוטנציאליות של 2007החל משנת 

, בכל מישורי ההתייחסות, (IFRS)ת הבינלאומית י החשבונאהשינויים הנגזרים מהתקינה

לקוחות מיפוי ובחינת נושאים מרכזיים ו, מיפוי ענפי משק בהם קיימים מאפייני רוחב: כגון

נדרש לבצע לגביהם , שלאור הרגישות ופוטנציאל ההשפעה על הדוחות הכספיים, פוטנציאלים

 תמך בנושא לצורך מתן תהקמת צוות עבודה מקצועי ויחיד, בחינה מעמיקה של ההשפעות

לצורך העשרה של  צעדיםנקיטת הפצת נהלים והנחיות לדרכי פעולה והתמודדות ו, מענה וסיוע

   .ם בבנקהגורמים העסקיי

  התפתחויות בשווקים של המגזר או שינויים במאפייני הלקוחות שלו

הלקוחות הגדולים וקבוצות הלווים הגדולות במשק מהווים נתח נכבד מתוך מגזר הלקוחות 

גדל , במסגרת פעילות מיזוגים ורכישות במשק שהתרחשה בשנים האחרונות. העסקיים בבנק

משמעותי לות בפעילות הבנקאית והן מהוות כיום נתח משקל הלווים הגדולים והקבוצות הגדו

  . מתוך מגזר הלקוחות העסקיים של הבנק

הביא לסיום תקופת , 2008המשבר הפיננסי שהחל להיות מורגש משמעותית ברבעון הרביעי של 

. שיא של גיוסים בשוק ההון ובאמצעות משקיעים מוסדיים מצד החברות במשק הישראלי

, אשר היוו אלטרנטיבה לאשראי הבנקאי בשנים שקדמו למשבר, םהגיוסים החוץ בנקאיי
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גם , ומקור המימון החוץ בנקאי נעלם כמעט לחלוטין, הצטמצמו מהותית בעקבות המשבר

  .עבור חברות שדורגו בעבר בדירוג סיכון נמוך

והן מהמציאות , בשוק ההון נבע הן מהמשבר שפקד את הגופים הפיננסיים" היובש"מצב 

ח להן "אשר בחלקן הגדול התקשו לעמוד בפירעונות האג, ה נקלעו החברות עצמןהחדשה אלי

גרמה , כאמור, ההאטה המשמעותית שחלה בפעילות שוק ההון. הן נדרשות בשנים הקרובות

  .לחזרתם של לווים למערכת הבנקאית

וחלק מהחברות ,  החלה להיות מורגשת התעוררות בשוק ההון המקומי2009החל ממחצית 

   .ליות חזרו לגייס מקורות באמצעות שוק ההון והגופים המוסדייםהישרא

  . לעיל92-84לגבי ההתפתחויות שחלו בכל אחד מהענפים המרכיבים את המגזר ראה עמודים 

  

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על המגזר

קוחות ובעבודה מערכות המידע המשמשות את המגזר העסקי מיועדות לסייע בניתוח צרכי הל

. ומדידת סיכוני האשראי ובמעקב והבקרה אחר פעילות הלקוחות בניתוח, השוטפת עמם

  .באופן שוטף מתבצע עדכון ושדרוג המערכות הטכנולוגיות השונות לתועלת המגזר

  .219להלן בעמוד ,  ראה פרק אסטרטגיות2לעניין הקמת מערכת מתקדמת לניהול תיק האשראי במסגרת באזל 

  

  י ההצלחה הקריטיים במגזר גורמ

יכולות ניהוליות ואנושיות גבוהות של הגורמים : גורמים קריטיים להצלחת המגזר הינם

הכרות עם הלקוח ובכלל זה מצבו הפיננסי , )מול הלקוח ובתוך הארגון(המטפלים 

מעקב שוטף אחר השינויים החלים בשוק התמקצעות ו, בפעילות עמו הגלוםסיכון /והסיכוי

רמת מיומנות גבוהה , ניהול ובקרת סיכוני אשראי, לזהות פוטנציאל ולהימנע מסיכוןבמטרה 

השקעה מתמדת בכלי עזר טכנולוגיים ושקידה על מתן מענה , בתכנון חבילות מימון מורכבות

  .לצרכי הלקוחות תוך עמידה בזמני תגובה נאותים

 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של המגזר 

מקצועית בעל מיומנות , ללקוחות המגזר העסקי דרוש משאב אנושי איכותירות ילצורך מתן ש

ניהול לקוחות המגזר מצריך . מגוון פעילותיהם וניתוח צורכיהם, גבוהה בהכרת לקוחות המגזר

תחומי פעילותם והתאמת מוצרי הבנק , נתוניהם הפיננסים, היכרות מעמיקה עם לקוחותיו

רכות מתאימה לצורך עמידה במגבלות רגולטוריות ומעקב נדרשת הע, יתר על כן. לנתונים אלה

  . ובקרה אחרי חשיפות וסיכונים שונים

  תחליפים למוצרים ולשירותים של המגזר והשינויים שחלו בהם

מוגבלים ביחס , מאחר והמקורות העומדים לרשות הבנק לצורך העמדת מימון לזמן ארוך

   בתחום מימון פרויקטים ארוכי טווח ,יש לצפות, למקורות העומדים לזמן קצר ובינוני

להמשך שיתוף משקיעים מוסדיים במימון , )בעיקר פרויקטי תשתית ונכסים מניבים(

פרויקטים אלה באמצעות שילובם בקבוצות מימון או באמצעות מכירה של חלקים מהאשראי 

  .הבנקאי לזמן ארוך

  מוצרים ושירותים של המגזר

מימון השקעות , מימון שוטף על פי צרכי הלקוחות: ארבין הש, השירותים הניתנים כוללים

לרבות מימון (מתן פתרונות בתחום המימון והסחר הבינלאומי , לשימור הפעילות והרחבתה

, מימון מיזוגים ורכישות, מימון וליווי פרויקטים לאומיים ובינלאומיים, )ל"פרויקטים בחו

פעילות ,  ריבית ושינויים במחירי סחורותסיכוני, מכשירים פיננסיים להגנה מפני סיכוני מטבע

, כמו כן הטיפול כולל יזום שירותים בנקאיים. בשוק ההון וכן שירותי ייעוץ בתחום ההשקעות

  .למנהלים ולעובדי החברות
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  לקוחות

הלקוחות המשתייכים למגזר זה מאופיינים במעמד מוביל בשוק ובדומיננטיות בתחום 

ויותר ובצרכי מימון גבוהים ואובליגו  ח" מיליון ש250 לבמחזורי פעילות בהיקף ש, עיסוקם

ברובן ציבוריות ממגוון ענפי   החברות הן).23פרטים נוספים ראה בעמוד (ח "ש  מיליון80 מעל

  . הכולל מספר רבדים של ניהול ומוטת שליטה רחבה בעלות מבנה ארגוני מורכב, משק שונים

  שיווק והפצה

על ידי מנהלי קשרי לקוחות המתמחים בענף המשק בו פועל השירות והשיווק ללקוחות ניתן 

 .הלקוח ומרכזים את שירותי הקבוצה מולו

  תחרות 

היתה חזקה וכללה תמודד הבנק במגזר הבנקאות העסקית בשנים האחרונות ההתחרות עימה 

בתחום האשראי . ל"את הבנקים המסחריים הגדולים בארץ וכן את הבנקים הזרים בחו

 .גופים מוסדיים ושוק ההון, תחרות מצד חברות ביטוחעם הבנק גם התמודד  ללקוחות המגזר

עקב הימנעות הגופים המוסדיים ,  הסתמן שינוי במפת התחרות2009במחצית הראשונה של 

 אנו עדים 2009החל מהמחצית השנייה של . והבנקים הזרים מלהעמיד אשראי למגזר העסקי

  .קר מול החברות מהשורה הראשונהבעי, לחזרתם לשוק האשראי באופן הדרגתי

   הון אנושי

 לעומת , סגל ניהול462 משרות מזה 1,190 2009מספר המשרות הממוצע שיוחסו למגזר בשנת 

 ,רוב העובדים הינם בעלי השכלה אקדמאית. 2008 סגל ניהולי בשנת 411משרות מזה  1,108

שרה מקצועית בתחומי הכ, באופן שוטף, ובנוסף להשכלתם עוברים העובדים במסגרת הבנק

במהלך העבודה נדרשים העובדים ליכולת ניתוח של בקשות . הבנקאות וקורסי ניהול שונים של

   .שירות ברמה גבוהה ביותר הובלה של עסקות סבוכות ויכולת למתן, אשראי מורכבות

  ן "במסגרת מגזר הבנקאות העסקית פועל המערך לבניה ונדל

  כללי

ן "פיננסיים ללקוחות שעיקר עיסוקם בתחום הבניה והנדל מתמחה במתן שירותים מערךה

מימון ענף הבניה נעשה תוך שימוש במכשירים ובכלי ניתוח . ובתחום פרויקטים של תשתית

מימון הפרויקטים נעשה במתכונת הליווי הסגור . תוך נקיטת מדיניות שקולה, ייחודיים למגזר

)Construction Loan( ,וך שימת דגש על בחינה מדוקדקת של כל עם פיקוח ומעקב הדוקים ות

   .פרויקט

בחינת העסקות ואישורן או העברתן לדיון בוועדת האשראי המתאימה נבחנת על ידי היחידה 

   .ן"נדללניהול סיכוני אשראי ב

  ערךמבנה המ

המערך . ן"ן מבוצעת באמצעות מערך בניה ונדל"מרבית הפעילות העסקית בענף הבניה והנדל

והן לחברות עסקיות מדרג הן לחברות הגדולות במשק , ף של שרותי בנקאותמספק מגוון מקי

  .ן"העוסקות בנדל, הביניים

ארבעה מנהלי קשרי לקוחות /שבכל אחד מהם פועלים שלושה, המערך מחולק לשני סקטורים

מנהלי קשרי הלקוחות הבכירים מרכזים את . ן"בעלי התמחות ספציפית בענף הנדל, בכירים

  .בנקאי בלקוחות אשר שויכו אליהםכלל הטיפול ה

המספק מגוון רחב של שירותי בנקאות ללקוחות , סקטור חברות בניה: הסקטורים במערך הם

וסקטור קבלנים המתמחה במתן , ל" בארץ ובחון"הגדולים במשק בתחום הבניה והנדל

מון כשעיקר הפעילות היא במי, (Middle Market)שירותים ללקוחות עסקיים מדרג הביניים 

  . (Construction Loan)ל בשיטת הליווי הסגור ופנכסים מניבים וכן במימון ענף המגורים המט
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, במסגרת המערך פועל ענף נוסף המתמחה במימון פרויקטים רחבי היקף בתחום התשתית

 ).המבוססים על שיתוף פעולה בין המגזר הציבורי לפרטי( P.P.Pכולל פרויקטים במתכונת 

  .נהל קשרי לקוחות בכיר המרכז את ארגון המימון לפרויקטים אלוראש הענף הינו מ

יווי הייזום והפיתוח לב, ן משתתף לעיתים במתן אשראי"באמצעות מערך הבניה והנדל, הבנק

המימון  .אנגליה ורומניה, ב"של פרויקטים ורכישת נכסים באמצעות שלוחות הבנק בארה

ל או ללקוחות אחרים של השלוחות דלעיל " בפעילותם בחוץכאמור ניתן ללקוחות הבנק באר

   .הפעילים במגזר

  יעדים ואסטרטגיה עסקית וצפי להתפתחות לשנה הקרובה

  .51למשמעות מושג זה ראה עמוד " מידע צופה פני עתיד"המידע דלהלן הינו 

  

 יעדה. ן"הנדל בתחום והבינוניים הגדולים העסקיים הלקוחות בפלח עוסק ן"הנדלמערך 

. הקבוצה לרווח ותרומת את ולשפר ולהמשיך היחסי ויתרונ את להעמיק הוא האסטרטגי

 תוך בחינה זהירה ושקולה של החשיפות בתחום זה פעילותהללוות את  המערך מטרת

, המיוחדות הנובעות מהמשבר הכלכלי העולמי המשפיע על הלקוחות הפועלים בתחום זה

 קשריה את ולמנף ללקוחות םהמוצעי והשירותים המוצרים מגוון את להגדיל, ובמקביל

 בארץ לאומי בקבוצת שונות יחידות עם עסקים פיתוח לצורך הלקוחות עם המתמשכים

  . ל"ובחו

  תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על המגזר, חקיקה, מגבלות

תקנות והנחיות רגולטוריות החלות , פועלים במסגרת חוקים, ן בפרט"ומגזר בניה ונדל, הבנק

הממונה על שוק ההון , ת בישראל מצד גורמים כגון הפיקוח על הבנקיםעל מערכת הבנקאו

שלוחות , ל"בחו. רשות ניירות ערך וגופים נוספים, הממונה על הגבלים עסקיים, ביטוח וחיסכון

  .ונציגויות הבנק פועלות מכת היתרי הפיקוח על הבנקים וכן כפופות לרגולציה המקומית

  . לעיל134בעמוד פרטים ראה במגזר הפעילות העסקית 

  

 מימון הפרויקטים במתכונת הליווי הסגור נשען בין היתר על קיומה של מערכת תפעולית

 להוצאת וכן השוברים שיטת בסיס על בליווי בפרויקטים ד"יח מרוכשי תשלומים להפקדת

 בנק על ידי שנקבעו ולהנחיות בכנסת לחקיקה בהתאם וזאת, אחיד בנוסח מכר ערבויות

  .ישראל

 20%י הוראת בנק ישראל כאשר סך כל החבויות של ענף מסויים לתאגיד בנקאי עולה על על פ

נחשב עודף זה כחריגה , )הבנק על בסיס לא מאוחד(מסך כל חבויות הציבור לתאגיד הבנקאי 

במקרה זה נדרש לבצע הפרשה נוספת לחובות מסופקים בגין . לצורך ריכוזיות חבויות ענפית

 לעומת חריגה 5.7% בשיעור של 2009הענפית בענף זה הסתכמה בסוף החריגה . סכום החריגה

 10% בהתאם להוראה שלעיל כאשר יחס ההון המזערי הינו מעל .2008 בסוף שנת 2.27%של 

. ל"הבנק אינו חייב לבצע הפרשה בגין חריגה ענפית וזאת בהתאם לנוסחה שנקבעה בהוראה הנ

 308ל הבנק לא ביצע הפרשה נוספת בסך "הנמאחר ויחס ההון המזערי בבנק עומד בהוראה 

  .ח בגין חריגה ענפית"מיליון ש

  התפתחויות בשווקים של המגזר או שינויים במאפייני הלקוחות שלו

הגלובאלי שנוצר בעקבותיו " מחנק האשראי" ו2007שראשיתו בקיץ " פריים-סאב"משבר ה

חלק ממדינות בב ו"חד בארהן העולמי ובמיו" על פעילות מגזר הנדל2007השפיע כבר בשלהי 

 לא הורגשו השלכות המשבר על 2008עם זאת במחצית הראשונה של שנת . אירופה-מערב

ל ורמת הפעילות לא פחתה "הפעילות בישראל וכן על חלק מהחברות הישראליות הפועלות בחו

מועד בו קרס בנק ה, 2008החל מספטמבר , מאידך. באופן מהותי מזו שבשנה הקודמת

ניתן להבחין , והתעצמות המשבר הפיננסי העולמי" ליהמן ברדרס"האמריקאי ההשקעות 

 אזורי שאר בביצוע עסקאות בבירידה משמעותית יותרבפעילות לקוחות המגזר בארץ ו בירידה
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 2009 מצב זה נמשך עד לסוף הרבעון הראשון של .הפעילות בעולם ובמיוחד במזרח אירופה

  .אה מהמשבר וצמיחה מחודשתכשלאחריו ניתן לראות תהליך של יצי

 .ן בארץ" חברות הנדלעל ידיח " חל כידוע גידול חד בהיקף גיוסי האג2007- ו2006בשנים 

אך אלו התחדשו במתינות בשנת  ח"ג הייתה עצירה של גיוסי א2008בשנת , בעקבות המשבר

יסת ח לפר" התאפיינה בהסדרי חוב של חברות עם חלק מבעלי האג2009שנת , כמו כן. 2009

בשנת . ברוב המקרים הסדרי החוב היו מול חברות שחלק מפעילותן הוא מחוץ לישראל .החוב

  .2009קונצרני יגדל ביחס לשנת הח "כי היקף גיוסי האגהבנק מעריך  2010

 הוכיח איתנות גבוהה בהתמודדות עם המשבר 2009ענף הבנייה למגורים בישראל בשנת 

 בין הראשונות שהראתה סימני הילות בענף הייתהפע. הפיננסי לעומת ענפי משק אחרים

תחזקה משמעותית ככל פעילות זו הלכה וה. 2009התעוררות החל מסוף הרבעון הראשון של 

במגזר המשנה של דירות היוקרה מגמת ההתאוששות הייתה מתונה יותר . שחלפה השנה

  .ובשלב מאוחר יותר

  .  לעיל92בנושא קבוצות רכישה ראה בעמוד  2010 בפברואר 8ע מכתב הפיקוח על הבנקים מיום "בק

  

בתחום המסחר ניתן להצביע על מגמה של חוסן הבאה לידי ביטוי בשיעורי תפוסה גבוהים 

  .יחסית ויציבות יחסית של דמי השכירות הנגבים ושיעורי התשואה מהנכסים

מי בבנייה למשרדים הורגשה חולשה מסוימת ובעקבותיה ירידה קלה בשיעורי התפוסה ובד

  .השכירות

 להביא לשיפור באחוזי התפוסה עשויהיציבות וה תשמר את 2010הצמיחה הצפויה בשנת 

  .ומחירי השכירות במגזר המשרדים

פרויקטי תשתיות לאומיים רחבי היקף בשנים האחרונות נמשך הגידול המתון בביצוע 

   .אנרגיה וחשמל, כשעיקר ענפי התשתית הפעילים בתחום זה הינם מים ותחבורה

  שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על המגזר

ן מיועדות לסייע בניתוח צרכי הלקוחות "מערכות המידע המשמשות את מגזר הבניה והנדל

בניתוח ומדידת סיכוני האשראי ובמעקב והבקרה אחר פעילות , ובעבודה השוטפת עמם

  .נולוגיות השונות לתועלת המגזרבאופן שוטף מתבצע עדכון ושדרוג המערכות הטכ. הלקוחות

  .219להלן בעמוד ,  ראה פרק אסטרטגיות2לעניין הקמת מערכת מתקדמת לניהול תיק האשראי במסגרת באזל 

  

  גורמי ההצלחה הקריטיים במגזר

מקצועיות ואנושיות גבוהות של , יכולות ניהוליות: גורמים קריטיים להצלחת המגזר הינם

הכרות עם הלקוח ובכלל זה מצבו , התמחות, )ח ובתוך הארגוןמול הלקו(הגורמים המטפלים 

קריאה , ניהול תקין ובקרה של ליווי פרויקטים, סיכון הטמון בפעילות עמו/הפיננסי והסיכוי

, ניהול ובקרת סיכוני אשראי, נכונה של השוק במטרה לזהות פוטנציאל ולהימנע מסיכון

הענקת שירות ומתן מענה לצרכיהם , קשרהשקעה מתמדת בכלי עזר טכנולוגיים ושקידה על 

  .הבנקאיים של הלקוחות

  מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של המגזר

בעל מיומנות גבוהה בהכרת , לצורך מתן שרות ללקוחות המגזר דרוש משאב אנושי איכותי

ניהול לקוחות המגזר מצריך היכרות . מגוון פעילותיהם וניתוח צורכיהם, לקוחות המגזר

תחומי פעילותם והתאמת מוצרי הבנק לנתונים , נתוניהם הפיננסים, ה עם לקוחותיומעמיק

נדרשת הערכות מתאימה לצורך עמידה במגבלות רגולטוריות ופנימיות של , יתר על כן. אלה
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יחידת ניהול סיכוני אשראי . דירקטוריון הבנק ומעקב ובקרה אחרי חשיפות וסיכונים שונים

  .יערכות זושל אגף האשראי משולבת בה

  תחליפים למוצרים ולשירותים של המגזר והשינויים שחלו בהם

ידי - התפתחו כתחליף לאשראי הבנקאי מקורות אלטרנטיביים שהוצעו על2006-2007בשנים 

כדוגמת הנפקות ציבוריות ופרטיות של , גופים פיננסיים חוץ בנקאיים ובפרט גופים מוסדיים

המשבר הפיננסי והשפעתו . ל"ים בשוקי ההון בארץ ובחואגרות חוב וניירות ערך אחר, מניות

המשני הובילו לקיפאון  על ערך נכסיהם של הגופים המוסדיים כמו עצירת הפעילות בשוק

 השוק 2009במהלך שנת  . גורמים אלועל ידיבתחום ולהתמתנות מהותית בהעמדת המימון 

  .וגוברת של מימון חוץ בנקאי ניתן לומר כי נראה מגמה הולכת 2010התעורר מחדש ועת שנת 

ניכרת מגמה הולכת וגוברת של התארגנות קבוצות רכישה להקמה תיים האחרונות בשנ

לאור ייחודיות הפרויקטים מסוג זה וכיוון שהמימון ניתן . משותפת בעיקר של בנייני מגורים

אומי ת הרכישה במסגרת קבוצת לוהמימון לקבוצ,  וצרכיוולכל חבר בקבוצה על פי יכולותי

 . בנק לאומי למשכנתאותל ידיניתן ע

  מבנה התחרות במגזר והשינויים שחלו בו

ן קיימת תחרות עזה הן מצד ארבע הקבוצות הבנקאיות הגדולות בישראל "הנדלענף במימון 

 תבשנים האחרונות ניכר .לרבות בנקים למשכנתאות, והן מצד הבנקים הקטנים במערכת

 כגון חברות ביטוח וקרנות פנסיה ואף אובחנה כניסת מעורבות גדולה של גופים מוסדיים

עת במגמה זו נחלשה . בנקים זרים למימון נכסים מניבים לזמן ארוך ולפרויקטי תשתית

ניתן לראות כי התחרות תגיע גם מכיוון , במקביל. המשבר אך כעת חוזרת להיות משמעותית

  .2009 ושנת 2008ת שנת שוק ההון שמצביע על גידול בגיוס אגרות חוב קונצרני לעומ

  מוצרים ושירותים של המגזר

 המסייעים ספציפיים ומעקב ניתוח בכלי שימוש ידי על נעשה ן"והנדל הבניה ענף מימון

 ענףה מימון. השונים לפרויקטים הניתן הפיננסי ליוויאחר ה והבקרה ההחלטות קבלת בתהליך

 מניבים נכסים, מגורים - השונים יםהמגזר בין והבחנה האשראי תיק גיווןמכוונות ל תוך נעשה

 הבניה מערך של המימון מדיניות במרכז. ומסחר לתעשייה בניה, ומשרדים למסחר בייעוד

 מימון. מובהקים ביקוש באזורי למגורים פרויקטים למימון העדפהינתן ת, 2010 לשנת ן"והנדל

 ת המאפשר(Construction Loan) הסגור הליווי בשיטת ככלל יבוצע למגורים פרויקטים

ממשיך ן "הבניה והנדלמערך , כן כמו. פיקוח צמוד בתדירות גבוהה על הפרויקט המלווה

 P.P.P. - (Public Private Partnership)-ומשתלב במימון פרויקטים לאומיים בשיטות ה

, יחידה מיוחדת באגף למוצרי אשראי של החטיבה בשיתוף עשהנ אלו עסקאות ניתוח .סוגיהםל

 ניתוח, הלקוח אופיתוך התייחסות ל,  העסקאות ומשתתפת בבניית חבילת המימוןהבוחנת את

  . 'וכו טכניות ומגבלות התפעול חוזה מגבלת, ללקוח החזרה זכות, החוב שירות יכולת

  לקוחות

קבלנות הביצוע והתשתית , ן" הן החברות הגדולות במשק בתחום ייזום הנדלערךלקוחות המ

   .ן וקבלנות" הביניים העוסקות בייזום נדלוחברות עסקיות נבחרות מדרג

  שיווק והפצה

הנמצאים , ידי מנהלי קשרי לקוחות בכירים ן מול לקוחותיו מרוכזת על" הנדלמערךפעילות 

 .בקשר רציף וקבוע עם הלקוחות ומעניקים מענה לכלל הצרכים הבנקאיים שלהם
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  :להלן תמצית תוצאות הפעילות של הבנקאות העסקית

פעילות חו"ל

בנקאותשוק כרטיסי בנקאות 

סך הכלנדל"ןופיננסיםנדל"ןההוןאשראיופיננסים

2009

במיליוני ש"ח 

רווח מפעילות מימון :

1,57324101,4051513,028 מחיצוניים

(1,136)25(719)(10)(6)(408) בינמגזרי

 הכנסות תפעוליות ואחרות:

680166265762937 מחיצוניים

(120)----(119)(1) בינמגזרי

1,84465267432382,709 סך כל ההכנסות

579-(2)3713-207 הפרשה לחובות מסופקים

 הוצאות תפעוליות ואחרות :

3436610127135564 לחיצוניים

4-----4 בינמגזרי

 רווח (הפסד) מפעולות רגילות 

164091231,562(4)1,126לפני מיסים

 הפרשה למיסים (הטבה) על 

614741549(1)392הרווח מפעולות רגילות

10262821,013(3)734רווח נקי (הפסד)

14.4%תשואה להון

   77,712         87        577   27,115         63       478  49,392יתרה ממוצעת של נכסים

   34,411        287        533     5,102        -    2,803  25,686יתרה ממוצעת של התחייבויות

   90,120         74        747   27,228         40       538  61,493יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של  קרנות נאמנות 

        709        -        -        -        709       -       -וקרנות השתלמות

   66,751        -        167        -   66,584       -       - יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים אחרים 

        256        -        -        -        -       -       256בניהול

     1,435           1         14        529        -          9       882מרווח מפעולות מתן אשראי

         44           5           3           7        -          1        28מרווח מפעולות קבלת פיקדונות

        413        -        -        150        -          8       255אחר

     1,892           6         17        686        -        18    1,165סך הכל רווח מפעולות מימון

   69,089        113        646   26,357        156       450  41,367יתרת אשראי לציבור

     25,324        348         57     4,630        -       -  20,289יתרת פיקדונות הציבור
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  )המשך(בנקאות העסקית מגזר ה

פעילות חו"ל

בנקאותשוק כרטיסי בנקאות 

סך הכלנדל"ןופיננסיםנדל"ןההוןאשראיופיננסים

2008

במיליוני ש"ח 

רווח מפעילות מימון :

3,905(1)(9)2,68446-1,185 מחיצוניים

(2,022)312(648)-(15)(1,392) בינמגזרי

 הכנסות תפעוליות ואחרות:

3521925506-335 מחיצוניים

(164)----(165)1 בינמגזרי

1,32885255872812,054 סך כל ההכנסות

7226-3411-1,070 הפרשה לחובות מסופקים

 הוצאות תפעוליות ואחרות:

295871210018-512 לחיצוניים

------- בינמגזרי

 רווח (הפסד) מפעולות רגילות 

1314691472(8)311לפני מיסים

 הפרשה למיסים (הטבה) על 

5543-178(1)117הרווח מפעולות רגילות

 רווח (הפסד) מפעולות רגילות 

89261294(7)194לאחר מיסים

 רווח מפעולות בלתי רגילות 

2----2-לאחר מיסים

89261296(5)194רווח נקי (הפסד)

4.5%תשואה להון

   72,320           3        724   23,404           1       411  47,777יתרה ממוצעת של נכסים

   29,524        177     1,285     4,271        -    3,073  20,718יתרה ממוצעת של התחייבויות

   83,285           3        777   22,064           1       381  60,059יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של  קרנות נאמנות 

        746        -        -        -        746       -       -וקרנות השתלמות

   70,602        -        204        -   70,398       -       - יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים אחרים 

        290        -        -        -        -       -       290בניהול

     1,275        -         10        395        -        20       850מרווח מפעולות מתן אשראי

         80           1         12         15        -       -        52מרווח מפעולות קבלת פיקדונות

        528        -        -        127        -        11       390אחר

     1,883           1         22        537        -        31    1,292סך הכל רווח מפעולות מימון

   76,563           3        597   26,832           4       495  48,632יתרת אשראי לציבור

     23,111        177        608     4,730        -       -  17,596יתרת פיקדונות הציבור
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  שינוים עיקריים בהיקפי הפעילות

בעיקר , )9.8%(ח "מיליארד ש 7.5- באשראי לציבור בכחלה ירידהבמגזר הבנקאות העיסקית 

  .9.6%, ח"מיליארד ש 2.2-של כ גידולבפיקדונות הציבור חל  .בפעילות בנקאית ופיננסים בארץ

מגידול בפעילות נובע בעיקר ה ,)58.8%(ח "יארד ש מיל30.6בפעילות בניירות ערך חל גידול של 

ערבויות ואשראים דוקומנטריים היה במגזר , בפעילות החוץ מאזנית. מעליית שווי השוקו

  .3.8%גידול של 

  ברווח הנקיעיקריים שינויים 

בהשוואה ח "מיליון ש 1,013סך של ב 2009בשנת  בנקאות עסקית הסתכם הרווח הנקי במגזר

 בעיקר ת ברווח נובעהעלייה. 242.2%של עלייה , ח בתקופה המקבילה אשתקד"שמיליון  296-ל

 ,שנזקפו למגזר, כתוצאה מהרווח ממכירת מניות הוט ובזק, מגידול בהכנסות התפעוליות

 נרשמה הפרשה לירידת 2008בשנת  .ח" מיליון ש491ירידה בהפרשות לחובות מסופקים בסך ו

  .סרונדקטערך בגין שטרי הון של טאואר סמיקו

  מסחרית בנקאותמגזר . 4

  כללי

  העסקיותפיננסיים לחברותהשירותים ה  מכלולמתן במתמחה - הבנקאות המסחרית

  להם אושרו בדרך כלל מסגרות אשראי החל משק הכל ענפי ב (Middle Market)ת הבינוניו

ת בעלי  לבעלי העניין של החברות העסקיות הכוללים אח"שמיליון  80ועד  ח"שמיליון  10-מ

   .המניות ונושאי משרות בכירות

מימון עסקאות , רות והשיווק ללקוחות אלה מתבצעים באופן פרטני והם כוללים בעיקריהש

  התאמת מוצרי , באמצעות מכשירי אשראי תפורים לצרכים הייחודיים של הלקוחות

 חברות מימון עסקאות סחר בינלאומי ומימון, השקעה ומכשירים פיננסיים לגידור סיכונים

  ).הזנק( אפ-סטרט

חברות . ל"בחו הבנק תושלוחראל באמצעות  גם פעילות מחוץ לישכוללת המסחרית הבנקאות

 לצורך פעילותם  עם הבנק בארץהקשריםמנצלות את  ,המלוות בחטיבה לבנקאות מסחרית

רכישות , קווי אשראי למימון סחר בינלאומיל ובכלל זה מתן " שירותים בנקאיים בחו.ל"בחו

לאומי בריטניה , ב"זמינים לחברות בעיקר באמצעות לאומי ארהומיזוגים של חברות , ן"דלנ

,  בהמשך הליווי של חברות אלוות רואבבריטניה וברומניה, ב"בארה ותהשלוח. ולאומי רומניה

   .המשך ישיר לפעילות הבנקאית בארץ

  .185-179 ים ראה בעמודל"השלוחות בחופרטים נוספים על 

  

  מבנה המגזר

למגזר הבנקאות המסחרית מבנה . ניהול המגזר נעשה על ידי החטיבה לבנקאות מסחרית

  ת ארגוני ייחודי במערכת הבנקאות בארץ המאפשר מתן שירות כוללני ומקיף ללקוחו

(one stop shop) הוא , הקשר העיקרי מול הלקוחות. המקנה לחטיבה יתרון תחרותי

סניף ,  לחטיבה לבנקאות מסחרית.ים בכל הארץהפרוסיעודיים באמצעות סניפים מסחריים 

הממוקמים באזורי תעשייה ובערים הגדולות ומשויכים   סניפי עסקים26א ובנוסף "מרכזי בת

 הסניפים מתמחים בניהול הפעילות העסקית.  מרחבים מסחריים4-ל על בסיס גיאוגרפי

  .ומקנים לחטיבה יתרון תחרותי, האופיינית ללקוחות החטיבה

לאומי בריטניה סניף מרכזי ל, פלורידה ובאילינוי, קליפורניה, ב סניפים בניו יורק"ארהללאומי 

   .ברחבי רומניהומשרדים  סניפים 37וללאומי רומניה , רסי'וחברה בת באי ג בלונדון

  .176לפרטים נוספים ראה עמוד 
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, לטוריותשל הבנק ועל מנת לעמוד בדרישות רגו במסגרת מהלכים לשיפור איכות תיק האשראי

אגף . בחטיבה לבנקאות המסחרית) א"נס( אגף ניהול סיכוני אשראי 2008הוקם במהלך שנת 

 כל היבטיו ובכלל זה קביעת מתודולוגיה עלהאשראי בחטיבה א אחראי על ניהול סיכוני "נס

הטמעת מתודולוגיות שונות בתחום , או הייחודיים לחטיבה/למגזרי הפעילות הרלוונטיים ו

בחינה וניתוח מעמיק של בקשות האשראי של לקוחות ,  יחידות החטיבההאשראי בכל

אישור בקשות , תוך הערכת הסיכון ומתן חוות דעת מקדמית לוועדות האשראי, החטיבה

 כולל ניהול לחובות בעייתייםטיפול ואישור בקשות , אשראי אשר במסגרת סמכותה

  . בחטיבההחובות הבעייתייםהפורטפוליו של 

   עסקית וצפי להתפתחות לשנה הקרובהטגיהאסטריעדים ו

  .51עמוד למשמעות מושג זה ראה " מידע צופה פני עתיד"המידע דלהלן הינו 

  

בלקוחות אלו פוטנציאל . הבנקאות המסחרית עוסקת בפלח האמצע של הלקוחות העסקיים

יעדה האסטרטגי של הבנקאות המסחרית הוא . יחסית למגזרים אחריםהרווחיות גבוה 

ך ולחזק את יתרונה התחרותי באמצעות הרחבת הפעילות עם לקוחותיה הקיימים להמשי

תוך שימת דגש על מימון לקוחות המאופיינים בפוטנציאל צמיחה , וגיוס לקוחות חדשים

  .ל"תוך העמדת פתרונות כוללניים לטובת לקוחותיה הפועלים בארץ ובחווברמת סיכון נאותה ו

תוך בחינה , בהתאם למדיניות הבנק, ות זהירה ואחראית במדיניטהמגזר העסקי ממשיך לנקו

  .שוטפת של תיק האשראי

  תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על המגזר, חקיקה, מגבלות

  . לדוח47פרטים ראה בעמוד 

  

  התפתחות בשווקים של המגזר ובמאפייני לקוחותיו

, תותשתי, עשיהת פעילותם העיקרית של לקוחות המגזר מבוצעת בשוק המקומי בענפי המשק

 הגברת הפעילות מסתמנת מגמה של, בשנים האחרונות, יחד עם זאת, ן"ונדל  ושירותיםמסחר

  .או באמצעות חברות בנות של חלק מלקוחות המגזרעל ידי הלקוחות ישירות , ל"בשווקים בחו

והתעצמות , במהלכו קרס בנק ההשקעות האמריקאי ליהמן ברדרס, 2008החל מספטמבר 

 ובמיוחד להבחין בירידה בפעילות לקוחות המגזר בארץהיה ניתן , נסי העולמיהמשבר הפינ

אם כתוצאה מירידה בביקושים בעולם ואם כתוצאה , ל"בקרב הלקוחות הפועלים גם בחו

 והציוד המכונותמהשפעת שערי החליפין הירידה בפעילות גרמה לאי ניצול אפקטיבי של הון 

 הסיכון מתבטא . של חלק מלקוחות המגזרבסיכוןיה ולצמצום ההשקעות בהתחדשות וכן לעלי

בירידת ערך השקעות שבוצעו וכן בירידה ברווחיות ואף , בירידה בהכנסות של הפירמות

להיות מהותיים אצל לקוחות אשר איתנותם הפיננסית ההפסדים עלולים . בצבירת הפסדים

   .אינה מספקת

גתי בפעילות לקוחות המגזר אולם  ניכר שיפור מתון והדר2009החל מהמחצית השניה של 

  .ל ובשער החליפין"בקרב היצואנים ישנה תלות גבוהה בהתפתחות השווקים בחו

  .לדוח 92-84פרטים על ענפי משק ראה בעמודים 
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  שינויים טכנולוגיים

  

עובדי המגזר נעזרים במערכות ממוכנות התומכות בתהליכים שונים המבוצעים בו כגון  •

  .ופיתוח עסקים שיווק, דידתםהגדרת יעדים ומ, בקרה

לקוחות  המגזר מעמיד לרשות לקוחותיו כלים טכנולוגיים בדומה לאלה שבשימוש כלל •

שוקד על פיתוח מערכות אלה על מנת לענות על צרכיהם  הבנקיחד עם זאת , הבנק

 .המשתנים והמתפתחים של לקוחות המגזר

  

  גורמי הצלחה קריטיים במגזר 

  

ת פתרונות כוללים מתאימים תוך צמצום זמן התגובה והעלאת זיהוי צרכי הלקוח והתאמ •

 .רמת השירות

טיפוח ההון האנושי והעלאה מתמדת של רמתו המקצועית במהירות הנדרשת לנוכח  •

 .השינויים בשוק ההון ובסביבה העסקית

 . הציותוהקפדה בנושאקיום מערכת בקרה לצמצום סיכוני אשראי  •

  

   של המגזרמחסומי הכניסה והיציאה העיקריים

  

 .ובעל מיומנויות מגוונות הכשרת כוח אדם מקצועי •

  .קיום מגוון מוצרים מותאמים לצרכי הלקוחות •

 .התואמת את הפוטנציאל העסקי הקמת מערכת ערוצי הפצה בפריסה •

  . לשירות הלקוחות והעובדיםםהקמה ופיתוח אמצעים טכנולוגיי •

  

  תחרות

הינם כל הבנקים  ,ההשקעות והן בתחום האשראיהן בתחום , גורמי התחרות במגזר פעילות זה

. שוק ההון וחברות ביטוחגופים הפעילים ב, ל"בנקים בחו, )מקומיים וזרים(הפועלים בארץ 

לקוחות המגזר על  בתחום שירותי ההשקעות והןחברות הביטוח מתחרות הן בתחום האשראי 

ימה התמודד הבנק עוצמת התחרות ע. ובתי ההשקעות הפרטיים מתחרים בתחום ההשקעות

 2008ם בשנת האירועים הכלכליי ,במגזר הבנקאות המסחרית בשנים האחרונות היתה חזקה

אולם השיפור בתנאי המשק החל מהמחצית השניה של , התחרותשל עוצמת הביאו לצמצום 

  .להתגברות התחרות בשו הביאו 2009

  הון אנושי

  

סגל  708 משרות מזה 1,874- בלמגזר הסתכם 2009הממוצע שיוחסו בשנת מספר המשרות  •

  .2008 בשנת סגל ניהולי 725מזה  משרות 1,931 לעומת, ניהול

הסניפים והמטות מאוישים בעובדים ומנהלים שעברו הכשרה מתאימה ההולמת את צרכי  •

הלקוחות המסחריים שיצרו התמחות בניהול הפעילות העסקית האופיינית ללקוחות 

 .החטיבה
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  :  של הבנקאות המסחריתלותתוצאות הפעיהלן תמצית ל

פעילות חו"ל   

שוקבנקאותשוקכרטיסיבנקאות

סך הכלנדל"ןההוןופיננסיםנדל"ןמשכנתאותההוןאשראיופיננסים

2009

במיליוני ש"ח 

רווח מפעילות מימון :

77810-24313481-1411,747 מחיצוניים

(336)(58)-(96)(119)(19)-(2)(42) בינמגזרי

 הכנסות תפעוליות ואחרות:

2126050129451011418 מחיצוניים

(39)------(40)1 בינמגזרי

9492850622343010941,790 סך כל ההכנסות

33132-15383(10)-2121 הפרשה לחובות מסופקים

 הוצאות תפעוליות ואחרות :

4632431261293750931 לחיצוניים

1----1--- בינמגזרי

 רווח מפעולות רגילות לפני 

274319131295329475מיסים

 הפרשה למיסים על הרווח 

9617446-19164מפעולות רגילות

1782129835220311רווח נקי

8.9%תשואה להון 

23,1603001204805,95313,234-3,49146,738יתרה ממוצעת של נכסים

21,576755-1282,0198,580-48433,542יתרה ממוצעת של התחייבויות

22,229307554775,98812,367-3,20644,629יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של  קרנות 

120-2,921---2,801--נאמנות וקרנות השתלמות

2,064-32,864---30,800--יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים 

616-------616אחרים בניהול

5325-2151199-75964מרווח מפעולות מתן אשראי

מרווח מפעולות קבלת 

16152-7217--51פיקדונות

1533-23734-1230אחר

7368-5194385-831,411סך הכל רווח מפעולות מימון

20,7443223795086,01912,026-3,51843,516יתרת אשראי לציבור

  721,9907,991-37733,533--23,103יתרת פיקדונות הציבור
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  )המשך(מגזר בנקאות מסחרית 

פעילות חו"ל   

שוקבנקאותשוקכרטיסיבנקאות

סך הכלנדל"ןההוןופיננסיםנדל"ןמשכנתאותההוןאשראיופיננסים

2008

במיליוני ש"ח 

רווח מפעילות מימון :

1,22311230361569-1662,362   מחיצוניים

(839)(85)-(179)(170)(24)(1)(3)(377)   בינמגזרי

 הכנסות תפעוליות ואחרות:

2214848125103711401   מחיצוניים

(32)------(32)-   בינמגזרי

1,0672449721640037921,892 סך כל ההכנסות

67137-9487--2731 הפרשה לחובות מסופקים

 הוצאות תפעוליות ואחרות

4452039355285547899   לחיצוניים

1-------1   בינמגזרי

 רווח מפעולות רגילות לפני 

3236505(22)348310494מיסים

 הפרשה למיסים על הרווח 

144242346212206מפעולות רגילות

 רווח (הפסד) מפעולות רגילות 

3024299(28)20416260לאחר מיסים

 חלק הקבוצה ברווחי חברות 

1------1-כלולות לאחר השפעת המס

 רווח נקי  (הפסד) מפעולות 

3024300(28)20426260רגילות

 רווח מפעולות בלתי רגילות 

26------26-לאחר מיסים

3024326(28)204286260רווח נקי (הפסד)

8.5%תשואה להון 

     50,676     3,008         -     13,861     5,928            375          25        288    27,191יתרה ממוצעת של נכסים

                4         -         -            -         -            -        -             4           -מזה: השקעות בחברות כלולות

     31,577         857         -       8,707     2,125            110        -        709    19,069יתרה ממוצעת של התחייבויות

     48,359     2,729         -     13,669     5,970            353          29        295    25,314יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של  קרנות 

       2,833         -         -            -         -            -    2,833        -           -נאמנות וקרנות השתלמות

     39,677         -     2,913            -         -            - 36,764        -           -יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים 

           963         -         -            -         -            -        -        -          963אחרים בניהול

           969           67         -           210         140                 3             1             6          542מרווח מפעולות מתן אשראי

מרווח מפעולות קבלת 

           283           13         -           145           13                 1        -        -          111פיקדונות

           271              1         -              35           38                 2        -             2          193אחר

       1,523           81         -           390         191                 6             1             8          846סך הכל רווח מפעולות מימון

     48,488     3,250         -     13,636     5,778            460          10        297    25,057יתרת אשראי לציבור

       29,723         659         -       8,600     1,908              75        -        -    18,481יתרת פיקדונות הציבור
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  שינויים עיקריים בהיקפי הפעילות
ח בפעילות "מיליארד ש 3.6 של ירידה מזה )10.3%(ח " מיליארד ש5.0- בכירדהאשראי לציבור 

  . המגזר בארץ
 ר בארץ במגזח"מיליארד ש 4.7- מזה כ,)12.8%(ח " מיליארד ש3.8- בכגדלופיקדונות הציבור 

 3.6 של גידולבפעילות בניירות ערך חל  .ל"ח בפעילות בחו" מיליארד ש0.9ומאידך ירידה בסך 
בפעילות . שווי השוק מגידול בפעילות ומעליית הנובע בעיקר ,10.3%בשיעור של , ח"מיליארד ש
  .4.6%בערבויות ואשראים דוקומנטריים היה קיטון של , חוץ מאזנית

   הנקי שינויים עיקריים ברווח
  ח בהשוואה " מיליון ש311 בסך 2009 בשנת מסחרית הסתכםהבנקאות ה  הנקי במגזרהרווח

הירידה ברווח הנקי  .4.6%ירידה בשיעור של , ח בתקופה המקבילה אשתקד" מיליון ש326-ל
הרווח הנקי מפעולות . ח" מיליון ש26מירידה ברווח מפעולות בלתי רגילות בסך בעיקר  תנובע

הגידול ברווח . 2008ח בשנת " מיליון ש300-ח בהשוואה ל" מיליון ש311כם בסך רגילות הסת
 וירידה בארץבפעילות כולו ח "מיליון ש 104- בהפרשות לחובות מסופקים בכנובע מירידה

חל קיטון בסך מאידך . ח נטו" מיליון ש31- שתרם כ34.5%- ל40.8%-בשיעור ההפרשה למס מ
ח בהוצאות " מיליון ש32 בפעולות בארץ וגידול של ח" מיליון ש107-בככל ההכנסות 
  . התפעוליות

   בנקאות פרטיתמגזר  .5

  כללי 
 הפעילות הינה. קהל הלקוחות העשירים בארץ ובעולםנותנת שירותים ל בנקאות הפרטיתה

 וכן באמצעות , המיועדים לתושבי חוץ ותושבי ישראל,באמצעות מרכזים ייחודים בארץ
ישנה נוכחות של , כמו כן .ברומניהו לוקסמבורגב ,שוויץב, בריטניהב ,ב"שלוחות הבנק בארה

הונג ,  קנדה,אמריקה הלטינית, באירופהנציגויות  ל באמצעות"הקבוצה במספר מדינות בחו
של הבנקאות יעדה האסטרטגי  .נציגות לאומי שוויץבארץ  פועלת בנוסף.  ואוסטרליהקונג

הגדיל את נפח הפעילות של לקוחות הבנקאות לוהוא להרחיב את בסיס הלקוחות הפרטית 
  .הפרטית בארץ ובעולם

  מבנה המגזר
קו הבנקאות הפרטית יושם בישראל בדרך של מתן שירות יוקרתי ואישי באמצעות צוותים 

 ברחבי הארץ המשרתים תושבי ישראל ותושבי ם מרכזים ייחודייבשבעהמקצועיים הפזורים 
  .ם ותחומי התעניינותם של הלקוחותהעדפותיה, חוץ לפי שפתם ומכירים את צרכיהם

   .במסגרת החברות הבנות, ניתנים שירותי הבנקאות הפרטית מחוץ לישראל

  יעדים ואסטרטגיה עסקית
בבנקאות הפרטית , הבנקאי הפרטי הנבחר של הלקוח"חזון הבנקאות הפרטית הינו להיות 

 וקירבה לכל לקוח קיים מוכוונות: חזון זה מדגיש מספר ערכי ליבה. "המובילה בישראל
לרמת מקצוענות ומצוינות בשירות וכל זאת תוך , לרווחיות תיק הנכסים שלו, ופוטנציאלי

 .יוזמים ותחרותיים ובעלי אוריינטציה למתן שירות ברמה גבוהה, טיפוח צוותים מקצוענים
ת מסייעות להגדלת פעילות עם לקוחוה, ל"הבנק בחו שלוחותאסטרטגיה זו נתמכת על ידי 

  .חדשים וקיימים

  תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על מגזר הפעילות, חקיקה, מגבלות
תקנות והנחיות רגולטוריות החלות על , מגזר הבנקאות הפרטית בארץ פועל במסגרת חוקים

הממונה על שוק ההון ביטוח , מערכת הבנקאות בישראל מצד גורמים כגון הפיקוח על הבנקים
שלוחות , ל"בחו .נוספיםרשות ניירות ערך וגופים , בלים עסקייםהממונה על הג, וחיסכון

כפופות לרגולציה וכן בבנק ישראל   הפיקוח על הבנקיםפועלות מכח היתריונציגויות הבנק 
  .המקומית

  . לעיל48בנושא עמלות ראה בעמוד ) שירות ללקוח(לפרטים בדבר תיקון חוק הבנקאות 
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   או שינויים במאפייני הלקוחות שלו,התפתחויות בשווקים של מגזר הפעילות

מהלך אשר , ל"הושווה שיעור המס לתושבי ישראל בין השקעות בארץ ובחו, 2005 בינואר 1-ב

 .ל"גרם לגידול משמעותי בפעילות לקוחות תושבי ישראל בניירות ערך זרים ובהשקעות בחו

כלל תעשיית  התאפיינה במשבר פיננסי גלובלי שמשליך על 2008המחצית השניה של שנת 

לקוחות העדיפו לעבור להשקעות סולידיות בעיקר לאגרות חוב . םהבנקאות והפיננסי

 התחלפה 2009 בשנת .ונמנעו לפעול במוצרים מתוחכמים כמו בשנים קודמות ממשלתיות

 ובהדרגה הלקוחות התאימו את תיקי השקעותיהם משבר החלו לצאת מהוהשווקיםהמגמה 

  .להתפתחויות

 -לאומי בנקאות פרטית " כי Euromoney  קבע המגזין הכלכלי הנפוץ2009ר בגיליון פברוא

בחירת הבנק התבססה על סקר בינלאומי שנערך בקרב ". הבנקאות הפרטית הטובה בישראל

בין הקריטריונים .  מנהלי בנקאות פרטית ומנהלי קשרי לקוחות בישראל ובכל העולם45,000

ת שירותי הבנקאות הפרטית של הבנקים בכל נבחנו רמ, ששימשו בסיס להחלטת המגזין

  .נתח השוק והמוניטין, היקף הנכסים המנוהלים, רמת הרווחיות בסגמנט זה, מדינה

  שינויים טכנולוגיים

 המספקת דיווחים Odissey מערכת 2005מגזר הבנקאות הפרטית בארץ יישם במהלך 

, לוגית מתקדמת מדובר במערכת טכנו, ללקוח בקשר עם השקעותיו ונכסיומפורטים

בניהול מעקב מסייעת ליועץ ו ,המותאמת ללקוחות המגזר ומשפרת את השירות הניתן להם

   .לקוחותטוב יותר אחר תיקי ה

תהדק את הקשרים אשר ,  מתקדמתCRMמערכת  משך שילובה שלנ 2008במהלך שנת , כמו כן

של רצון היעות שב את ליהגדלוזאת במטרה להעניק שרות משופר ו, בין היועצים ללקוחות

אשר משמשת כלי לתחקור הלקוח ולקבלת המלצה על " מ"אוד" פותחה מערכת .הלקוחות

 ועובדת בכל מרכזי 2009-הוטמעה בהמערכת . רמת הסיכון ותמהיל ההשקעות המומלץ ללקוח

  . נעשה שימוש במערכות רוייטרס ובלומברג כמידע תומך החלטה, כמו כן .החטיבה

  ל"לוחות בחואחרי אינטרנט חדשים לש

לאתר בקו אחיד , ל"חות לאומי בחוולאומי השיק ושידרג אתרים בינלאומיים חדשים לשל

חדשניים , כיום עומדים לרשות הלקוחות אתרים מתקדמים. הבינלאומי ששודרג אף הוא

 המידע ואופן הצגתו .המסייעים בהצגת הבנק ומגוון פעילויותיו ברחבי העולם, ודינאמים

  .וקי ממדרגה ראשונה מול הלקוחות ומול המתחרים בארץ ובעולםמשמשים ככלי שיו

  .האתרים החדשים יתרמו לתדמית קבוצת לאומי בכלל ולתדמית השלוחות בפרט

  .יואחדשים לפנמה ולאורוגאתרים המהלך כלל בנית 

  גורמי הצלחה קריטיים במגזר הבנקאות הפרטית

 .י הלקוחות ומענה לצרכיהםמגוון פתרונות ומוצרים מקיפים ומתקדמים לניהול נכס •

 .ייעוץ ללקוחות באמצעות צוות מקצועי המגובה באנליסטים ובמערכות מידע •

 .מעבר לשירותים פיננסיים שוטפים,  אישיים ומותאמיםVIPמתן שירותי  •

 .פריסה בינלאומית רחבה של שלוחות ונציגויות הקבוצה •
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  מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של המגזר

 . ומוסמך בעל רמת מקצועיות ויכולת שירות גבוהותכח אדם מיומן •

 .פריסה בינלאומית של מרכזי פעילות ברחבי העולם •

 .יישום אמצעי בקרה על מכלול הפעילויות •

 .תחזוקה ושדרוג של מערכות מידע טכנולוגיות מתקדמות, הקמה •

 .הצעת מגוון רחב של מוצרים ושירותים פיננסיים •

 
  שיווק והפצה 

 להגדיל את בסיס הלקוחות תוך יצירת בידול תדמיתי הן בתוך הקבוצה והן מטרת השיווק היא
ווק לשימור הלקוחות ולהגדלת חלקו של הבנק בתיק נכסי יפועל הש, בנוסף. כלפי המתחרים

 הפונה לקהל יעד  בעיתונותית הפרטית נעשה באמצעות פרסום תדמיתוהבנקא שיווק. הלקוח
חסויות ושיתופי פעולה עם מוסדות תרבות מובילים , םכנסים מקצועיי, ארועי לקוחות, אמיד
   .אינטרנטודיוור ישיר  ,בארץ

  תחרות
לאומי מתחרה בארץ עם בנקים ישראליים ועם נציגויות מקומיות , במגזר הבנקאות הפרטית

ל מתחרה הבנק עם בנקים ובתי השקעות "בחו .של בנקים זרים הפונים לאותו קהל יעד
 בנקאות פרטית והשקעות וכן עם שלוחות ונציגויות של בנקים מקומיים המציעים שירותי

  .ישראליים

  עונתיות
תקופות החגים מאופיינות בפעילות פיננסית ערה , עם זאת. אין עונתיות משמעותית במגזר

  .חלקם לקוחות קיימים וחלקם חדשים, ל"בקרב תושבי החוץ בעקבות ביקורם של תיירים מחו

  נכסים לא מוחשיים
הראשון הוא לוגו המגזר שעוצב על  .הפרטית שני נכסים לא מוחשיים משמעותייםלבנקאות 

 .”Private Banking“ידי משרד פרסום בינלאומי על בסיס הלוגו של לאומי וכולל את הכיתוב 
 ”Leumi Global Managers“ל על שם סדרת הקרנות "נרשם סימן מסחרי בארץ ובחו, כמו כן

  .”LGM“וקיצורו 

   אנושיהון 
סגל  417משרות מזה  884-בכמגזר שיוחסו להסתכם מספר המשרות הממוצע  2009בשנת 

  .סגל ניהולי 378רות מזה שמ 845ניהולי לעומת 

עובדי הבנקאות הפרטית עוברים הכשרה מקיפה הכוללת קורסים מקצועיים וסדנאות 
   .ל"ניהוליות בארץ ובחו

  הסכמי שיתוף פעולה
ציע ללקוחות מגוון רחב של מוצרים תוך שיתוף פעולה עם מגזר הבנקאות הפרטית מ, כאמור

באמצעות שיתופי  .(Open Architecture)גופים בינלאומיים במסגרת ארכיטקטורה פתוחה 
המהווים מוקד משיכה למשקיעים , מציע לאומי מגוון מוצרי השקעה מתקדמים, פעולה אלו
  .הנכסים שהם מחזיקים בקבוצה המגדילים את היקף - הן קיימים והן חדשים -תושבי חוץ 

, SEI Investments Company עם חברת 2004למגזר שיתוף פעולה מהותי החל משנת 
 המופצות Leumi Global Managersהמשמשת כמנהל השקעות המשנה בסדרת קרנות 

   .ל"בחו

   .186לפרטים נוספים ראה להלן עמוד 
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  :הפעילות של הבנקאות פרטיתתוצאות להלן תמצית 

פעילות חו"ל   

שוקבנקאות שוקכרטיסיבנקאות

סך הכלנדל"ן ההוןופיננסיםנדל"ןההוןאשראיופיננסים

2009

במיליוני ש"ח 

רווח מפעילות מימון :

(203)(1)-492--(298) מחיצוניים

6173-6638--453 בינמגזרי

 הכנסות תפעוליות ואחרות:

29114151321291438 מחיצוניים

16--14--11 בינמגזרי

1852141154111296889 סך כל ההכנסות

35(1)-35---1 הפרשה לחובות מסופקים

 הוצאות תפעוליות ואחרות:

14316183471104674 לחיצוניים

2--1--1- בינמגזרי

 רווח מפעולות רגילות לפני 

41-80728193178מיסים

15-27365157 הפרשה למיסים

 רווח מפעולות רגילות לאחר 

26-53422142121מיסים

 חלקם של בעלי מניות חיצוניים 

(5)--(5)----ברווחים של חברות מאוחדות

26-53417142116רווח נקי

18.8%תשואה להון 

1,32251-3899,295-4711,104יתרה ממוצעת של נכסים

71316,564-28041,735--24,178יתרה ממוצעת של התחייבויות

1,44850-3815,976-487,903יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של  קרנות 

1,397-4,122--2,725--נאמנות וקרנות השתלמות

28,219-59,140--30,921-- יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של נכסים 

296------296אחרים בניהול

545-164--13מרווח מפעולות מתן אשראי

4135-4260--117מרווח מפעולות קבלת פיקדונות

111--185--25אחר

10265-5435--155סך הכל רווח מפעולות מימון

1,11752-4174,823-306,439יתרת אשראי לציבור

72716,935-22341,158--23,273יתרת פיקדונות הציבור
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  )המשך(גזר בנקאות פרטית מ

פעילות חו"ל   

שוקבנקאות שוקכרטיסיבנקאות

סך הכלנדל"ן ההוןופיננסיםנדל"ןההוןאשראיופיננסים

2008

במיליוני ש"ח 

רווח מפעילות מימון :

(617)(1)-(100)(1)--(515) מחיצוניים

10232-3906--661 בינמגזרי

 הכנסות תפעוליות ואחרות:

36111851241001385 מחיצוניים

15--13--11 בינמגזרי

1832118142691003689 סך כל ההכנסות

8--7---1 הפרשה לחובות מסופקים

 הוצאות תפעוליות ואחרות :

15114072491191568 לחיצוניים

11-3---1 בינמגזרי

 רווח (הפסד) מפעולות רגילות 

2110(20)30178712לפני מיסים

 הפרשה למיסים על הרווח 

14-293-2250מפעולות רגילות

 רווח (הפסד) מפעולות רגילות 

60-(22)16149412לאחר מיסים

 חלקם של בעלי מניות חיצוניים 

(2)--(2)----ברווחים של חברות מאוחדות

 רווח נקי (הפסד) מפעולות 

58-(22)16149410רגילות

 רווח מפעולות בלתי רגילות 

3-----3-לאחר מיסים

61-(22)16449410רווח נקי (הפסד)

10.4%תשואה להון

  10,061     64-    8,269      231-       49   1,448יתרה ממוצעת של נכסים

  38,059    301-  14,239      597-- 22,922יתרה ממוצעת של התחייבויות

    7,365     61-    6,196      217-       49      842יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של  קרנות 

    4,677-   1,720--  2,957--נאמנות וקרנות השתלמות

28,557-- יתרה ממוצעת של ניירות ערך  --32,634  -61,191  

יתרה ממוצעת של נכסים 

      292------      292אחרים בניהול

        42       1-        22          3--       16מרווח מפעולות מתן אשראי

      228       1-       106          4--      117מרווח מפעולות קבלת פיקדונות

        19--          4          2--       13אחר

      289       2-       132          9--      146סך הכל רווח מפעולות מימון

    6,455     64-    4,759      50-291   1,291יתרת אשראי לציבור

    38,085    301-  13,967      719-- 23,098יתרת פיקדונות הציבור
  שינויים עיקריים בהיקף הפעילות במגזר

 31-סך כל נכסים כספיים של הלקוחות בניהול של מגזר הבנקאות הפרטית מסתכמים ב

  .12.2%של  גידול, 2008ח בסוף " מיליארד ש98לעומת , ח" מיליארד ש110- ב2009בדצמבר 

 3.0-של כ מעלייהבעיקר הנובע , )8.1%(ח " שדמיליאר 3.1-בכ עלופיקדונות הציבור במגזר זה 

. בפעילות המגזר בארץגידול ח "מיליארד ש 0.2-ל וכ"ח בפעילות המגזר בחו"מיליארד ש
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 בחלקו מפיחות נובעתבפיקדונות העלייה . ח"ש מיליון 16- בכירדהאשראי לציבור במגזר זה 

מיליארד  8.1-של כגידול חל בניירות ערך כולל קרנות נאמנות .  המטבעותלמרביתהשקל ביחס 

  . וגידול בפעילותשווי שוק של ניירות הערךמעליית כתוצאה , )13.3%(ח "ש

  ברווח הנקישינויים 

 61-ח בהשוואה ל"מיליון ש 116בסך  2009בשנת בנקאות פרטית הסתכם הנקי במגזר ההרווח 

הגידול ברווח . 90.2%ח שהם "מיליון ש 55של עלייה  ,ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש

 23בשוויץ גידול של , ח" מיליון ש69 בלוקסמבורג גידול של ,ל"משלוחות הבנק בחונובע בעיקר 

 40ב בסך "ח שקוזז חלקית מהירידה בשלוחת ארה" מיליון ש12-בארץ גידול של כ, ח"מיליון ש

ות ל הושפעו גם משינויים בשערי החליפין וכן מההפרש"תוצאות המגזר בחו. ח"מיליון ש

  .2008בשנת לירידת ערך ניירות ערך 
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   שוקי הון- פיננסיניהול מגזר  .6

  כללי

  :להלן תחומי הפעילות של המגזרו ,מגזר זה מרכז את הניהול הכספי של הבנק והקבוצה

  .חוב-ובכלל זה הנפקות ציבוריות ופרטיות של כתבי התחייבות נדחים ואגרות, ניהול ההון •

 עת האמצעים הכספיים העצמיים של הבנק במכשירי השק- משמע, ניהול הנוסטרו •

 אגרות חוב בעיקר(ולא סחירים , ) ומכשירים נגזריםאגרות חובבעיקר (השקעה סחירים 

  ). פיקדונות בבנקיםו

  .ריבית ונזילות, ניהול חשיפות בסיסלרבות  - השוק סיכונילהחשיפות ניהול  •

-בניירות ,בעיקר במטבעות, נקהבהמספקים שרותי מסחר ללקוחות , ותאניהול חדרי עסק •

  .ובמכשירים נגזרים, ערך

ותמחור עסקות פיננסיות  ,(transfer prices) קביעת מחירי המעבר על ידי -ניהול מחירים  •

 .מיוחדות

 .יםיפיתוח מכשירים פיננס •

 .ל" בארץ ובחו מול בנקיםפעילות •

 .ריכוז הפעילות הבנקאית של לקוחות שהם משקיעים מוסדיים •

 .(sub custody) קסטודי ניהול הסב •

  

  המבנה והאסטרטגיה העסקית של המגזר

מנהלי סיכוני שוק בחברות על ידי ל "בחוו  שוקי הוןתמבוצעת על ידי חטיבפעילות המגזר 

מתן שירות  ו הנוסטרואת ניהול, של הבנקות א חדרי העסק כוללת את פעילותהפעילות. הבנות

  .ות הלקוחות המוסדייםללקוחות הפועלים בשוקי ההון והכספים לרב

,  והלימות ההון הנדרשתמדיניות ניהול ההוןל מתייחסת האסטרטגיה העסקית של המגזר

 ולחוסן בתנאי  תוך תשומת לב לניהול הנזילות השוטפת,מדיניות ניהול סיכוני השוק והנוסטרו

 פיננסיהיעדים העסקיים של המגזר לניהול . יםימדיניות הריבית והמרווחים הפיננסכן ו ,לחץ

,  המותאמים לסיכון באותם סגמנטים בהם ניתן לעשות התאמה כזאתיעדי רווחהינם 

 כלי  במסגרת מערכת של מגבלות לחשיפה לסיכונים שקבע הדירקטוריוןשהפעילות נעשיתכ

  כולל מוצרים מובנים,פיתוח מכשירים פיננסים מתקדמים משלים לאסטרטגיה זו הוא

וכן תמיכה ושיתוף פעולה עם מגזרי הפעילות האחרים של , ומוצרים חדשניים בחדר העסקאות

  .הבנק

   ואילוצים מיוחדים החלים על המגזרתקינה, מגבלות חקיקה

תקנות והנחיות רגולטוריות החלות על מערכת הבנקאות , פעילות הבנק כפופה לחוקים

  . בישראל

הממונה על שוק  ,קיםבנק ישראל והפיקוח על הבנ: בהן, הבנק נתון לפיקוח של רשויות שונות

ל שלוחות " בחו.ערך-הממונה על ההגבלים העסקיים והרשות לניירות, הביטוח והחיסכון, ההון

  . מכח היתרי הפיקוח על הבנקים וכן כפופות לרגולציה המקומיתפועלותל "בחו ונציגויות הבנק

  רווח המגזר

מרכיבים העיקריים של להלן ה.  וחדרי העסקאותמפעילות הנוסטרורווח המגזר מושפע בעיקר 

  :הרווח המימוני
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הכנסות . ובכלל זה השינויים החלים במחירי המעבר, התוצאות של ניהול סיכוני השוק •

שאליו , למגזר הפיננסי נזקפים במלואם והוצאות כתוצאה משינויים במחירי המעבר

  .מועברים גם כל סיכוני השוק ממגזרי הפעילות האחרים

   .לל זה גיוס והנפקות הון לציבורהתוצאות של ניהול ההון ובכ •

ניירות ערך והפרשות לירידת ערך בגין ירידת ערך של ניירות ערך הפסדים ממימוש /רווחים •

ניירות של  הפסדים שטרם מומשו מהתאמות לשווי שוק/ ורווחיםשאינן בעלות אופו זמני

   . למסחרערך

 .התאמות לשווי שוק של מכשירים נגזרים •

לרבות התאמות מתרגום של , שקל ומדד המחירים לצרכן/ח"השפעות הפרשי שער מט •

  .ל כולל השפעת המס המתיחס"ההשקעות בחו

 .וחופשה רגילה, חופשת יובלל ,הכנסות הנובעות מהשקעת העתודות לפנסיה •

 .עלויות מסוימות הקשורות להתחייבויות פנסיוניות •

  .רווחי חברות כלולות •

  

ר את ההוצאות התפעוליות הישירות וכן הוצאות ההוצאות התפעוליות של המגזר כוללות בעיק

וניהול , )הנוסטרו(ניהול תיקי ניירות הערך העצמיים ,  הכרוכות בניהול סיכוני השוק,עקיפות

  .ותאחדרי העסק

מיליון  1,473 בסך להפסדח בהשוואה "מיליון ש 273  של המגזר בסךהרווח הסתכם 2009בשנת 

 בעמוד מגזר זה כולל את חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות כמפורט להלן .2008בשנת ח "ש

156.  

ח בהשוואה להפסד " מיליון ש190הרווח מפעולות רגילות לאחר מסים של המגזר הסתכם בסך 

  .ח" מיליון ש1,722בסך 

  :מהגורמים הבאיםבעיקר מוסבר מפעולות רגילות  הרווח

 ערך של מעלייתבעיקר  הנובע, ח"מיליון ש 1,190 ברווח המימוני בסך ה בהכנסגידול •

 לעומת,  ממימוש השקעות בניירות ערךומרווחים למכירה יםהשקעות בניירות ערך זמינ

  .2008ת ערך בשנת וירידהפרשות ל

למכירה זמינים ממימוש ניירות ערך , ח"מיליון ש 1,073ת התפעוליות בסך  בהכנסוגידול •

לעומת ירידת ערך של ניירות , ם מקופת הפיצוייםורווחי  ממימוש קרנות למסחר,)קרנות(

-וכן מהפרשי שער חיוביים לעומת שליליים ב, 2008 בשנת  ולמסחרערך זמינים למכירה

2008. 

 של דוח הדירקטוריון בהסברים של הרווח המימוני וההכנסות התפעוליות 69-62בעמודים  •

הבנק אך עוליות של מובאים פרטים נוספים בגין הרווח המימוני וכן ההכנסות התפ

  .מיוחסות בעיקר למגזר זה

 בהוצאות תפעוליות שלא מקיטון הנובע, ח"מיליון ש 588 בהוצאות התפעוליות בסך קיטון •

,  בהתחייבות לפנסיה של פנסיונריםקיטוןבעיקר , הועמסו על מגזרי הפעילות האחרים

בשנת  פת הגמל של קופת הפיצויים וקורווחים בהפרשה לפיצויים ולפנסיה עקב קיטון

 69גם לסעיף ההוצאות ראה פרטים נוספים בעמוד . 2008לעומת הפסדים בשנת , 2009

 .לדוח
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  ההתפתחויות העיקריות בסביבה העסקית 

בה חלה הסטה של , 2008 ניכרת חזרה איטית של הציבור לשוק ההון לאחר שנת 2009בשנת 

  .ר בשוקי ההוןעל רקע המשב, קדונות בבנקיםיכספי הציבור משוק ההון לפ

כתוצאה מהמדיניות ,  חל גידול משמעותי ביתרות הנזילות של הבנק בשקלים2009במהלך 

קדונות בבנק ישראל ובגידול יאשר התבטאה בגידול הפ, המוניטרית המרחיבה של בנק ישראל

  ). ח ממשלתיות"באג(תיק ניירות ערך בשקלים 

, ל"קדונות בבנקים בחויירידה בפה. ח"ח חל קיטון בבנק בנכסים המאזניים במט"במגזר המט

  .עתידיותהחלף   באמצעות עסקאותנוהלה. בהלוואות ובפיקדונות הציבור

וכן , וחדרי העסקאות) הנוסטרו( בניהול תיק ניירות הערך 2009בשנת פעילות המגזר התרכזה 

, התבטאה הבנקמדיניות  .ח ובמעקב הדוק אחר סיכוני השוק"בניהול הנזילות בשקלים ובמט

, לציבור בבורסה ובהנפקות פרטיות בארץשל שטרי הון וכתבי התחייבות בהנפקות , בין היתר

  .מ פקדונות הציבור באמצעות מגוון רחב של פקדונות ותוכניות חסכון"וכן בהארכה של מח

 ניירות  הושפעו לטובה במידה משמעותית מהעלייה בערך תיק2009התוצאות של המגזר בשנת 

רווחים  הוהניב 2008-שקיזזה את ירידות הערך שנרשמו ב, )נוסטרו( הערך של הקבוצה

  .95 לפרטים נוספים ראה השקעות בניירות ערך עמוד .2009-משמעותיים ב

  גורמי ההצלחה הקריטיים במגזר

  הנתמך במערכות מחשב , בעיקר הון אנושי: גורמים קריטיים להצלחת המגזר הינם

הגורם המרכזי . ובקרה לית יעילה וגמישה של שליטהוהפועל במסגרת מערכת ניהו ,מתקדמות

ומקצועיות ומסחריות , אנליטיות, הנדרש ליכולות ניהוליות, להצלחה הינו ההון האנושי

 לפעילות היכולות מתיחסות גם לפעילות בשוקי ההון וגם. בתחום שוקי ההון בארץ ובעולם

דת בחידושים הפיננסיים נדרשת התמקצעות והתעדכנות מתמ. מול ובשירות לקוחות הבנק

תוך שקידה על מתן מענה לצרכי הלקוחות ועמידה , ובהתפתחויות המשליכות על שוקי ההון

  .בזמני תגובה נאותים

  קוחותל

קרנות , קרנות השתלמות, קופות גמל, הלקוחות המשתייכים למגזר זה הינם קרנות נאמנות

ים הפעילים באופן אינטנסיבי וכן לקוחות אחר, בנקים מסחריים ובנקים להשקעות, פנסיה

  .בשוקי ההון

  תחרות

תחרות חזקה מצד  הינה' התחרות עימה מתמודד הבנק בתחום פעילות בשוק ההון ובברוקראג

  .ובנקים מקומיים וזרים, קרנות השתלמות, קופות גמל, בתי השקעות

  הון אנושי

 סגל 234ה  משרות מז528- הסתכם מספר המשרות הממוצע שיוחסו למגזר בכ2009בשנת 

 רוב העובדים הינם בעלי השכלה .2008 סגל ניהול בשנת 195 משרות מזה 413ניהול לעומת 

הכשרה מקצועית , באופן שוטף, ובנוסף להשכלתם עוברים העובדים במסגרת הבנק, אקדמאית

  .בתחומים שונים וקורסי ניהול

  )ניהול פיננסימוצג במגזר  (-) ריאליות(חברות כלולות 
   . מוצגות במגזר ניהול פיננסיילות של הקבוצה בהשקעות ריאליותתוצאות הפע

 2,178-ב 2009  בדצמבר31-בסך כל ההשקעות של קבוצת לאומי בחברות כלולות מסתכם 

  .2008 בדצמבר 31-בח "מיליון ש 1,842ח לעומת "מיליון ש
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  :)2באזל ) ב( 13טבלה (השקעות במניות של חברות כלולות 

   

 )ח"וני שבמילי(שווי במאזן 

   

  )ח"במיליוני ש(שווי שוק 

דרישות הלימות 

  2009הון 

  

  שם החברה

 בדצמבר 31

2009  

 בדצמבר 31

2008  

 בדצמבר 31  %-בשינוי 

2009  

 בדצמבר 31

2008  

  

  123  1,184  3,810  15.6  1,186  1,371  מ"החברה לישראל בע

  51  571  880  16.5  485  565  מ "פז חברת נפט בע

  22  -  -  41.5  171  242  אחרים

  196  1,755  4,690  18.2  1,842  2,178  סך הכל

  

מיליון  81בסך  ברווחהסתכמה  וחיוביתהיתה  2009 בשנתקבוצה להכלולות תרומת החברות 

 בתרומה לרווח הירידה. תקופה המקבילה אשתקדבח " מיליון ש249רווח של ח לעומת "ש

 ")החברה לישראל(" מ"מקיטון ברווחי החברה לישראל בע נובעת 2009הקבוצה בשנת 

  ").פז("מ "ז חברת נפט בעפרווחי וכן מירידה בשגרם  2008בהשוואה לשנת 

החברות  הרעה בתוצאות הפעילות שלהעולמי חלה כתוצאה מהמשבר הגלובלי והמיתון במשק 

  .ן"ההרעה בעיקר מהפסדי החברות צים ובזנובעת  בחברה לישראל .2009בשנת 

  ):ח"במיליוני ש( של הקבוצה להלן תרומת החברות לרווח הנקי

   השינוי% 2008 2009 

  -  157  1  מ"החברה לישראל בע

  )12.2(  82  72  מ"פז חברת נפט בע

  )20.0(  10  8  אחרים

  81  249  )67.5(  

  

  )ן"בז(מ " הגבלות בהיתר השליטה בחברת בתי זיקוק לנפט בע-מ "החברה לישראל בע

ביחס ,  נקבעו הגבלות מסוימות על הבנקאשר ניתן לחברה לישראל, ן"בהיתר השליטה בבז

לדירקטורים המכהנים מטעם הבנק בחברה לישראל אשר מטרתן שמירה על חומות סיניות בין 

: זאת כל עוד מתקיים האמור להלן") א"בז("מ " אשדוד בע-ן לחברת בית הזיקוק לנפט "בז

לבנק זכות או יכולת ו, א"ן ופז הינה בעלת שליטה בבז"החברה לישראל הינה בעלת שליטה בבז

  .להמליץ או להשפיע בדרך אחרת על מינוי דירקטור בחברה לישראל ובפז, למנות

  )קונגלומרט(החזקות בתאגידי החזקה ריאליים 
, )רישוי(החזקות הבנק בתאגידים ריאליים כפופה למגבלות הקבועות בחוק הבנקאות 

כי ,  לחוק'א24בסעיף , תרבין הי, חוק הבנקאות קובע"). חוק הבנקאות ("1981-א"התשמ

  תאגיד שהונו עולה על (תאגיד בנקאי רשאי להחזיק באמצעי שליטה בקונגלומרט אחד בלבד 

' א24לענין הצעת חוק לתיקון סעיף ). והפועל ביותר משלושה ענפי משק, ח"מיליון ש 1,976-כ

  . החברה לישראל-הבנק מחזיק בקונגלומרט . ראה להלן, )רישוי(לחוק הבנקאות 

  מ"פז חברת נפט בע
 בהם יושמו תקנים חשבונאיים, 2007על פי הדוחות הכספיים של פז לרביע הראשון של שנת 

  . עולה סכום ההון העצמי של פז על סכום ההון המינימלי להגדרת קונגלומרט, חדשים

ל נערכו דיונים בין הבנק לבין בנק ישראל לעניין "עוד לפני פרסום הדוחות הכספיים הנ

ובהמשך להם הודיע בנק ישראל , ת של חוק הבנקאות לגבי הגדרת פז כקונגלומרטהפרשנו

כי הוא אינו מקבל את פרשנות הבנק לכך שענף האנרגיה , 2007 ביולי 3לבנק במכתבו מיום 

  .לפיכך על פי עמדת בנק ישראל פז הינה קונגלומרט על פי חוק הבנקאות. מהווה ענף משק אחד
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בכפוף , 2010 בדצמבר 30ישראל למכור את החזקותיו בפז עד ליום לבקשת הבנק אישר לו בנק 

העביר הבנק את החזקותיו בפז לידי , לצורך כך. שהחזקות הבנק בפז יועברו לידי נאמן לכך

הנאמן יחזיק במניות ויצביע מכוח מניות אלו באסיפות הכלליות  .2009נאמן בסוף חודש יוני 

) ולהצביע בענין זה באסיפות הכלליות(ת דירקטורים כאשר הזכות מכוח המניות למנו, של פז

נותרה בידי הבנק הזכות להחליט בדבר מכירת . נשארו בידי הבנק, וכן הזכות לקבל דיבידנדים

  .המניות לצד שלישי או לחלקן כדיבידנד בעין

   מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע
מ " אחזקות ביטוח ופיננסים בע מהון המניות המונפק והנפרע של מגדל9.85%-הבנק מחזיק ב

  . מ"השולטת במגדל חברה לביטוח בע)  בדילול מלא9.74%(, ")מגדל אחזקות("

על הבנק למכור גם , אשר הבנק חולק עליה, )רישוי(על פי פרשנות בנק ישראל לחוק הבנקאות 

  .באשר הינה נחשבת על פי החוק האמור לקונגלומרט, את ההחזקות במגדל אחזקות

בנק רשאי להחזיק חמישה , י על פי החקיקה שהתקבלה בעקבות הרפורמה בשוק ההוןיצויין כ

  . אחוזים בהון חברה לביטוח ועשרה אחוזים בהונו של תאגיד השולט בחברה לביטוח

ובלבד  ,לבקשת הבנק האריך בנק ישראל את ההיתר שניתן לבנק להחזקת מניות מגדל

על פי הוראות בנק .  לידי נאמן2009 בינואר 4 המניות הועברו ביום. שהמניות יועברו לנאמן

ימכור הנאמן , 2010 באוגוסט 31-ישראל אם לא ימכרו המניות המוחזקות בידי הנאמן עד ל

לנאמן הוקנו כל הזכויות שמקנות . 2010 בדצמבר 31את המניות לצד שלישי לא יאוחר מיום 

 למכור את המניות -ידי הבנק למעט הזכות לקבל דיבידנד ולמעט הזכויות שניתנו ב(המניות 

  ). 2010 באוגוסט 31-לצד שלישי או הזכות לחלקן כדיבידנד בעין עד ל

 2010-ע"התש, )15' תיקון מס) (רישוי( פורסם ברשומות חוק הבנקאות 2010 במרס 3ביום 

כי תאגיד שהוא מבטח פועל בענף ביטוח בלבד ולפיכך אינו נחשב , בין היתר, הקובע

  . לקונגלומרט

  מ"ידורי קשת בעש
לאומי ) ("חברה בבעלות מלאה של הבנק(מ " חתמה לאומי פרטנרס בע2009 בספטמבר 13יום ב

' חברה בבעלות מלאה של גב(מ "קומיוניקיישן אינדסטריס בע. י אן'על הסכם עם ג") פרטנרס

 20-ו") קשת("מ " מניות רגילות של שידורי קשת בע4,124למכירת , ")הרוכשת) ("גל נאור

 מהונה המונפק והנפרע של קשת וכן למכירת זכויות 20%המהוות , יות נדחות של קשתמנ

המניות והזכויות ("ח " מיליון ש6.5-מכוח הלוואות בעלים שהועמדו על ידה לקשת בגובה של כ

 6תמורת המניות והזכויות הנמכרות תשלם הרוכשת סכום של "). הסכם הרכישה", "הנמכרות

כם הרכישה כפוף לתנאים מתלים הכוללים קבלת האישורים ממועצת הס. ב"מיליון דולר ארה

  .מ ודירקטוריון קשת"בנק הפועלים בע, הרשות השניה

   . שלא הוקצתה למגזרים האחריםפעילותה במגזר זה כלולה - אחר מגזר  .7

אשר כל אחת מהן איננה מגיעה עד כדי , מגזר זה כולל את הפעילויות האחרות של הקבוצה

  .רווח על פי הוראות בנק ישראלמיגזר בר 

 למגזרים משויכת אינה אשר ההון שוק חברות פעילות של חלק בעיקר כוללת זו פעילות

  .אחרים

 חברה בעברחברה זו היתה . ההון שוק שרותי ולאומי, פרטנרס לאומי הינן בהן העיקריות

 והפכה ,ההון בשוק הרפורמה חקיקת בעקבות פעילותה את מכרה, גמל קופות של מנהלת

 נפרד אגף, כן כמו. הגמל בתחום מנהלות לחברות תפעול שירותי במתן בעיקר העוסקת לחברה
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 תשובות קבלת, היועצים המלצות ביצוע אחר מעקב (ההפצה תפעול שירותי במתן עוסק בחברה

  .לאומי לבנק, השתלמות קרנות לרבות, פנסיוניים מוצרים של) טפסים ושינוע

 שרכשו חברות 5 מתוכן, מנהלות חברות 18-ל תפעול שירותי ותנתנ ההון שוק שרותי לאומי

 2009 בדצמבר 31-ב היה החברה על ידי המתופעלים הנכסים שווי .הנכסים את לאומי מקבוצת

 קשורה והחברה ל"לחמש החברות הנ ניתן התפעוליים השירותים עיקר. ח"ש מיליארד 57.4-כ

  .שנים מספר של לתקופה בהסכמים עמם

 מיליון 189 של הפסדח לעומת " מיליון ש48 במגזר האחר בסך ההפסד הסתכם 2009בשנת 

   :ח"פירוט השינויים העיקריים במיליוני שלהלן . ח" מיליון ש141 של שיפור, 2008ח בשנת "ש

  הפרש  2008  2009  

  28  -  28  רווח בלתי רגיל

  )59(  79  20  מפעולות רגילות בבנק

  88  )56(  32  )1(לאומי פרטנרס 

  38  )4(  34  אומי שרותי שוק ההון ל

  55  )4(  51  חברות אחרות בארץ

  11  4  15  ל"חברות בחו

  )20(  )208(  )228(  )2(התאמות מסים 

  141  )189(  )48(  סך הכל
  
   . ערך ניירות ערךמעלייתכתוצאה בעיקר  )1(

  .הפרשי מס בין חישובי המס במגזרים למס האפקטיבי בדוח המאוחד )2(

  

   )מגזרים שוניםה מוקצה בין( -לות רווח מפעולות בלתי רגי

 מהון 20%מ " ניהול השקעות ומימון בע-לאומי קארד הקצתה לקנית , 2008 במאי 21ביום 

 234הרווח נטו שנרשם בגין פעולה זו מסתכמת בסך . המניות המונפק והנפרע של לאומי קארד

  .ח"מיליון ש

קופות הגמל שויכו ממכירת ומהקצאת הון המניות בלאומי קארד הרווחים הבלתי רגילים 

  .למגזרי הפעילות השונים על פי חלקם היחסי בהכנסות שהיו להם מפעילות זו

  מוצריםבפעילויות 

  פעילות בשוק ההון .א

את התיווך ,  והייעוץ הפנסיוני את פעילות ייעוץ ההשקעותפעילות הקבוצה בשוק ההון כוללת

עילות הנעשית באמצעות חדרי עסקות לרבות פ, בשוק ניירות הערך והמכשירים הפיננסיים

ושירותים  (custody) תומשמור' שירותי ברוקרג, וניירות ערך ישראליים וזרים, מטבע חוץ

לאומי , מ"חברה בת של לאומי פרטנרס בע. בנקאיים ופיננסיים לגופים הפעילים בשוק ההון

פעילות הקבוצה  .עוסקת בחיתום ובהפצת הנפקות ציבוריות ופרטיות ,מ"פרטנרס חתמים בע

 מהמשבר העולמי 2008ובשנת , בשוק ההון הושפעה באופן מהותי מהרפורמה בשוק ההון

 .בשווקי ההון והכספים

 8 לפירוט בדבר השפעת חקיקת הרפורמה בשוק ההון על פעילות הקבוצה והצעדים שבוצעו בעקבותיה ראה עמוד

  .לדוחות אלה

  

ח "מיליון ש 229-ח בהשוואה ל" מיליון ש282שוק ההון הסתכם בסך פעילות בהנקי הרווח 

 מגידול נובע ברווח הנקי הגידול. ח" מיליון ש53 בסך גידול ,בתקופה המקבילה אשתקד
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 25ח שקוזז חלקית מגידול בהוצאות התפעוליות בסך " מיליון ש88בהכנסות התפעוליות בסך 

  .ח"מיליון ש

 הכוללים את הפעילות עילות השונים כפי שהוצגו במגזרי הפבשוק ההוןלהלן נתוני הפעילות 

  :פרטנרסשל הלקוחות בשוק ההון וכן התוצאות של לאומי 

  
  

  
משקי 
  בית

  
עסקים 
  קטנים

  
בנקאות 
  עסקית

  
בנקאות 
  מסחרית

  
בנקאות 
  פרטית

ניהול 
  פיננסי
  ואחר

  
פעילות 

  ל"חו

  
סך 
  הכל

  2009                

              ח"במיליוני ש  

  2  -  -  -  -  -  1  1  רווח מפעולות מימון

  997  146  88  141  50  26  24  522  הכנסות תפעוליות ואחרות

  999  146  88  141  50  26  25  523  סך כל ההכנסות

  569  125  37  61  31  10  9  296  הוצאות תפעוליות ואחרות

  430  21  51  80  19  16  16  227  רווח מפעולות רגילות לפני מיסים

  282  17  33  53  12  10  11  146  רווח נקי

  
  
  

  
משקי 
  בית

  
עסקים 
  קטנים

  
בנקאות 
  עסקית

  
בנקאות 
  מסחרית

  
בנקאות 
  פרטית

ניהול 
  פיננסי
  ואחר

  
פעילות 

  ל"חו

  
סך 
  הכל

  2008                

              ח"במיליוני ש  

  3  -  -  -  1  -  1  1  רווח מפעולות מימון

  909  154  93  118  48  25  20  451  הכנסות תפעוליות ואחרות

  912  154  93  118  49  25  21  452  סך כל ההכנסות

  544  133  48  40  39  12  7  265  הוצאות תפעוליות ואחרות

  368  21  45  78  10  13  14  187  רווח מפעולות רגילות לפני מיסים

  229  13  26  49  6  8  9  118  רווח נקי

  

   לאומי קארד-כרטיסי אשראי  .ב

 בעיקר את פעילות הנפקת כרטיסי האשראי ללקוחות פרטיים וסליקת ת כוללזופעילות 

  .ים עבור בתי עסקשובר

הפעילות העיקרית בכרטיסי אשראי מבוצעת על ידי חברת הבת לאומי קארד העוסקת 

  .סליקת כרטיסי אשראי ופיתוח פתרונות תשלום, בהנפקה

 ולה הסכמי רשיון עם ארגון ויזה הבינלאומי ועם 2000לאומי קארד הוקמה בתחילת שנת 

יק ולסלוק כרטיסי פאומי קארד רשיון להנבמסגרתם קיבלה ל, ארגון מאסטרקארד הבינלאומי

  ".מאסטרקארד" וכרטיסי " ויזה"

וכרטיסי " לאומי ויזה" פועלת לאומי קארד כחברה המנפיקה כרטיסי אשראי 2001 משנתחל ה

מנפיקה לאומי קארד באופן עצמאי , נוסףב. במשותף עם הבנק" מאסטרקארד"חיוב מסוג 

 עיקר לקוחותיה אלה הם חברי מועדונים שונים כאשר, כרטיסי אשראי ללקוחות כל הבנקים

ת ו פועלת לאומי קארד בתחום סליקת עיסקאכמו כן .אינם לקוחות הבנק, כאמור, אשר

  . עבור בתי עסק" מאסטרקארד"של כרטיסי חיוב מסוג " ויזה"

מצביעים בחודש ) נתוני כלל חברות האשראי(ס בנוגע לרכישות בכרטיסי אשראי "נתוני הלמ

 בסך הרכישות בכרטיסי אשראי בהשוואה לחודש 9.4%על עלייה ריאלית של  2009דצמבר 
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 בהיקף הרכישות 4.6% נרשמה עלייה של 2009סך הכל בשנת ). מנוכה עונתית (2008דצמבר 

, מוצרי תעשיה(העלייה היתה בכל קבוצות המוצרים . 2008בכרטיסי אשראי בהשוואה לשנת 

  ).כה אחריםמזון ומשקאות ומוצרי צרי, שירותים

, 2008 ביחס לשנת 5% בשיעור של 2009 עלה בשנתבלאומי קארד מחזור פעילות הכרטיסים 

  .5%מחזור הסליקה עלה בתקופה זו בשיעור של ו

  . המשיכה לאומי קארד והרחיבה את השירותים המוצעים ללקוחותיה2009במהלך שנת 

  סוג כרטיסים נטענים  מprivate labelלאומי קארד המשיכה להציע ללקוחות כרטיסי 

(pre paid) -הן ככרטיסי מתנה ,  הן ככרטיסים מחליפי תו(Gift card) והן ככרטיסי נאמנות 

המשיכה לאומי קארד בהובלת השוק בהנפקת כרטיסי אשראי מתגלגל , כמו כן. ברשתות

(multi).  

עסק  (business to business-ללקוחות העסקיים הציעה החברה שירותים בתחום תשלומי ה

בו מתנהלת הפעילות הכספית בין ספק ולקוחותיו באמצעות , כגון כרטיסי ספק, )B 2 Bלעסק 

  . מערכת של לאומי קארד וכרטיס רכש המעניק החזר כספי לבית העסק בגין רכישותיו

  רווחיות 

   2009הסתכמו בשנת , הנהלה וכלליות, שיווק, לפני הוצאות תפעול, הכנסות לאומי קארד

  .2008ח בשנת "מיליון ש 789-כלעומת , ח"יליון ש מ820-בכ

ח " מיליון ש146-ח בהשוואה ל" מיליון ש138 ברווח נקי של 2009לאומי קארד סיימה את שנת 

ח " מיליון ש138 הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם בסך .5.5%-כ של קיטון, 2008בשנת 

  .7%גידול של , 2008-ח ב" מיליון ש129לעומת 

  ):ח"במיליוני ש(וז ההכנסות מפעילות בכרטיסי אשראי להלן ריכ

   השינוי%    לשנת  

  2009  2008    

  7.0  129  138   של חברת לאומי קארדהרווח הנקי מפעולות רגילות 

  -  73  72  לפני מס, חלקו של הבנק בעמלת המנפיק

  )30.4(  79  55   שגבה הבנק לפני מסדמי כרטיס

  )5.7(  281  265  לסך הכ

  

 2009 בשנת גבה הבנק בגין אשראים שהועמדו למימון רכישות בכרטיסי אשראי, ךנוסף על כ

   ).2008בשנת  ח" מיליון ש85(ח " מיליון ש82ריבית בסך 
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  : כפי שהוצגו במגזרי הפעילות השוניםבכרטיסי אשראילהלן נתוני הפעילות 

משקי   
  בית

עסקים 
  קטנים

בנקאות 
  עסקית

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  פרטית

  
  כלסך ה

  2009            

          ח"במיליוני ש  

  184  -  8  18  16  142  רווח מפעולות מימון

  767  2  20  47  40  658  הכנסות תפעוליות ואחרות

  951  2  28  65  56  800  סך כל ההכנסות

  29  -  1  3  2  23  הפרשות לחובות מסופקים

  651  2  24  66  46  513  הוצאות תפעוליות ואחרות

  271  -  3  )4(  8  264   לפני מיסיםמפעולות רגילות) הפסד(רווח 

  187  -  2  )3(  5  183  מפעולות רגילות לאחר מיסים) הפסד(רווח 

חלקם של בעלי מניות חיצוניים ברווחים של 

  חברות מאוחדות

  

)28(  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

)28(  

  159  -  2  )3(  5  155  )הפסד(רווח נקי 

  
משקי   

  בית
עסקים 
  קטנים

בנקאות 
  עסקית

בנקאות 
  מסחרית

ת בנקאו
  פרטית

  
  סך הכל

  2008            

          ח"במיליוני ש  

  168  -  8  31  11  118  רווח מפעולות מימון

  765  2  16  54  25  668  הכנסות תפעוליות ואחרות

  933  2  24  85  36  786  סך כל ההכנסות

  26  -  1  6  1  18  הפרשות לחובות מסופקים

  569  1  20  87  23  438  הוצאות תפעוליות ואחרות

  338  1  3  )8(  12  330  פעולות רגילות לפני מיסיםמ) הפסד(רווח 

  226  1  1  )7(  7  224  מפעולות רגילות לאחר מיסים) הפסד(רווח 

  חלקם של בעלי מניות חיצוניים ברווחים 

  של חברות מאוחדות

  

)13(  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

  

)13(  

  1  -  1  -  -  -  נטו, חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות

  251  3  26  2  18  202  רווח מפעולות בלתי רגילות

  465  4  28  )5(  25  413  )הפסד(רווח נקי 

  

  עמלת המנפיק

בית הדין להגבלים עסקיים בשאלת קביעת   ניתנה החלטת של2006 באוגוסט 31ביום 

 ")החלטת המתודולוגיה) ("עמלת המנפיק(המתודולוגיה הראויה בחישוב העמלה הצולבת 

זאת בעקבות בקשה שהוגשה לבית ,  ויזההמשולמת על ידי הסולקים למנפיקים של כרטיסי

כרטיסי , מ" בנק דיסקונט לישראל בע,לאומיקארד, הדין לאישור הסדר כובל שנחתם בין הבנק

  . והבנק הבינלאומי ,")ל.א.כ("מ "אשראי לישראל בע

  .לדוחות הכספיים) 2)(אי(18לפרטים נוספים ראה בבאור 
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  ן"בניה ונדל. ג

  . ן במגזרי הפעילות השונים בבנק"בתחום הבניה והנדלפעילות זו כוללת את הפעילות 

  .במגזרי הפעילות 140-137ראה פרטים נוספים בעמודים 

  

  :ן כפי שהוצגו במגזרי הפעילות השונים"להלן נתוני הפעילות בבניה ונדל

    
  

עסקים 
  קטנים

בנקאות 
  עסקית

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  פרטית

פעילות 
  ל"חו

  
  סך הכל

    2009            

          ח"במיליוני ש    

  1,203  126  10  194  686  187    רווח מפעולות מימון

  155  20  5  29  57  44    הכנסות תפעוליות ואחרות

  1,358  146  15  223  743  231    סך כל ההכנסות

  303  17  -  33  207  46    הפרשות לחובות מסופקים

  344  61  8  61  127  87    הוצאות תפעוליות ואחרות

  711  68  7  129  409  98    פני מיסיםרווח מפעולות רגילות ל

  457  45  4  83  262  63     רווח נקי

  
    

  
עסקים 
  קטנים

בנקאות 
  עסקית

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  פרטית

פעילות 
  ל"חו

  
  סך הכל

    2008            

  ח"במיליוני ש    

  1,030  110  9  191  537  183    רווח מפעולות מימון

  142  15  5  25  50  47    הכנסות תפעוליות ואחרות

  1,172  125  14  216  587  230    סך כל ההכנסות

  441  9  -  67  341  24    הפרשות לחובות מסופקים

  287  48  7  55  100  77    הוצאות תפעוליות ואחרות

  444  68  7  94  146  129    רווח מפעולות רגילות לפני מיסים

  284  46  4  60  92  82     רווח נקי
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  מרכזי הרווח בקבוצה

   :י הרווח העיקריים בקבוצה לרווח הנקי מפעולות רגילותלהלן פרטים על תרומת מרכז

  שינוי  )2( 2008  )2( 2009  שינוי  )1 (2008  )1( 2009  

  %-ב  ח"במיליוני ש  %-ב  ח"במיליוני ש  

  +  )453(  1,216  +  )644(  1,251  הבנק 

  42.6  432  616  42.6  432  616  )4(חברות מאוחדות בארץ 

  +  )301(  137  +  )110(  102  )5(ל "חברות מאוחדות בחו

  )89.6(  164  17  )89.6(  164  17  )4(חברות כלולות 

  +  )158(  1,986  +  )158(  1,986   )3 (הרווח הנקי מפעולות רגילות

במונחים , ל"רווח השלוחות בחו

  )6) (מיליון דולר(נומינליים 

  

29  

  

)26(  

  

+  

  

29  

  

)26(  

  

+  
  
 מתרגום מקורות המימון בבנק לאחר השפעת ל קוזזו כנגד התאמות"התאמות מתרגום בגין ההשקעות בחו )1(

  .המס

  .לפי הדוחות הכספיים )2(

  .ח" מיליוני ש1,542-בהרווח הנקי מפעולות רגילות  עלהבניטרול השפעת הוצאות השכר המיוחדות  )3(

  .חברות מאוחדות בארץחברות בנות בארץ נכללו בחברות כלולות של  )4(

  .מסוימות לכללי החשבונאות בארץת ולאחר התאמ )5(

  .ל וזכויות המיעוט"כולל סניפי חול "ווח על ידי השלוחות בחוכפי שד )6(

  

  :)לאחר התאמות מתרגום (להלן השינויים העיקריים בתרומת מרכזי הרווח

  הבנק

  : בעיקרתברווח הנקי מפעולות רגילות בבנק נובע העלייה

  .ח"מיליון ש 639בסך ברווח המימוני מעלייה  •

  .ח"מיליון ש 482בהפרשות לחובות מסופקים בסך מירידה  •

  .ח"מיליון ש 1,583בהכנסות תפעוליות בסך מעלייה  •

  .ח"מיליון ש 93 בסך תפעוליות ואחרותבהוצאות מירידה  •

ורווחים ממימוש ערך מעליית  ברווח המימוני ובהכנסות התפעוליות נובע בעיקר הגידול •

 .השקעות בניירות ערך

  

  חברות בנות בארץ

ברווחי מעלייה  בעיקר תשל חברות מאוחדות בארץ נובע ברווח הנקי מפעולות רגילות העלייה

 בעיקר ח"מיליון ש 37 בסך פרטנרסלאומי של ומרווח ח "מיליון ש 25בסך ליסינג לאומי 

, ח אשתקד"מיליון ש 46 בסך של הפסד לעומת ניירות ערך ההשקעות ב בשווימעלייהכתוצאה 

ח בעקבות חתימה על הסכם "ן ש מיליו78-וכן מהקטנת ההפרשות למס בגין שנים קודמות בכ

 .בין הבנק ומספר חברות בנות לבין רשויות המס

  

  ל"חברות בנות בחו

, שוויץ, רומניהב ברווחיות בחברות הבנות מעלייה תל נובע" ברווח של חברות בנות בחוהעלייה

בתרגום ) ל"ללא סניפי חו(ל "סך כל התרומה לרווח של השלוחות בחו .ריולאומי לוקסמבורג 
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 מיליון דולר בתקופה 6- מיליון דולר לעומת כ28-ב הסתכם בכ"ות לדולרים של ארהנוח

בשקלים ובהתאמות לרווח הנקי מפעולות רגילות  ל" השלוחות בחותרומת .המקבילה אשתקד

וכן לאחר קיזוז הפרשי השער בגין מקורות המימון לאחר , לכללי חשבונאות בארץמסויימות 

ח " מיליון ש)110(סך  בהפסדח לעומת " מיליון ש102ך בס ברווחהסתכמה , השפעת המס

הסתכם , נטו, ללא השפעת הפרשי שער בגין עלות מקורות המימון. בתקופה המקבילה אשתקד

ח בתקופה "מיליון ש 301  שלהפסד ח לעומת" מיליון ש137-ל ב" בשלוחות בחוהרווח

 מעליית כתוצאה  בעיקרחים ברוומגידולח שנובע " מיליון ש438 של גידול, המקבילה אשתקד

 . בהפרשות לחובות מסופקיםוקיטוןשווי ההשקעות בניירות ערך 

  :ל"להלן ריכוז של הנתונים הנ

   בדצמבר31-לשנה שהסתיימה ב  

  2009  2008  

    ח"וני שיבמיל  

  )23(  96  מפעולות רגילות) חלק הקבוצה (השלוחות בשקלים) הפסד( רווח

  )278(  41  הפרשי שער בגין ההשקעה

  191  )35(  הפרשי שער בגין עלות מקורות המימון נטו

  )110(  102  )מקורות המימון נטועלות לאחר קיזוז (תרומת השלוחות  כ"סה

  )301(  137  ל ללא קיזוז עלות מקורות המימון"כנ
  

  .185-176פרטים נוספים על השלוחות ראה בעמודים 

  

  חברות כלולות

  . ברווח החברה לישראל ופזוןמהקיט ברווחי הכלולות נובעת הקיטון

  .156לפרטים נוספים ראה עמוד 

  

  פעילות לפי מבנה הקבוצה

  .13.4%- בירדל "ובחו 6.2%-ב 2009 בשנת עלההיקף הפעילות בישראל 

 189ח לעומת "ש מיליארד 182-בכ 2009האשראי לציבור בפעילות בישראל הסתכם בסוף שנת 

ל הסתכם "האשראי לציבור בפעילות בחו .3.8%  שלירידה ,2008ח בסוף שנת "מיליארד ש

של  ירידה, 2008ח בסוף שנת " מיליארד ש24-כח לעומת " מיליארד ש23- בכ2009בסוף שנת 

5.3%.   

  ח לעומת " מיליארד ש220- בכ2009פיקדונות הציבור בפעילות בישראל הסתכמו בסוף שנת 

ל "סך הפיקדונות בפעילות בחו .3.4% בשיעור של גידול 2008ח בסוף שנת "מיליארד ש 213-כ

  .5.1% של ירידה, ח"מיליארד ש 30- בכ2009הסתכם בסוף שנת 
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  :*מידע לפי אזורים גיאוגרפיים

  :)ח"במיליוני ש(להלן נתונים עיקריים לפי אזורים גיאוגרפיים 

  פיקדונות הציבור  אשראי לציבור  סך הכל מאזן  

  השינוי%  2008  2009  השינוי%  2008  2009  השינוי%  2008  2009  אזורים

  3.4  212,923  220,194  )3.8(  189,208  181,935  6.2  268,792  285,399  ישראל

  )7.2(  15,971  14,822  )11.2(  13,810  12,268  )3.7(  20,033  19,295  ב"ארה

  )5.0(  5,901  5,603  5.7  6,457  6,825  )7.6(  8,760  8,091  בריטניה

  196.7  1,408  4,178  )7.1(  1,977  1,837  58.1  3,453  5,458  שוויץ

  )41.5(  7,111  4,157  124.3  111  249  )76.3(  5,312  1,260  מבורגקסלו

  )6.1(  979  919  )6.2(  1,204  1,129  )9.4(  1,874  1,698  רומניה

  11.2  490  545  )4.9(  448  426  1.1  568  574  ל"אחרות בחו

  2.3  244,783  250,418  )4.0(  213,215  204,669  3.5  310,792  321,775  סך הכל
  
  .מסווג לפי מקום המשרד  *

  .לדוח' ע חשיפות למדינות זרות ראה בסקירת הנהלה בתוספת ו"לפרטים בק

  

   :להלן פירוט התפלגות הרווח הנקי לפי אזורים גאוגרפיים

  השינוי  רווח נקי   

  %-ב  ח"במיליוני ש  

    2008  2009  אזורים

  265  516  1,881  )1(ישראל 

  )45(  31  17  )2 (ב"ארה

  +  )243(  50  )3 (יטניהבר

  48  25  37  )4( שוויץ

  +  )192(  6  )5 (לוכסמבורג

  +  )54(  )7(  )6(רומניה 

  233  9  30  )7 (ל"אחרות בחו

  +  92  2,014  סך הכל
  

  .ל כפי תרומתן במאוחד"הרווח מפעילות בחו

  

 בבנק יםמפעולות רגילות לאחר מסרווח ה .ח" מיליון ש1,365- בכעלההרווח הנקי בישראל  .1

מהסיבות שפורטו לעיל  העלייה. )ללא חברות כלולות (ח" מיליון ש1,669-בכ עלהארץ ב

  .61בעמוד 

בנק , בנק לאומי למשכנתאות:  הרווח הנקי במספר חברות בנות בארץ בעיקרעלהכמו כן 

  . פרטנרסולאומי לאומי ליסינג  ,ערבי

 2009- בס לדולרשהיה בשקל ביחהנמוך  יסוףימה ב נובע"השלוחה בארה ברווחי הקיטון .2

כתוצאה מהפסדים , מהירידה ברווחיות השלוחהו 2008 בשנת  יותרגבוהייסוף לעומת 

   .ומהפרשות לירידת ערך של ניירות ערך

, בהפרשות לחובות מסופקיםמירידה  תנובע וחיוביתהיתה השלוחה בבריטניה  תרומת .3

  .ט" בשקל ביחס ללישהפיחותעקב  החיובייםשער המהפרשי ו

  2008 בשנת ירידת ערך ניירות ערךמהפרשות בגין  תנובעשלוחה בשוויץ ה וחי ברוהעליה .4
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 ניירות ערךהשקעות בנובעים מההפסדים בגין בלוכסמבורג של השלוחה הגידול ברווח  .5

  .2008בשנת 

   .מגידול בפעילותנובע ה ברומניה גידול ברווח השלוחה .6

  .הרווח מתיחס בעיקר ללאומי רי .7

  . לדוחות הכספיים) ב(28פירוט נוסף ראה בבאור 

  .177ל כפי שדווחו על ידן ראה להלן בעמודים "פירוט רווחי השלוחות בחו
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  עיקריות * חברות מוחזקות

בנק , בנקים :ל באמצעות חברות בנות שהינן"קבוצת בנק לאומי פועלת בארץ ובחו

אגידים משקיעה הקבוצה בתכן כמו . חברות למימון וחברות לשירותים פיננסיים, למשכנתאות

בקשר עם . (ן"הנדלהתשתית ו, ריאליים הפועלים בפעילות לא בנקאית בתחומי הביטוח

  ).156השקעות בתאגידים ריאליים ראה בעמוד 

 בדצמבר 31- הסתכם ב) כולל השקעות בשטרי הון (סך כל השקעות הבנק בחברות מוחזקות

 והתרומה לרווח 2008ר  בדצמב31-ח ב" מיליון ש12,518ח לעומת " מיליון ש14,269- ב2009

ח " מיליון ש295ח לעומת " מיליון ש770של הקבוצה הסתכמה בסך מפעולות רגילות הנקי 

ל התרומה לרווח הנקי הסתכמה בסך "בקיזוז התאמות מתרגום בגין השקעות בחו. 2008בשנת 

  .2008-ח ב" מיליון ש503ח לעומת " מיליון ש734

  . לדוחות הכספיים)ב(1 ראה בבאור -הגדרת חברות מוחזקות   *

  ):1(להלן התפלגות תרומת הבנק וחברות מוחזקות שלו לרווח הנקי של הקבוצה 

תשואה על השקעת   

  הקבוצה

הנקי של לרווח ) 1 (תרומה

  הקבוצה

  

  שיעור השינוי  2008  2009  2008  2009  

  %  ח"במיליוני ש    %  

  +  )410(  1,280  -  -  )2( הבנק

  37.2  449  616  8.3  10.5  סך כל החברות המאוחדות בארץ

  4.0  126  131  6.1  5.8  לאומי למשכנתאות  :מזה

  8.2  73  79  20.4  21.8  בנק ערבי ישראלי  

  )17.9(  134  110  36.7  18.4  לאומי קארד   

  +  )46(  37  -  12.8   )3( לאומי פרטנרס  

  +  3  30  6.7  58.1  לאומי ניירות ערך והשקעות  

  +  )3(  35  -  112.9  מ"לאומי שרותי שוק ההון בע  

  +  1  31  4.8  141.9  מ "בע. פ.לאומי ל  

  )13.1(  84  73  16.9  12.7  לאומי החזקות ריאליות  

  )33.3(  3  2  2.5  1.8  לאומי לתעשיה  

  -  1  -  1.9  0.5  לאומי לחקלאות  

  )18.2(  11  9  6.9  5.5  לאומי למימון  

  52.1  48  73  5.9  8.6   והשקעות לאומי ליסינג  

  )60.0(  15  6  2.9  1.3  אחרות  

  +  )110(  101  -  2.4 )2 (ל"סך כל החברות המאוחדות בחו

  )1.1  2.1  28  47  )40.4  (.B.L.C)ב "לאומי ארה  :מזה

  +  )103(  13  -  2.0  לאומי בריטניה   

  91.7  12  23  2.3  4.1   לאומי שוויץ  

  +  )58(  16  -  39.9  לאומי לוקסמבורג  

  +  )17(  2  -  0.5  לאומי רומניה  

  280.0  5  19  5.2  26.4  לאומי רי  

  -  164  17   16  1.3  סך כל החברות הכלולות 

  +  92  2,014  0.5  10.2  סך הרווח הנקי של הקבוצה
  
  . המוצג הינו לפי חלק הקבוצה בתוצאות) ההפסד(הרווח  )1(
ל קוזזו כנגד התאמות מתרגום מקורות המימון בבנק לאחר השפעת "התאמות מתרגום בגין ההשקעות בחו )2(

  .178-176וחיות ללא קיזוז התאמות מתרגום ראה בהמשך בעמודים לפרטים על הרו. המס
  .או ההפסד של חברות כלולות של פרטנרס/כולל הרווח ו. מ"בית השקעות בע' מקודם לאומי ושות )3(

  . לדוחות הכספיים28 ראה בבאור -פירוט נוסף 
  .וחות הכספיים לד6 ראה באור -על ההשקעה והתרומה לרווח הקבוצה של כל אחת מהחברות העיקריות 
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  חברות מאוחדות בארץ

מיליון  6,340-ב 2009 בדצמבר 31-בסך כל השקעות הבנק בחברות המאוחדות בארץ הסתכמו 

הנקי מפעולות התרומה שלהן לרווח . 2008 בדצמבר 31-בח "מיליון ש 5,561לעומת , ח"ש

ח "יליון ש מ432-לבהשוואה , ח"מיליון ש 616-בכ 2009הקבוצה הסתכמה בשנת רגילות של 

 ברווח של מגידול  ברווח נובע בעיקרהגידול .42.6%, ח" מיליון ש184של  גידול, 2008בשנת 

תשואת . ברווח של לאומי קארד נומהקיטון בחלקשקוזז חלקית ולאומי ליסינג לאומי פרטנרס 

  .2008בשנת  8.3%לעומת  10.5% 2009ל היתה בשנת "הקבוצה על ההשקעה בחברות הנ

ם נתונים כספיים ואחרים של החברות המאוחדות העיקריות על בסיס הדוחות להלן מובאי

  :הכספיים שלהן

  מ"בנק ערבי ישראלי בע

 במטרה לספק שירותים פיננסיים ולתת מענה לצרכים 1960בנק ערבי ישראלי נוסד בשנת 

  .הייחודיים של האוכלוסיה הערבית

 28-ו) ליל ודרום הגליל והמשולשצפון הג(שני מקבצים פועל באמצעות  בנק ערבי ישראלי

האוכלוסיה הערבית והמשרתים את ,  הצפוניסניפים הפזורים בעיקר בצפון הארץ ובמשולש

 בנק ערבימאזן . עוסק בכל מיגוון הפעילויות הבנקאיותערבי ישראלי בנק . באזורים אלה

 .2008בסוף ח "מיליון ש 4,772-לבהשוואה , ח"מיליון ש 4,759-ב 2009הסתכם בסוף ישראלי 

 74-לבהשוואה , ח"מיליון ש 79 בסך 2009הסתכם בשנת , ישראלי בנק ערביהרווח הנקי של 

תשואת הרווח הנקי להון העצמי הגיעה בשנת . 7.9%בשיעור של  עלייה, 2008ח בשנת "מיליון ש

  .2008 בשנת 19.5%-לבהשוואה  21.0%-ל 2009

, ח"מיליון ש 330 בסך 2009צמבר  בד31-בהסתכם ישראלי  בנק ערביההון העצמי של 

 80דיבידנד בסך  ישראלי חילק בנק ערבי. 2008 בדצמבר 31-בח "מיליון ש 344-לבהשוואה 

  .2009ח בגין שנת "מיליון ש

 לפי 19.18%- ו2 לפי באזל 15.91%-ל 2009  בדצמבר31יחס ההון לרכיבי הסיכון הגיע ביום 

  .2008 בדצמבר 31-ב 17.84%-לבהשוואה  1באזל 

ח על ידי " מיליון ש50ערבי ישראלי גיוס של הון משני בסך   ביצע בנק2009בחודש דצמבר 

  .  שנים6של תקופת פרעון ל, הנפקת שטר הון נדחה לבנק

תמורת השירותים . בנק שירותים תפעוליים ופיננסיים כולליםהבנק ערבי ישראלי מקבל מ

 מיליון 31לעומת , ח" ש מיליון34 2009 שילם בנק ערבי לבנק בשנת, הניתנים לו על ידי הבנק

  . 2008 בשנת ח"ש

נמצאו ליקויים ,  בנושא איסור הלבנת הון2008 ביולי 15דוח ביקורת של בנק ישראל מיום לפי 

. לכאורה בקיום ההוראות החוקיות השונות בנושא איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור

לבנק ערבי ישראלי כי במועד אחר תועבר במכתב המלווה לדוח הביקורת הודיע בנק ישראל 

לחוק איסור הלבנת ) א(14לבנק ערבי ישראלי הודעה על בקשה להטלת עיצום כספי על פי סעיף 

  . 2000-ס"התש, הון

אם אכן תוגש הבקשה ואם יוטל עיצום (לא ניתן להעריך את היקף העיצום הכספי , בשלב זה

  ).כספי
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  )1(ךחברות מימון לטווח בינוני וארו

 .2008ח בסוף " מילארד ש12לעומת , ח"מיליארד ש 16-ב 2009נכסי חברות אלו הסתכמו בסוף 

הרווח הנקי של חברות . ל הינה משלימה לפעילות הבנק"הפעילות העיסקית של החברות הנ

   .2008ח בשנת " מיליון ש63לעומת , ח"מיליון ש 84-בכ 2009אלו הסתכם בשנת 

  .מ"בעהשקעות ולאומי ליסינג ו, לאומי חברה למימון, לאומי לפיתוח החקלאות, הלאומי לפיתוח התעשי: כולל) 1(

  

  :להלן פירוט של החברות העיקריות

  מ "לאומי ליסינג והשקעות בע

החברה מממנת רכישת ציוד בתנאי שכירות לתקופות בינוניות וארוכות וכן פועלת כיחידה 

  .ן של הקבוצה"משלימה של מערך הבנייה והנדל

 948לעומת , ח" מיליון ש932 הסתכמה בסך 2009 בדצמבר 31אשראי לציבור ליום יתרת ה

  .2008ח בסוף "מיליון ש

 מיליון 1,062-ח בהשוואה ל" מיליון ש1,091 הסתכם בסך 2009 בדצמבר 31מאזן החברה ליום 

  .2008ח בסוף "ש

ח בשנת "ן ש מיליו48ח לעומת רווח בסך " מיליון ש73 הסתכם בסך 2009הרווח הנקי בשנת 

2008 .  

  מ"לאומי חברה למימון בע

תמורת ההנפקות . החברה משמשת כזרוע של קבוצת לאומי להנפקת אגרות חוב לציבור בארץ

  .על פי שיקולו ועל אחריותו, לשימושו, מיועדת להפקדה בבנק

ח בסוף "מיליון ש 10,792-לבהשוואה , ח"מיליון ש 14,833- ב2009מאזן החברה הסתכם בסוף 

הרווח הנקי של החברה . ח" מיליון ש157 בסך 2009 בדצמבר 31-בההון העצמי הסתכם . 2008

  . 2008ח בשנת " מיליון ש10.6לעומת רווח נקי בסך , ח" מיליון ש9-ב הסתכם 2009בשנת 

בגין , הבנק התחייב לשפות את לאומי למימון בגין סכומים שהיא אינה יכולה לשאת בהם

, ל"טורים ולנושאי משרה אחרים שלה וכן לעורכי דין להנפקות הנהשיפוי שהיא נתנה לדירק

   .בקשר להנפקות אלה

  .31 בקשר עם הנפקות של כתבי התחייבות על ידי החברה ראה לעיל בעמוד

  

  מ"לאומי לפיתוח התעשיה בע

 ח בסוף" מיליון ש104-לעומת כ, ח" מיליון ש105-ב הסתכם 2009מאזן לאומי לתעשיה בסוף 

הרווח הנקי של לאומי . ח" מיליון ש104 בסך 2009 בדצמבר 31-בן העצמי הסתכם  ההו.2008

ח בשנת "מיליון ש 2.6לעומת רווח נקי בסך , ח" מיליון ש1.9  בסך2009בשנת הסתכם לתעשיה 

2008.   

  מ"לאומי לפיתוח החקלאות בע

ההון . 2008שנת בדומה לסוף , ח" מיליון ש99-ב 2009מאזן לאומי לחקלאות הסתכם בסוף 

הרווח הנקי של לאומי לחקלאות . ח" מיליון ש99 בסך 2009 בדצמבר 31-בהעצמי הסתכם 

  .2008ח בשנת " מיליון ש2.0לעומת , ח" מיליון ש0.5-ב 2009הסתכם בשנת 



 

171  

מי
או
ל

 
2
0
0
9

 
   ׀

ח
דו

 
ון
רי
טו
ק
ר
די
ה

  ׀  
ת
ריו
ק
עי
ת 
קו
חז
מו
ת 
רו
ב
ח

 

  )ש"בלמ(מ "בנק לאומי למשכנתאות בע

  . והוא ותיק הבנקים למשכנתאות בארץ, 1921ש נוסד בשנת "בלמ

ן או "לבניה ושיפוצים של נדל, בעיקר במתן הלוואות לרוכשי דירות זתמתרכ ש"פעילות בלמ

עיקר המקורות למימון הפעילות . למימון לכל מטרה במשכון נכס קיים המשמש למגורים

 2009 בדצמבר 31ש ליום "וסך כל הפיקדונות שהועמדו לבלמ) חברת האם(ניתנים על ידי הבנק 

  .ח"מיליארד ש 29-על ידי הבנק מסתכמים ב

 40לסך  ח בהשוואה"מיליארד ש 44 הסתכם בסך 2009ש בסוף "בבלמ סך כל האשראי לציבור

סכום זה אינו כולל אשראי מפיקדונות לפי מידת , 9.8%גידול של , 2008ח בסוף "מיליארד ש

אשר בהתאם להוראות , 2008ח בסוף "מיליארד ש 8-כח לעומת "מיליארד ש 7הגבייה בסך 

  . לכלול אותן במאזן כיתרות האשראי לציבורהמפקח על הבנקים אין 

בנק של על פי דוח פעילות , 2009 בדצמבר 31-ש בתיק האשראי במערכת ל"חלקו של בלמ

  .25.2%היה, ישראל

 40בהשוואה לסך , ח"מיליארד ש 44 הסתכם בסך 2009 בדצמבר 31ש ביום "מאזן בלמ

  .9.7% גידול בשיעור של, 2008ח בסוף "מיליארד ש

ונים על ביצועי הלוואות חדשות שניתנו והלוואות שמוחזרו לרכישת דירת מגורים להלן נת

  :ובמשכון דירת מגורים

  שיעור השינוי  2008  2009  

  %-ב  ח"במיליוני ש  

  9.4  8,134  8,898  ש"מכספי בלמ

        :מכספי האוצר

  )73.7(  221  58       הלוואות

  )42.8(  7  4       הלוואות עומדות

  7.1  8,362  8,960  ת חדשותסך הכל הלוואו

  76.5  1,113  1,964  הלוואות שמוחזרו

  15.3  9,475  10,924  סך כל ביצועים

  

ח " מיליון ש126לעומת סך , ח"מיליון ש 131 הסתכם בסך 2009ש בשנת "הרווח הנקי של בלמ

 5.7%-כל הגיעה 2009תשואת הרווח הנקי להון העצמי בשנת  3.5%בשיעור  עליה, 2008בשנת 

  . 2008בשנת  6.1%-לוואה בהש

 2,150בהשוואה לסך , ח"מיליון ש 2,481 הסתכם בסך 2009ש בסוף "ההון העצמי של בלמ

ח " מיליון ש200מהגדלת ההון בסך אשר נובע  15.4%גידול של , 2008ח בסוף "מיליון ש

  .מצבירת הרווח הנקיו

 מיליון 100- לבנק תמורת כ.נ.ח ע" ש1 מניות בנות 44,220ש " הנפיק בלמ2009 ביוני 30ביום 

  לבנק תמורת . נ.ח ע" ש1 מניות בנות 43,046ש " הנפיק בלמ2009 בספטמבר 29וביום , ח"ש

  . ח" מיליון ש100-כ

 9.24%לעומת  9.66%-ל 2009הגיע בסוף ) יחס ההון לנכסי סיכון( 1לפי באזל יחס הלימות ההון 

השיעור המזערי . 2009 בסוף 16.32%- הגיע ל2יחס הלימות ההון על פי באזל  .2008בסוף 

   .9.0% הוא  המפקח על הבנקיםשנדרש על ידי
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)  דלפקים81(באמצעות נציגויות הפרושות ברחבי הארץ והפועלות בסניפי לאומי   פועלש"בלמ

   .משרדים נפרדים 12ובאמצעות 

ק ש לבנ"שילם בלמ, ושירותים אחרים קבלת שירותי תקשורת, תמורת השימוש בסניפי הבנק

   .2008ח בשנת " מיליון ש35לעומת , 2009ח בשנת "מיליון ש 36סך 

  .בדוחות הכספיים) 4)(ז(עד ) 3)(ז(18ש ראה באור "בקשר עם התביעות המשפטיות נגד בלמ

  

  )מ"בית השקעות בע' לאומי ושותלשעבר (מ "לאומי פרטנרס בע

מתמחה במתן מכלול ו של קבוצת לאומיהריאליות  מהווה את זרוע ההשקעות פרטנרסלאומי 

שירותי מיזוגים , גיוסי הון והשקעות, שירותים עסקיים ופיננסיים, שירותי בנקאות להשקעה

 בקשר .ייעוץ כלכלי והערכות שווי, ארגון הנפקות ציבוריות ופרטיות, חיתום, ורכישות

  .'הלשירותי חיתום ראה להלן בסעיף 

  .מ"מ את שמו ללאומי פרטנרס בע"עבית השקעות ב'  שינה לאומי ושות2009 בפברואר 4-ב

רואי חשבון ואקדמאים , עובדים רובם כלכלנים 37לאומי פרטנרס וחברות הבת שלו מעסיקים 

  . אחרים

מיליון  48בסך  להפסדח בהשוואה "מיליון ש 43של ברווח סיים לאומי פרטנרס  2009את שנת 

  . 2008ח בשנת "ש

ח בסוף "מיליון ש 322לעומת , ח"מיליון ש 464-ב 2009 בדצמבר 31-בההון העצמי הסתכם 

2008.  

  :תחומי הפעילות העיקרייםולהלן פרטים על התפתחות 

  השקעות ריאליות  .ג

  .לאומי פרטנרס אחראי לניהול תיק ההשקעות הריאליות של קבוצת לאומי

לאומי .  איתור וביצוע של השקעות ישירות בעסקים ובחברות, עוסק בייזוםפרטנרסלאומי 

בתחומי  הפועלות private equityקרנות הון סיכון וקרנות , חברות 48-בשקע  מופרטנרס

בחברות וההתחייבויות להשקעה יתרת ההשקעות . ן"והנדל המסחר, התקשורת, טק-ההיי

  .ח"מיליון ש 1,711-בכהסתכמה  2009 בדצמבר 31-בובעסקים אלה 

, )רישוי(ק הבנקאות מדיניות ההשקעות הריאליות של קבוצת לאומי מותאמת למגבלות חו

). וללא שליטה,  מכל אחד מאמצעי השליטה20%עד (החזקות מיעוט ולפיכך כוללת 

  .הקבוצה מתמקדת בהשקעות בעלות פוטנציאל תשואה לטווח ארוך

  :נבחנים בין היתר השיקולים הבאים, בבחינת ההשקעה בחברות

 .יכולת ניהולית ומערכות בקרה, השותפיםאיכות  •

 . חשיפות ואפשרויות מימוש,בחינת הסיכונים •

במטרה להשיג תרומה חיובית , הערכת תשואה כלכלית ותשואה חשבונאית לאורך זמן •

 . Up-Side-לרווחיות בהשוואה לתשואה השולית על ההון ותוך בחינת האפשרויות ל

 .סינרגיה עם עסקי הקבוצה וגיוון מקורות ההכנסה •

 .יא דורשתוהמשאבים הניהוליים שההתאמה בין היקף ההשקעה  •
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כאשר בבחירת קרנות , תיק ההשקעות הריאליות משלב השקעה בחברות והשקעה בקרנות
, הביצועים ההיסטוריים, מושם דגש על איכות הצוות הניהולי והתשתית הארגונית

תנאי , תרומת ההשקעה לפיזור הסיכון ביחס לתיק הקיים, אסטרטגיית ההשקעה
) ניהול והסכמי שותפות ועלויות ניהול הקרןהסכמי , מבנה משפטי של הקרן(ההשתתפות 

  .וזהות שותפים נוספים

  ). רישוי(לאומי פרטנרס משקיע בתאגידים ריאליים כתאגיד עזר במסגרת חוק הבנקאות 

בוחן לאומי , מאחר ואין באפשרותו לשלוט בחברות בהן השקיע לנוכח מגבלות החוק
  . אופי ההשקעהאיתנות השותפים ו, בקפדנות את איכות הניהול' ושות

  :בין היתר החזקות ב, כולל 2009 בדצמבר 31ליום  פרטנרסתיק ההשקעות של לאומי 

  

  חברות כלולות

  

  פרטים

 שיעור אחזקה

  בהון

השקעה 

  ח"באלפי ש

  10,631  16.0%  השקעה בביטוח רפואי  ארכימדס

  2,981  20.0%  טק-השקעות בהיי  מ"בע) 1983(טכנורב אחזקות 

זכייני הערוץ השני של   )1(מ "שידורי קשת בע

  הטלויזיה

  

20.0%  

  

13,417  

  18,693  19.9%  השקעות בתעשייה קיבוצית  )2( קרן להשקעות -טנא 

  19,006  20.0%  מערכות השקייה  )2 ( קרן השקעות בהשקייה-טנא 

  9,723  12.2%  ייצור ושיווק בגדים  מ "פוקס ויזל בע

  28,587  20.0%   לרכבייצור חלקי חילוף  מ"טכנולוגיות תרמיות בעפישמן 

  103,038      סך הכל

        מניות זמינות למכירה

  588,829  4.99%  חברת תקשורת  מ"פרטנר תקשורת בע

  182,351  18.0%  רשת פארם  מ"סופר פארם ישראל בע

  34,951  4.0%   ן מניב"פעילות נדל  מ"אפריקה ישראל נכסים בע

  16,565  5.0%  טוחיב  מ"חברה לבטוח בע. איי.די.ישיר איי
  
  . לעיל158 לפרטים ראה בעמוד -נחתם הסכם מכירה  )1(

המתמחות ) קרן להשקעות(באמצעות הקרנות טנא קרן להשקעות בתעשיה הקיבוצית וטנא הון צמיחה  )2(

  :בחברות בוגרות בתעשיה הקיבוצית הושקע בחברות דלהלן

בהשקייה שותפות באמצעות טנא קרן להשקעה . (מ העוסקת בייצור ושיווק מערכות השקיה"נטפים בע  •

 ).מוגבלת

ציפוי וריבוד סרטים ויריעות , מיתוך, קוטלב חניתה ציפויים אגודה שיתופית חקלאית עוסקת בפיתוח  •

  .פולימרים

במשטחי קוורץ  באמצעות טנא קרן להשקעה(, מ העוסקת בייצור ושיווק של משטחי קוורץ"אבן קיסר בע  •

  ).שותפות מוגבלת

העוסקת ביציקות בלחץ גבוה ובייצור מוצרים בסגסוגת , מ"ת חקלאית בעאמן אחזקות אגודה שיתופי  •

 ).באמצעות טנא קרן להשקעה ביציקות לחץ שותפות מוגבלת. (אלומיניום ופליז

 L.M. Partnersבאמצעות (, מ העוסקת בייצור ציוד ליזר לטיפולים אסטטיים ורפואיים"לומניס בע  

L.P.( 

 .ערכת ראייה ממוחשבת לרכבחברה העוסקת במ, .N.Vמובילאיי   •

 485 סכום של private equityן וקרנות "קרנות נדל,  השקיע בקרנות הון סיכוןפרטנרסלאומי  כןכמו   •

  . לקרנות לפי דרישהתרמועביתרת הסכום . ח"ש מיליון 761ח מתוך התחייבות להשקעה של "מיליון ש
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  ותשירותי בנקאות להשקע  .ד

. (M&A)ביצוע עסקות של מיזוגים ורכישות מסייע ללקוחותיו בפרטנרס לאומי 

  אסטרטגיתהתרחבותהשירותים ניתנים לחברות ישראליות וזרות המבקשות לבצע 

את המעונינים למכור או להקטין או בעלי שליטה או למשקיעים , באמצעות רכישות

  . השקעותיהם

ל סיוע באפיון הצרכים והמטרות האסטרטגיים ש: במסגרת זו כולל סל השירותים

איתור על בסיס , משקיע האופטימלי להגשמת מטרות אלה/אפיון ההשקעה, החברה

ווי יל,  המטרה חברתסיוע ביצירת מגעים עם, משקיעים/גלובלי של מטרות ההשקעה

,  באופן שישרת את מטרות הלקוח(Deal Structuring)בנית עסקה , מ עד למיצויו"המו

  . וסיוע בגישה למקורות מימון לעסקה

   .ל"בארץ ובחופעולה עם בתי השקעות וגורמים אחרים פרטנרס תו משתף לאומי בפעילו

  חיתום וניהול בהנפקות  .ה

 באותה 2008ספטמבר לבין  2007 ביולי 1לאומי פרטנרס חתמים לא היתה פעילה בין 

תקופה היה לאומי פרטנרס מעורב בתחום החיתום באמצעות חברה משותפת עם פסגות 

 הופסקה פעילות החברה המשותפת ולאומי פרטנרס 2008בר בספטמ. מ"בית השקעות בע

 פעלה לאומי פרטנרס חתמים מכח כשירותה 2009 בפברואר 18עד .  לפעילותחזרהחתמים 

החברה עוסקת .  החתמים והפכה חתם פעילבמרשםמפיץ והחל מאותו מועד נרשמה כ

  . הישראליוציבוריות של ניירות ערך בשוק ההון,  פרטיותהנפקותתום יבניהול וח

.  היתה לאומי פרטנרס חתמים בין החתמים המובילים בשוק ההון הישראלי2009בשנת 

, ח" מיליארד ש22-לאומי פרטנרס חתמים השתתפה בהנפקות ציבוריות בהיקף כולל של כ

  .ח" מיליארד ש4- הנפקות ציבוריות בהיקף של כ10והובילה 

  ניתוחים כלכליים והערכות שווי  .ו

הערכות שווי ויעוץ ,  עוסקת בנתוחים כלכלייםפרטנרס מחקריםלאומי החברה הבת 

   .פיננסי לגופים כלכליים במשק הישראלי

בחינת השקעות והעמדת , עבודות כלכליות והערכות שווי למטרות גיוסי הון עורכתהחברה 

  .אשראי

בנוסף סוקרת החברה באופן שוטף את החברות הגדולות הנסחרות בשוק ההון הישראלי 

גופים עבור ו, עבור בנק לאומי, ק"פר עשרות חברות ישראליות הנסחרות בנאסדוכן מס

  .מוסדיים

  קרן הון סיכון לאומי סטארט  .ז

 מ באמצעות חברת הניהול"מנהל את קרן הון הסיכון לאומי סטארט בע פרטנרס לאומי

הוקמו בשנת תי החברות  ש.)חברה בבעלות מלאה(מ "בע) 2000(ניהול  לאומי סטארט

   סיכון במתכונת שלהמשקיעה בקרנות מ הינה קרן הון "אומי סטארט בעל. 2000

Fund of Funds  5-שקיעה בהח מלקוחות פרטיים ומהבנק ו" מיליון ש65.5-כאשר גייסה 

מצב הקרן מושפע ממצב החברות והמיזמים הטכנולוגיים בהן מושקעות . קרנות הון סיכון

  . בפרטם הטכנולוגיה מצב הכלכלה העולמית ותחו, קרנות הון הסיכון
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  מ"חברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע

ומספקת מגוון שירותים בתחומי הנאמנות שיש בהם כדי לתת , 1939החברה נוסדה בשנת 

בתחום שוק ההון משמשת החברה כנאמן על . מענה לצרכים עסקיים ואישיים של הלקוחות

וכן , ת ומניות לעובדים ולבעלי ענייןכנאמן להקצאת אופציו, הנפקות אגרות חוב ותעודות סל

נאמנות על נכסים : תחומי פעילות נוספים בהם עוסקת החברה. כנאמן על מניות משועבדות

עסקות , )לרבות קניה ומכירה(ן "ניהול נכסי נדל, פיננסיים עבור תושבי הארץ ותושבי חוץ

יצוע צוואות וניהול ב, ניהול קרנות פרטיות וציבוריות,  פיקוח על ביצוע הסכמים-השלשה 

  . עזבונות וייצוג באסיפות כלליות של חברות

 11.4לעומת ח " מיליון ש11.9- מעסקי נאמנות הסתכמו ב2009סך כל הכנסות החברה בשנת 

 5.3ח לעומת " מיליון ש4.0- ב2009-הרווח הנקי של החברה הסתכם ב. 2008ח בשנת "מיליון ש

  . 2008ח בשנת "מיליון ש

  .בדוחות הכספיים) 5)(ז(18 ראה באור החברה לנאמנותות המשפטיות נגד בקשר עם התביע

  תחרות 

חלק , ד גדולים"עו/ ח "משרדי רוחברות נאמנות של המתחרים העיקריים של החברה הינם 

  . מחברות הנאמנות הבנקאיות וגופים נוספים הנותנים שירותי נאמנות

  לקוחות 

ל שרותים "תושבי הארץ ותושבי חו, וחות פרטיםללק; החברה נותנת שירותים למגוון לקוחות

, ללקוחות עסקיים. ן וביצוע צוואות וניהול עזבונות"ניהול נדל, בתחום ניהול נכסים פיננסים

שעבודי , אופציות לעובדים, ח"שרותים בתחום נאמנות להנפקות אג, חברות וגופים מוסדיים

   .מניות וייצוג באסיפות כלליות של חברות

  ת עסקי נאמנו

מספר חברות נוספות בקבוצה , לעיל, מ"בנוסף לחברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע

רסי 'בחברה בת של בנק לאומי בריטניה באי ג, בפרט בנק לאומי שוויץ, עוסקות בעסקי נאמנות

  .ב"ובנק לאומי ארה

  :פעילויות הנאמנות בקבוצה הניבו הכנסות כדלקמן

  )ח" מיליון ש11.5 - 2008(ח "מיליון ש 12.7-כ ן"דלניירות ערך ונ, נאמנות על כספים •

  )ח" מיליון ש1.7 - 2008(ח "מיליון ש 1.9-כ ניהול עזבונות ורכוש •

 14.1-כ חשבונות השקעות  ובניהולוטיפול בהעברת מניות  ובהלוואותתיווך בפיקדונות •

  )ח" מיליון ש20.5 - 2008(ח "מיליון ש

 מיליון 3.8 - 2008(ח " מיליון ש3.9-כ ות נאמנותונאמן לקרנ נאמן של מחזיקי אגרות חוב •

  )ח"ש
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  ל "חברות מאוחדות סניפים וסוכנויות בחו

, סניפים, של חברות מוחזקותהפעילות הבינלאומית של הקבוצה מתבצעת על ידי מערך 

השלוחות העיקריות . משרדים וסניפים 78-ב, ארצות 18הפרוסים על פני  סוכנויות ונציגויות

 ציריך, לונדון, ניו יורק: וקמות במרכזים הפיננסיים החשובים בעולםשל הבנק ממ

  .לוקסמבורגו

מופעלת למיצוי הפוטנציאל העיסקי אצל לקוחות עיסקיים ל "הפריסה של הקבוצה בחו

מקומיים הפועלים בענפי משק בהם ללאומי יש  Middle Market תלקוחו ,ישראליים

 לגורמים בינלאומיים הפעילים ,ותים פיננסייםידע ומשאבים הנחוצים למתן שיר, מומחיות

קהל היעד .  והנציגויותת שבהן ממוקמות השלוחותות המקומיו היהודיותקהיללו ,בישראל

לקוחות אלה .  עתירי הוןלקוחות פרטייםחברות עיסקיות ול הוא "העיקרי של הבנק בחו

חוץ ועסקאות -סחר, תמימון השקעו ,שירותי בנקאות פרטית, מקבלים שירותים מגוונים כגון

ובין השלוחות , לבין הבנק בישראל ל"שיתוף הפעולה בין השלוחות בחו. במטבע חוץ ונגזרותיהן

  .מאפשר ניצול מרבי של היתרון היחסי שיש לכל שלוחה ושלוחה, ל לבין עצמן"בחו

וכחלק  הבנק הבינלאומית של של הרחבת הפעילות ים האסטרטגיבמקביל להשקת היעדים

  . ל" הבנק בחובשלוחותהשליטה מחזק הבנק את הבקרה ו, ד ממנהבלתי נפר

למטרה זו הוקם בחטיבה לבנקאות פרטית ובינלאומית אגף שיעסוק באיסוף מידע הקשור 

במיפוי והערכה של מוקדי , בזיהוי, בניתוח, ויעסוק במעקב שוטף, לחשיפה לסיכונים בשלוחות

נהלת הבנק ולדירקטוריון הבנק בתדירות יחידה זו תדווח לה. הסיכון המהותיים בשלוחות

   .רבעונית על התפתחויות שוטפות וממצאים מיוחדים

 בהשוואה ח" מיליון ש4,345- הסתכם ב2009ל בסוף "סך כל ההשקעות של הבנק בשלוחות בחו

  . 2008בסוף  ח"מיליון ש 4,057-ל

  :לרווח הנקי של הקבוצה ל"להלן תרומת החברות המאוחדות העיקריות בחו

         תרומה לרווח הקבוצה    תשואה על השקעת הקבוצה  

       בדצמבר31-לשנה שהסתיימה ב     בדצמבר 31-לשנה שהסתיימה ב  

  שיעור השינוי  **2008  **2009  *2008  *2009    **2008  **2009  *2008  *2009  

  %-ב   %-ב      ח"במיליוני ש          %-ב  

  )1.1  2.1  0.7  1.5    28  47  17  32  )40.4(  )46.9  (.B.L.C)ב "לאומי ארה

  +  +  )243(  50  )103(  13    -  7.9  -  2.0  לאומי בריטניה 

  48.0  91.7  25  37  12  23    4.8  6.6  2.3  4.1   לאומי שוויץ

  +  +  )64(  17  )58(  16    -  41.6  -  39.9  לאומי לוקסמבורג

  +  +  3  20  5  19    3.1  26.4  5.2  26.4  לאומי רי

  +  +  )54(  )7(  )17(  2    -  -  -  0.5  לאומי רומניה

  +  -  )1(  3  4  -    -  2.9  1.9  -  אחרות

סך כל החברות 

   ל"המאוחדות בחו

  

2.4  

  

-  

  

3.2  

  

-  

    

101  

  

)110(  

  

137  

  

)302(  

  

+  

  

+  
  
ל קוזזו כנגד התאמות מתרגום מקורות המימון בבנק לאחר השפעת "התאמות מתרגום בגין ההשקעות בחו  *

  :להלן הסכומים שקוזזו. המס

  .2008-ח ב"מיליון ש) 14.8( לעומת 2009-ח ב"יון ש מיל)11.3(ב "לאומי ארה  

  .2008-ח ב"מיליון ש) 139.8( לעומת 2009-ח ב" מיליון ש37.0לאומי בריטניה 

  .2008-ח ב" מיליון ש12.9 לעומת 2009-ח ב" מיליון ש14.2לאומי שוויץ   

  .2008-ח ב" מיליון ש)6.1( לעומת 2009-ח ב" מיליון ש1.0לאומי לוכסמבורג   

  .2008-ח ב"מיליון ש) 37.3( לעומת 2009-ח ב" מיליון ש)8.7(ומי רומניה לא  

  .לפי הדוחות הכספיים  **
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 המדווח לרווח הנקי ,כולל הפרשי שער בגין ההשקעה, ל"התרומה של החברות המאוחדות בחו

סך  בהפסדלעומת  ח" מיליון ש137בסך של  ברווח הסתכמה 2009בשנת בשקלים של הקבוצה 

  . 2008בשנת ח " ש מיליון302

בשער השקל  הפיחותמהשפעת וב השלוחות ומהרווחים שהיו בר נובע לרווח בתרומה השינוי

השפעת הפרשי  .הדולרהשקל לעומת  מייסוףחלקית  הקוזזשש "והפרט " הליש,האירולעומת 

 278הקטנת הרווח בסך לעומת  2009-בח "מיליון ש 41הרווח בסך  בהגדלתהיתה נטו השער 

 המימון נטו שנגרמו בבנק וקיזזו חלק מהפרשי שער אלה הוצאות .2008-ח ב"שמיליון 

  .2008-בח "מיליון ש 191 בסך ות הכנסלעומת 2009-בח "מיליון ש 35-בכהסתכמו 

  :ל"להלן ריכוז של הנתונים הנ

   בדצמבר31-לשנה שהסתיימה ב  

  2009  2008  

    ח"וני שיבמיל  

  )23(  96  )קבוצה מפעולות רגילותחלק ה (השלוחות בשקלים) הפסד( רווח

  )278(  41  הפרשי שער בגין ההשקעה

  )301(  137  סך כל 

  191  )35(  הפרשי שער בגין עלות מקורות המימון נטו

  )110(  102  )לאחר קיזוז מקורות המימון נטו(תרומת השלוחות  כ"סה

  

  :י שדווח על ידןל כפ"של שלוחות הבנק וסניפי הבנק בחו) ההפסד(להלן פירוט הרווח הנקי 

  השינוי  2008    2009  

  %-ב    במיליונים  

  )69.8(  21.5  6.5   דולר-ב "בנק לאומי ארה

  +  )4.0(  2.2  ט" ליש-בנק לאומי בריטניה 

  147.2  3.6  8.9  ש" פר-בנק לאומי שוויץ 

  +  )14.1(  3.9  אירו -בנק לאומי לוקסמבורג 

  -  1.9  -   דולר-לוקסינווסט 

  69.3  7.5  12.7   רון-לאומי רומניה 

  +  )2.2(  3.2   דולר-לאומי רי 

  -  2.5  )0.3(   דולר-אחרים 

  +  )32.0(  )0.9(   דולר-ל "סניפים בחו

  +  )25.7(  28.8  סך הכל בדולרים
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 *במיליוני דולר(ל "להלן תמצית הנכסים וההתחייבויות של שלוחות הבנק וסניפי הבנק בחו

  ):לפני קיזוז יתרות הדדיות

     בדצמבר31  

2008  2009    

  אשראי לציבור  5,990  6,271

  פיקדונות בבנקים  2,850  3,183

  ניירות ערך  1,941  2,516

  נכסים אחרים  405  540

  סך הכל   11,186  12,510

      

  פיקדונות הציבור  8,388  9,090

  פיקדונות מבנקים  641  1,137

  התחייבויות אחרות  984  1,286

  הון עצמי  1,172  997

  סך הכל   11,186  12,510

  סך הכל פיקדונות בנאמנות וניירות ערך בניהול  9,263  8,617
  

 11.2(ח " מיליארד ש42- הסתכמו ב2009ל בסוף "נכסי החברות המאוחדות וסניפי הבנק בחו

  ). דולר מיליארד 12.5 (2008ח בסוף "מיליארד ש 48-בהשוואה ל )מיליארד דולר

 31- ול2009 בדצמבר 31-וחות של הנתונים לפי השער היציג לב הינו תרגום נ"התרגום לדולרים של ארה  *

  . בהתאמה2008בדצמבר 

  .הסכומים כפי שפורסמו על ידי השלוחות  

  . לדוחות הכספיים28  ראה באור-הנתונים במונחים שקליים מוצגים בדוח לפי מגזרים   

  

  :2009ר  בדצמב31-ב) במיליוני דולר(ל "להלן נתונים עיקריים של שלוחות הבנק בחו

    ב"ארה  בריטניה  שוויץ  לוקסמבורג  רומניה

  סך כל המאזן  5,098  2,142  1,457  809  441

  אשראי לציבור  3,199  1,805  487  65  299

  פיקדונות הציבור  3,804  1,518  1,124  684  244

  הון עצמי  629  164  174  25  93

  פיקדונות בנאמנות          

  לוניירות ערך בניהו  3,134  530  4,537  807  1

  רווח נקי   6  3  9  6  4

   (%)תשואה להון  0.9  2.3  5.2  12.9  4.7

  

כפי שפורסם על ידיהן , ל"כולל סניפי חו, ל" הנקי של כל החברות המאוחדות בחוהרווח

 ,2008דולר בשנת   מיליון25.7 בסך הפסדלעומת  דולר  מיליון28.8 בסך 2009הסתכם בשנת 

   . מיליון דולר54.5של  עלייה

 ברווח הסתכמה 2009ל לרווח הנקי בשקלים של הקבוצה בשנת " השלוחות בחוהתרומה של

   .2008ח בשנת "מיליון ש 302 בסך הפסד לעומתח "מיליון ש 137בסך 

מעלייה ברווח ברוב חברות הבנות שקוזז  בעיקר נובע  בתרומת השלוחות בשקליםהגידול

 לעומת הפרשי שער 2009-ם בחיוביישער ההפרשי  ומב"חלקית מירידה ברווח של לאומי ארה

  .2008 בשנת ל"השליליים בגין ההשקעות בחו

  . לדוחות הכספיים28-ו 6 ראה באור -לפרטים נוספים על תרומת השלוחות לרווח הקבוצה 
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   בנק לאומי לישראל קורפוריישן

בת -א חברהיוה, 1984ב בשנת "התאגד בארה") ל קורפ"בל("בנק לאומי לישראל קורפוריישן 

 ,ב כחברת החזקות בנקאיות" לפי חוקי ארהתל קורפ מוגדר"בל.  מלאה של הבנקבבעלות

  .ב"א החזקת החברה הבת בנק לאומי ארהו ההפעילות ועיקר

 5.8לעומת  ,דולר מיליארד 5.1- הסתכם ב2009 בדצמבר 31ל קורפ ליום "סך כל מאזן בל

 מיליון דולר 21.5לעומת , מיליון דולר 5.7-בוהרווח השנתי הסתכם  2008ף ומיליארד דולר בס

  .73% ירידה של, 2008בשנת 

,  כתוצאה מקיטון בתיק האשראימירידה ברווח המימוני הירידה ברווח הנקי נבעה בעיקר

פרטים נוספים (צאות התפעוליות וגידול בהפרשות לחובות מסופקים וגידול בה, ובפיקדונות

 לעומת 0.9% הגיעה לשיעור שלל קורפ "התשואה להון של בל. )ב"ראה להלן בלאומי ארה

  . 2008- ב3.6%

 11.69% יחס ההון לסך הנכסים היה. מיליון דולר 629-הסתכם ההון ב 2009  בדצמבר31-ב

  .14.64%סיכון ויחס ההון לנכסי 

   ב"בנק לאומי ארה

   והוא בעל רישיון לבנק מסחרי ממדינת 1968התאגד בשנת  (BLUSA) ב"בנק לאומי ארה

, יורק-סניפים במדינת ניו שני BLUSA-ל).החברה לביטוח פיקדונות (FDIC-וחבר ב יורק-ניו

שני , )2009סניף מיאמי נסגר באפריל  (סניפים בפלורידה שני, ארבעה סניפים בקליפורניה

 . וסניף נוסף באיי קיימןסניפים באילינוי 

BLUSA  ומעלהבעיקר במימון חברות מקומיות בסדר גודל בינוני, בבנקאות מסחריתעוסק , 

מציע  BLUSA. ב ולתושבי חוץ"וכן בבנקאות פרטית לתושבי ארה, בבנקאות בינלאומית

 במוצרים ושירותים םהמעוניינישירותים בנקאיים מלאים לחברות ישראליות ולתושבי ישראל 

  . של בנק אמריקאי

 5.76 דולר לעומת מיליארד 5.1-ב 2009  בדצמבר31-הסתכם ב BLUSAהמאזן המאוחד של 

יליון דולר מ 484-ב 2009  בדצמבר31-סך כל ההון העצמי הסתכם ב. 2008דולר בסוף  ליארדמי

מיליון  3,200- ב2009האשראי לציבור הסתכם בסוף  .2008מיליון דולר בסוף  464-לבהשוואה 

 בשיעור ירדומיליון דולר  4,276 ואילו פיקדונות הציבור שהסתכמו בסך 10.2%  שלקיטוןדולר 

  .12.2%של 

-ב 2009הסתכמו בסוף שנת , תיקי ניירות ערך של לקוחות המנוהלים ושאינם כלולים במאזן

  .2008מיליון דולר בסוף שנת  2,804 מיליון דולר לעומת 3,134

BLUSA מיליון דולר  19.0-לבהשוואה ,  מיליון דולר6.3נקי של ברווח  2009 סיים את שנת

   .2008 בשנת

מקיטון בהיקף  כתוצאה המימוניברווח מירידה ר בעיק תברווח הנקי נובעהירידה  •

 מיליון 9.0ס "גידול בהפרשות לחומ, ) מיליון דולר12.1( האשראי וירידה בפערי הריבית

בעיקר כתוצאה מעלייה בעלות , ) מיליון דולר8.1( וגידול בהוצאות התפעוליות ,דולר

ת בקשר עם שיפור יוגידול בהוצאות מחשוב ועלוו, FDIC- ל לביטוח פיקדונותהפרמיה

 מיליון דולר בעיקר עקב רישום 16.2-מאידך ההכנסות התפעוליות גדלו בכ. תהליכי ציות

  . וכן שיפור בהכנסות האחרות2008הפסדים בניירות ערך בשנת 

  . 2008בשנת  4.6% לעומת 1.5%  הייתה2009התשואה להון של הרווח הנקי בשנת 
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 2.05% ומהווה, מיליון דולר 66.8-בסתכמה ה 2009ההפרשה לחובות מסופקים בסוף יתרת 

  . שאינם נושאים הכנסה האשראיםמסך  0.84 פיהינה ההפרשה זו . מסך כל האשראי לציבור

 -12.4% (14.47% ויחס ההון לנכסי סיכון) 2008 - 7.7%( 8.8% היה יחס הון לסך הנכסים

  .הלימות הוןל, ב"יחסי הון אלה הם מעבר לדרישות רשויות הפיקוח בארה, )2008

 כמו . הורחבה פעילות הליסינג באמצעות חברה בתBLUSAבמסגרת הפעילות העסקית של 

באמצעות הקמת מרכז , הבינלאומיים הורחבה הפעילות של בנקאות פרטית ללקוחות, כן

חלק מהפעילות שהתבצעה . לניהול לקוחות בנקאות פרטית בינלאומית באונטורה פלורידה

את פעילות הבנקאות הפרטית ללקוחות  BLUSA במקביל הרחיב. ז זהיורק הועבר למרכ-בניו

  . מקומיים בעלי עושר פיננסי

BLUSAאיתור  והן באמצעות, הן בדרכים אורגאניים,  פועל להרחבת היקף פעילותו

  . הזדמנויות לרכישות ומיזוגים

פור  בצעדים לשיBLUSAנקט , ב"וצאה מביקורת שנערכה על ידי רשויות הפיקוח בארהכת

  . וחיזוק בקרות ונהלים בעניין מניעת הלבנת הון

  של הבנק  תיוסניפים וסוכנו

  .טאון'ורג'סניף בפנמה וכן סניף בג ,הבנק מפעיל סוכנות בניו יורק

 621-כ ב2009הסתכמו בסוף טאון 'ורג'בפנמה וגוהסניפים בניו יורק סך הנכסים של הסוכנות 

האשראי לציבור . מיליון דולר 1,267- כ2008בסוף , )לפני קיזוז יתרות הדדיות(מיליון דולר 

פיקדונות הציבור . 2008מיליון דולר בסוף  130מיליון דולר לעומת  121- הסתכם ב2009בסוף 

  בשנתההפסד. 2008 מיליון דולר בסוף 1,297 מיליון דולר לעומת 559- ב2009הסתכמו בסוף 

  .2008יליון דולר בשנת מ 32 של הפסד מיליון דולר לעומת 1-כלהגיע  2009

עיקר לקוחותיו  .סחר בינלאומיהכוללים אשראי ופעילות סניף פנמה מספק שירותים בנקאיים 

 מהמזרח הרחוק המייבאים סחורות, הם לקוחות עיסקיים מאיזור הסחר החופשי של פנמה

ם השירותים העיקריים ללקוחות אלו ה. דרום אמריקהמרכז וומייצאים אותן בעיקר למדינות 

   .ומימון לטווח קצר, בתחום הסחר הבינלאומי

הסניף משמש בעיקר . ופועל על פי החוקים וההוראות שם ,רשום באיי קיימן טאון'ורג'סניף ג

 עברה 2009 במרס 1-החל מ .פרטיים וחברות ,לקבלת פיקדונות של לקוחות ישראליים

חלט להעביר פעילות  הו2009במחצית השניה של . האחריות הניהולית לחטיבה לשוקי הון

   .טאון לסניף מרכזי תל אביב'ורג'ג

  בנק לאומי בריטניה 

 וממשיך בפעילות 1959נוסד בשנת ) בנק לאומי בריטניה( .סי.אל.בנק לאומי בריטניה פי

 .והינו כיום הבנק בבעלות ישראלית הגדול בבריטניה, 1902שהחלה בשנת  ,הקבוצה באנגליה

 רסי' בגבאמצעות חברה לנאמנותוכן  .רסי'בנקאית באי גוחברה בת , בלונדון פועל הבנק

Leumi Overseas Trust Corporation Limited הבנקאית הבת החברה  בבעלות מלאה של

  . מ"בע) רסי'ג(בנק לאומי , רסי'באי ג

פעילות הבנקאות המסחרית כוללת  .בנק לאומי בריטניה עוסק בבנקאות מסחרית ופרטית

ישראליות הפועלות  חברותועסקים הקשורים עם ישראל  ,אומיסחר בינל ,ן"מימון נדל

   .בבריטניה
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ן בבריטניה ובמערב אירופה ובכלל זה "בתחום הנדל בנק לאומי בריטניה מממן מגוון פעילויות

המימון ניתן הן ללקוחות . ן למגורים"ן מסחרי ונדל"מימון נדל, ן"השקעות ופיתוח של נדל

  .מקומיים והן לתושבי חוץ

של פעילות בנקאות  את פעילותו באמצעות רכישהלאומי בריטניה  הרחיב בנק 2005שנת מאז 

כמו כן גייס בנק לאומי בריטניה צוות המתמחה במימון סחר  .ובלונדון רזי'פרטית באי ג

הוסיף להתמחות רבת השנים שלו בתחום מימון  ובכך, (commodities) בינלאומי של סחורות

  .ת בסיס הלקוחות שלוהסחר הבינלאומי והרחיב א

הקים בנק לאומי בריטניה בשנת , על מנת להרחיב את מגוון המוצרים שמעמיד ללקוחותיו

 Asset Based Lending-על מנת לפעול בתחום ה ,Leumi ABL Limited, חברה בת ,2006

החברה החלה לפעול . (Invoice Discounting & Factoring) הכולל גם ניכיון חשבוניות

   .2006 בדרום בריטניה בחודש יוני במשרדים

. על מנת להרחיב את עסקי הבנקאות הפרטית , פתח הבנק נציגות בישראל2007בחודש יולי 

  . נסגר משרד הנציגות2009במחצית השניה 

ט לעומת " מיליון ליש1,323- ב2009 הסתכם בסוף בנק לאומי בריטניההמאזן המאוחד של 

   .2008 ט בסוף"מיליון ליש 1,573

. 2009ט בסוף " מיליון ליש938- ל2008סוף ט ב"מיליון ליש 1,086-מ ירדופיקדונות הציבור 

האשראי . ט" מיליון ליש309 היה, 2009ביתרת הפיקדונות בסוף רסי 'בנק לאומי ג חלקו של

 חלקו של. 2009סוף ט ב"מיליון ליש 1,115-ל 2008סוף ט ב"מיליון ליש 1,151-מכ קטןלציבור 

  . ט" מיליון ליש142 היה, 2009ביתרת האשראי בסוף רסי 'בנק לאומי ג

 בסוף ט"מיליון ליש 96-כ לעומת 101- בכ2009 בדצמבר 31-הקרנות והעודפים הסתכמו ב, ההון

2008.   

בחודש , ט" מיליון ליש5.0- הגדיל בנק לאומי בריטניה את ההון המשני ב2008בחודש פברואר 

ט על ידי הנפקת שטר הון " מיליון ליש7.5שני בסך של ההון המ  בוצעה הגדלה2008אפריל 

 מיליון 17 בוצעה הגדלה נוספת של ההון המשני בסך של 2008 בדצמבר 30-בונדחה לבנק 

  .ט על ידי הנפקת שטר הון נדחה לבנק"ליש

  .ט בהון המניות של בנק לאומי בריטניה" מיליון ליש10 השקיע הבנק 2008 באוגוסט 6ביום 

 הדירקטוריון בנק לאומי אישריכונים של הדירקטוריון וועדת הביקורת של הועדה לניהול ס

 לניצול בתרחיש קיצון ט "מיליון ליש 120 בסך BLUK- ל אשראי מסגרת2010בפברואר 

 הרשות המפקחת על 2009בהתאם להוראות ניהול הנזילות שפרסמה באוקטובר , זאת. בנזילות

  .(FSA)שירותים פיננסיים בבריטניה 

  ).6.1% 2008-ב( 7.6%-הסתכם ב הון לסך הנכסיםיחס 

  בסךלהפסד בהשוואהט " מיליון ליש2.2של ח וובר סיים בנק לאומי בריטניה 2009את שנת 

בגלל הפחתת שווי ו, גידול בהפרשה לחובות מסופקיםשנבע מ, 2008ט בשנת "מיליון ליש 4.0

  .2008-ההוגן של מכשירים פיננסיים ב
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  בנק לאומי שוויץ 

  . 1953נוסד בשנת ") בנק לאומי שוויץ: "להלןלעיל ו) (שוויץ( לאומי בנק

בת בבעלות -כמו כן לבנק לאומי שוויץ חברה .נבה'בציריך ובז, לבנק לאומי שוויץ שני סניפים

בנק לאומי שוויץ .  וכן נציגות בישראל2008 ונסגרה בשלהי שנת  קרנות נאמנותשניהלה, מלאה

, קדונות בנאמנותיביניהם קבלת פ, ת ללקוחות בינלאומייםמתמקד בשירותי בנקאות פרטי

  .וניהול תיקי השקעות בניירות ערך, ניהול חשבונות בדיסקרציה, מכירת מכשירים מובנים

 1,113לעומת , ש"פרמיליון  1,507- ב2009סך המאזן של בנק לאומי שוויץ הסתכם בסוף שנת 

 לסךבהשוואה , ש"פרמיליון  8.9-סתכם ב ה2009שנת ב הרווח .2008ש בסוף שנת "פרמיליון 

  .147.2% בשיעור של עליה .2008ש בשנת "פר מיליון 3.6של 

 מיליון 179 בסכום של 2009הסתכם בסוף שנת , כולל קרנות פנימיות,  ההון והקרנותסך כל

  .2008 שנת ש בסוף" מיליון פר167לעומת , )ש קרנות פנימיות"פר מיליון 2מתוכם (ש "פר

 4.7- ב2009או המוחזקים עבור לקוחות הסתכמו בסוף שנת / המנוהלים וסיםהנכהיקף 

  . 2008 שנת ש לסוף" מיליארד פר4.9לעומת ש "מיליארד פר

בנק לאומי שוויץ על ידי הרשות המפקחת על הבנקים בשוויץ  ננזף 2009 במהלך אוקטובר

)FINMA( ,2007ת נבה של הבנק בסוף שנ'בגין אירוע חד פעמי שאירע בסניף ז. 

על לקוח   מידע שגויFINMA - ונקבע כי הסניף מסר לFINMA על ידימדובר באירוע שנבדק 

ד העובד עם הבנק משך שנים "בשירותיו של עו  הסניף השתמשהתברר כי,  בנוסף.ספציפי

דבר שגרם , ד מעורב גם בחשבון הלקוח כמורשה חתימה"אלא שבמקרה זה היה עוה, ארוכות

   .לניגוד עניינים

FINMAעל ידי  פירמת רואי חשבון בינלאומית לבחינת אופן יישום ממצאי הבדיקה  מינתה

  .לאומי שוויץ

  (.L.I.I)לאומי אינטרנשיונל אינבסטמנטס 

התמורה . ל"החברה משמשת כזרוע של קבוצת בנק לאומי להנפקת אגרות חוב לציבור בחו

תשקיף לתוכנית רב שנתית ירסמה החברה  פ1997 בחודש דצמבר. מיועדת לשימושי הקבוצה

אגרות החוב .  מיליארד דולר בערבות הבנק1.0להנפיק אגרות חוב עד סך של . L.I.I ללפיה תוכ

 18-ב). London Stock Exchange- של הOfficial List-ה(נרשמו למסחר בבורסה הלונדונית 

   ל אשר היו במחזור באותה עת"הועבר הרישום של ניירות הערך הנ, 2006בדצמבר 

, London Stock Exchange-של ה Professional Securities Market- אל הOfficial List-מה

וזאת לאחר קבלת הסכמתו של הנאמן , עקב כניסתן לתוקף של תקנות חדשות באחוד האירופי

   .ל" לא היה גיוס במסגרת הנ2009-2006בשנים . של התוכנית

 747-כמתוכם נפרעו , דולר מיליארד 1.087 במסגרת תכנית זו סך של LI.Iבסך הכל גייסה 

  . 2009דולר עד סוף  מיליון

  . או מיחזור אגרות חוב שתפרענה בתנאים שיקבעו/ו גיוס נוסף ת ומאפשרפה עדיין תקהתוכנית

  .מיליון דולר 660 ניתן לגייס הדוחלתאריך 

  בנק לאומי לוקסמבורג

בנק לאומי לוקסמבורג . 1995מאי  ונפתח לציבור ב1994בנק לאומי לוקסמבורג הוקם בשנת 

  .והשקעות בניירות ערך הכולל פיקדונות, מספק ללקוחותיו מבחר של שירותי בנקאות פרטית

  .2008 בסוף אירו מיליון 740-רו לעומת כימיליון א 561- בסך כ2009סך המאזן הסתכם בסוף 
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רו י מיליון א498-כרו לעומת ימיליון א 475- הסתכמו פיקדונות הציבור בכ2009בסוף שנת 

 בסך 2009המוחזקים על ידי לקוחות הבנק הסתכמו בסוף שנת נכסי לקוחות . 2008בסוף 

  .2008-ברו י מיליון א922 לעומת רואי מיליון 1,023

בסך  להפסדרו בהשוואה י א מיליוני3.9בסך  ברווח סיימה לאומי לוקסמבורג 2009את שנת 

 נבע בעיקר מהפסדים בגין השקעות בניירות ערך  ההפסד.2008רו בשנת י אמיליוני 14.1 של

  .והפקדות בבנקים שנגרמו מהמשבר הפיננסי הגלובלי

 מיליון 20לעומת רו ימיליון א 28-בנק לאומי לוקסמבורג מסתכמים בכהאמצעים ההוניים של 

  .2008רו בסוף יא

ליון אירו על  מי5.9 הגדיל בנק לאומי לוקסמבורג את ההון המשני בסכום של 2008בחודש מרס 

  .ידי הנפקת שטר הון נדחה לבנק

אישר , פעתם על הנוסטרו של הבנקלנוכח ההתרחשויות בשווקים הפיננסיים בעולם והש

 נעשתהההגדלה .  מיליון אירו6 הגדלת הון נוספת בסך, 2008בנובמבר ,  לאומידירקטוריון

 מיליון 2.5נפרע בסך בדרך של הגדלת ההון הראשוני ובכלל זה פירעון ההון המונפק שטרם 

   .2009 בוצעה באפריל הגדלת ההון. אירו

  בנק לאומי רומניה 

 מהון המניות המונפק והנפרע 99% למעלה מ .S.C. Kolal B.V רכש הבנק מאת 2006באוגוסט 

מסכום זה . ב" מיליון דולר ארה46-וזאת בתמורה של כ, (.Eurom Bank S.A)של יורום בנק 

  .  מיליון דולר12שולמו לכיסוי הלוואות והוצאות בסך כולל של קוזזה מקדמה וסכומים ש

  .2006שם החברה שונה לבנק לאומי רומניה באוגוסט 

  . מיליון דולר19- הגדיל הבנק את ההון העצמי של בנק לאומי רומניה בכ2006בספטמבר 

ינואר  מיליון דולר וב50- הגדיל הבנק את ההון העצמי של בנק לאומי רומניה בכ2007בשנת 

  . מיליון דולר14- הוגדל בעוד כ2008

 ועוסק בפעילות,  סוכנויות7-ו סניפים 30-כהמפעיל , הינו תאגיד בנקאי ברומניהלאומי רומניה 

. ח"סחר בינלאומי ופעילות במט, מתן אשראי, קבלת פיקדונות, פיננסית מגוונת הכוללת

בעקבות השלכות . בולגריה,  פתח בנק לאומי רומניה את סניף בסופיה2008בחודש ספטמבר 

  . לסגור את סניף בולגריה2009 במאי 6-המשבר הכלכלי העולמי החליט הדירקטוריון ב

 7.5-של כרווח לעומת )  מיליון דולר4.3-כ( מיליון רון 12.7-ברווח של כ הסתיימה 2009שנת 

   .2008בשנת )  מיליון דולר3.0-כ(מיליון רון 

 כתוצאה מקיטון,  מיליון רון10-סך כב ברווח המימוני הגידול ברווח נבע בעיקר מגידול

  . מיליון רון 10-בסך כ, בהפרשות לחובות מסופקים

 , מיליון דולר100קו אשראי בסכום של  ,2008בשנת , בנק לאומי העמיד לבנק לאומי רומניה

של עם אפשרות , זאת באמצעות פיקדון ללא זמן פירעון ,לצורך הרחבת הפעילות העיסקית

 עומדת יתרת הפיקדון על 2009נכון לסוף  .מיום הגשת בקשה לפירעונושנתיים רעונו לאחר פי

  .  מיליון דולר86-כ

לניצול ,  מיליון דולר50קו נזילות בסך  התבקש בנק לאומי להעמיד לבנק לאומי רומניה, בנוסף

 מחודש ,בקשה זו נובעת ממכתב של הבנק המרכזי של רומניה .במקרה של משבר נזילות בבנק

, בין היתר, בה יוצגו ,לפיו נתבקשו כל הבנקים ברומניה להגיש תכנית לשעת חירום, 2009ינואר 
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בנק והבקשה אושרה על ידי הדירקטוריון . שניתן לגייס בשעת מצוקה, מקורות מימון חלופיים

   .ישראל

) דולר ן מיליו441-ב( מיליון רון 1,295-ב 2009הסתכם בסוף בנק לאומי רומניה המאזן של 

 716-הסתכמו בפיקדונות הציבור  .2008בסוף ) דולרמיליון  456-כ( מיליון רון 1,343 לעומת

סוף ב) דולרמיליון  251-כ( מיליון רון 737-לעומת כ 2009 סוףב) דולרמיליון  244-כ(מיליון רון 

מיליון רון  905-לעומת כ)  מיליון דולר299-כ( מיליון רון 879-הסתכם באשראי לציבור וה, 2008

  .2008סוף ב)  מיליון דולר308-כ(

 ) מיליון דולר93-כ(רון מיליון  273-כ ב2009בדצמבר  31-הקרנות והעודפים הסתכמו ב, ההון

  . 2008בסוף  )מיליון דולר 87-כ( מיליון רון 260לעומת 

  ).דולר 0.349 - 2008בסוף ( דולר 0.340=  רון 1

   )לטין אמריקה(לאומי 

 והוא פועל באמצעות משרד ראשי במונטבידאו, 1980בשנת  נוסד .א.ס) מריקהלטין א(לאומי 

  . כלליתמספק שירותי בנקאות לאומי לטין אמריקה  .סניף בפונטה דל אסטהו

בסוף   מיליון דולר41דולר לעומת   מיליון39- ב2009מאזן לאומי לטין אמריקה הסתכם בסוף 

2008.  

מיליון  7.7-לעומת כמיליון דולר  10- בכ2009בדצמבר  31-הקרנות והעודפים הסתכמו ב, ההון

   .2008בסוף  דולר

 אלף דולר בשנת 540- אלף דולר לעומת רווח בסך של כ716- של כבהפסד הסתיימה 2009שנת 

 מיליון 237 לעומת 2009מיליון דולר בסוף  208-יתרת הפעילות החוץ מאזנית הסתכמה ב. 2008

  . 2008דולר בסוף 

  ילנציגות בברז

 חקירה נגד נציגות הבנק בסאו פאולו שנוהלה על ידי המשטרה 2005בברזיל נפתחה בדצמבר 

הבנק הגיש בקשה . במסגרת החקירה נחקרו גם לקוחות שונים ונלקחו מסמכים. המקומית

להעברת החקירה למשטרה הפדרלית והשופט קיבל את הבקשה והורה על העברת החקירה 

 לסגור את החקירה וזאת לאור חוות דעת משפטיות של עורכי הבנק מבקש. לרשויות הפדרליות

, במחצית השנה האחרונה לא היתה כל התפתחות בנושא. דין מקומיים המייצגים את הבנק

  .בשלב זה לא ניתן להעריך את תוצאות החקירה ואם תימשך או תיסגר

 לגרה בשנים א-נפתחה חקירה נוספת בברזיל בעניין פעילות הנציגות בפורטה  2008בשנת 

  .לא היתה כל התפתחות בשנה האחרונה בנושא. 2006הנציגות נסגרה במחצית . 2005-2002

נסגרו במרס ינרו 'המשרדים בריו דה ז .ו נסגרו משרדי נציגות הבנק בסאו פאול2008בינואר 

2009.  

  (Leumi Re) -לאומי רי 

 (Guernsey) באי גרנזי - .Leumi Re Ltd -מ " הקים הבנק את חברת לאומי רי בע2002ביוני 

שיבטחו את קבוצת  לחברות ביטוח החברה בבעלות מלאה של הבנק ומשמשת כמבטח משנה

כמו כן  . מיליון דולר6מתוכם נפרעו ,  מיליון דולר30ההון המונפק של החברה הינו . לאומי

  . מיליון דולר9 התחייב הבנק בכתב ערבות להעמיד ללאומי רי כספים נוספים עד לסך

 New Hampshire Insurance Companyח לטובת המבט ללא הגבלה בסכום נוסף ערב הבנקב

  . מ"להבטחת תשלום תביעות המבטח כלפי לאומי רי בע
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  :החברה הוקמה באישור בנק ישראל הקובע

  . מאמצעי השליטה בחברה100%הבנק יחזיק  •

  .ביטוח חבויות וביטוח הרכוש, החברה תעסוק בביטוח בנקאי •

   .וק בביטוח רק עבור קבוצת בנק לאומיהחברה תעס •

  

 ,2008 מילון דולר בסוף 34.4לעומת , דולר מיליון 38.8 בסך 2009מאזן החברה הסתכם בסוף 

ההון . 2008 מיליון דולר בסוף 15.1מיליון דולר לעומת  15.8-ועתודות הביטוח הסתכמו ב

 הסתכם בסך 2009לשנת וח הרו. מיליון דולר 17.4 הסתכם בסך 2009 בדצמבר 31העצמי ליום 

  .2008- מיליון דולר ב2.2 של הפסדלעומת , מיליון דולר 3.2

 ערוכים הדוחות הכספיים של החברה על פי כללי החשבונאות המחודשים של 2003החל משנת 

על פי כללים אלה ערוכים . (Association of British Insurers)אגוד המבטחים הבריטי 

 לפיו מחושבות עתודות הביטוח (annual basis)ה על בסיס שנתי הדוחות הכספיים של החבר

  .אומדן העלויות של יישוב התביעות שדווחו נכון לתאריך הדוחות על בסיס הערכה של
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  בשוק ההון ובשירותים פיננסיים פעילותה

   Leumi Global Managersקרנות 

ל בשיטת "קרנות בחו סדרתמנהלת , )LGM: להלן( Leumi Global Managers Fundsת חבר

Manager-of-Managers .בכפוף לחוקים החלים על ל "המשווקות על ידי שלוחות לאומי בחו

  . ורשומה בלוקסמבורג2004 החברה הוקמה בשנת .פעילותן

 SEI Investments  חברת הינה פרי שיתוף פעולה של קבוצת לאומי עםLGMקרנות  ניהול

ותפעול ניהול תהליכי השקעות , תרונות ניהול נכסים מובילה המספקת פחברה, )SEI: להלן(

 מנהלת נכסים בהיקףהחברה , 2009נכון לסוף דצמבר  .ללקוחות מוסדיים ופרטייםהשקעות 

  .מיליארד דולר 158- כשל

SEI מתמחה בניהול קרנות בשיטת Manager-of-Managers.  קרנותSEI מנוהלות על ידי 

 SEIפעילותה של  .פציפי שבו משקיעה כל קרןשוק הסב המתמחיםמנהלי השקעות מספר 

 יםהמאפשר, תוך הפעלת אמצעי בקרת סיכון ופיקוח, מתאפיינת בניהול אקטיבי של הקרנות

 יותר גבוה פוטנציאל קייםבאחרים כשלדעתה  והחלפתם  השקעותלחברה שילוב בין מנהלי

  .להשגת תשואה לאורך זמן

מטבע וסכומי השקעה , סיכון, פייני תשואהקרנות בעלות מאשבע  כוללת LGMסדרת קרנות 

  .המותאמים לצרכי לקוחות קבוצת לאומי, שונים

  .מיליון דולר 202- כLGMצברו קרנות , 2009 בדצמבר 31-לנכון 

  .159לפרטים בדבר הכנסות מפעילות בשוק ההון ראה בעמוד 

  

  בנקאית של חברות כלולות-פעילות חוץ

מיליון  2,178- ב2009 בדצמבר 31-בלולות מסתכם סך כל ההשקעה של הקבוצה בחברות הכ

התרומה לרווח הנקי מפעולות רגילות של . 2008 בדצמבר 31-בח "מיליון ש 1,842ח לעומת "ש

 249סך לרווח בח בהשוואה "מיליון ש 81בסך  ברווח הסתכמה 2009החברות הכלולות בשנת 

   .2008ח בשנת "מיליון ש

  .157בעמוד י ראה אלבקשר עם מכירת תאגיד רי

  .158-156לפרטים נוספים ראה בעמודים 
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  החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם

  כללי

 כרוכה בנטילת סיכונים שהעיקריים זופעילות .  פיננסיותתהבנק פועל במגוון רחב של פעילויו

לסיכונים אלה נלווים סיכונים .  סיכוני נזילותלרבות, סיכוני אשראי וסיכוני שוק: שבהם

   .תפעוליים וסיכונים משפטיים

 באופן ים ומתעדכנים נבחנ,ל"בארץ ובחו, ול הסיכוניםהשיטות ונהלי העבודה בתחום ניה

 ובהנחיות ,בשינויים החלים בסביבה העסקית,  תוך התחשבות במדיניות הבנק,שוטף

  .  כמו גם גורמי רגולציה רלבנטיים נוספים בארץ ובעולםדרישות בנק ישראלבו

 לגבי ניהול  לניהול בנקאי תקין339 מתבצע במסגרת הוראת בנק ישראל םסיכוניהניהול 

  :חברי ההנהלה האחראים על הסיכונים .הסיכונים ובקרתם

  . מנהל סיכוני שוק- נהרי. מר ז

  .אשראי סיכוני ת מנהל- רוסק עמינח. ר 'גב

  . מנהל סיכונים תפעוליים- מלאך. מר י

  . סיכונים משפטייםת מנהל- זנדהאוז. נ' גב

. ל הראשי"הכפוף למנכ, וניםהאגף לבקרת סיכ בקרת ניהול הסיכונים מתבצעת על ידי

וועדות ההנהלה לניהול הסיכונים  השליטה והבקרה על ניהול הסיכונים מתבצעת על ידי

  :כלהלן, השונים

 .ל הראשי"הוועדה העליונה לניהול סיכונים של הקבוצה בראשות המנכ •

 .וועדות פרטניות בראשות מנהלי הסיכונים •

 

ועדה זו . ועדת דירקטוריון לניהול סיכונים הוקמה , ניהול הסיכוניםלאור חשיבות נושא

 ,אגף לבקרת ניהול סיכוניםמה וממנהלי הסיכונים, ל הראשי"מהמנכמקבלת דיווחים שוטפים 

  .ומביאה בפני מליאת הדירקטוריון את הנדרש לאישור המליאה, מעדכנת מגבלות

  מערך ניהול הסיכונים  .1

שהיא המפתח לניהול סיכונים , תבקבוצת לאומי קיימת תרבות ניהול סיכונים קפדני

ההנהלה הבכירה והדירקטוריון מעורבים באופן פעיל בתהליכי ניהול הסיכונים . אפקטיבי

ועדות סיכונים , ל"ועדת סיכונים עליונה בראשות המנכ. וקביעת תיאבון הסיכון של הקבוצה

 ההיבטים של  ברשות מנהלי הסיכונים וועדת הסיכונים של הדירקטוריון דנות בכלתייעודיו

  . חשיפות הסיכון השונות וקובעות מגבלות בהתאם לתנאי השוק ולתחזיות

אשר , )כמפורט לעיל (לכל תחום סיכון מונה מנהל סיכונים ראשי שהינו חבר הנהלת הבנק

באחריות מנהל הסיכונים לוודא . באחריותו לקבוע את המדיניות ויישומה ברמת הקבוצה

השקעה במשאב , מחקר ופיתוח, בקרות, דרך קביעת נהליםקיום ניהול סיכונים איכותי 

לכל מכשיר פיננסי , בנוסף. הדירקטוריוןלוועדה לניהול סיכונים של האנושי ודיווחים להנהלה ו

זיהוי והערכת כלל הסיכונים הטבועים , או שירות ללקוח נקבע מנהל מוצר שאחראי על מיפוי

  .ם חדשיםדבר החשוב במיוחד בהקשר של מוצרי, בפעילות

אחראי לקיומה של בקרת סיכונים מקיפה ובלתי תלויה ) ס"אבנ(האגף לבקרת ניהול סיכונים 

ס ממלא תפקיד מפתח בקידום ההבנה של הנהלת הבנק וההנהלה "אבנ. בכל רחבי הקבוצה

, מזוהיםהמהותיים ומוודא שכל הסיכונים , הבכירה את פרופיל הסיכון הכולל של התאגיד
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פיתוח המתודולוגיות ליווי או ס כוללים גם "תחומי האחריות של אבנ. םמוערכים ומנוהלי

ס מוביל את "אבנ. לניהול ואמידת הסיכונים בהתאם לסטנדרטים איכותיים המקובלים בעולם

  . התהליך להערכת הלימות ההון בקבוצה

  :מתבטאת ב, החשיבות שניתנת בקבוצת לאומי לניהול ובקרת סיכונים

המבקר , כל מנהלי הסיכונים. ל"לניהול סיכונים בראשות המנכהקמת וועדה עליונה  •

 .חברים בוועדה הראשי ובקר הסיכונים הראשי

 .הקמת וועדת דירקטוריון לניהול סיכונים •

 .הצבת נושא המצוינות בניהול הסיכונים כיעד מרכזי באסטרטגיה של הקבוצה •

י כח אדם ברמה העמדת תקציבים גדולים לנושא ניהול הסיכונים וכן הקצאת משאב •

 .גבוהה

  

 מדיניות וסיכונים מהותיים  .2

לאומי מציב את ניהול הסיכונים בחשיבות גבוהה במטרה להיות הקבוצה הבנקאית הרווחית 

 תוך ניהול רמת הסיכון כפי שהיא מתבצעשיפור הרווחיות . ביותר בישראל לאורך זמן

 את ממקדלאומי . ימת בקבוצהמשתקפת ביחסי הלימות ההון ובמדיניות ניהול הסיכונים הקי

  . וניהול סיכונים הלאמידחשיפותיו רק בפעילויות שבהן יש ברשותו המומחיות הנדרשת 

בבנק ובחברות הבנות העיקריות קיימים מסמכי מדיניות המתייחסים לניהול סוגי הסיכונים 

ערכות קיימות מכן  ו,מגבלות וסמכויות,  כחלק מהמדיניות נקבע תאבון הסיכון.העיקריים

  .מצב בפועלמול ה את המגבלות הבודקיםבקרה ודוחות ניהוליים תקופתיים 

 :בין נוטלי הסיכון ובין בקרי הסיכון ומתקיימות מספר רמות בקרה בדרך כללקיימת הפרדה 

בקרה מקצועית של  ,)מערך, חטיבה ,מרחב(בקרת מטה יחידתית , בקרה של ההנהלה הישירה

פנימית על תקינות  הובקרבקרת ניהול הסיכונים  ,השוניםמומחי התוכן בסוגי הסיכונים 

  .הנהלים והמגבלות, ההליכים

, ממשלותל, לבנקים,  הכולל אשראי לציבורהסיכון העיקרי של הקבוצה הוא סיכון האשראי

תואם את עסקי הליבה של הקבוצה ובא לידי ביטוי סיכון זה  . נגזרים וכדומה,ניירות ערך

מדיניות הבנק . מסחריים וקמעונאיים וגם בפעילות הנוסטרו, קייםבפעילות מול לקוחות עס

הבנק שואף כי . בארץ הינה להיות גורם מהותי בכל סוגי האשראי על מנת לגרום לפיזור הסיכון

המגבלות על תיק האשראי , קביעת גובה מסגרות העבודה מול לווים, ניהול תיק האשראי

חלוקת הטיפול בלקוחות בין . ן בניגוד למונחי חשיפהומדידת הריכוזיות יהיו במונחים של סיכו

כדי להבטיח את התמחות בסוג עסקה /מורכבות,  מתבצע בהתאם לגודל החבותקווי העסקים

  . רמת המומחיות הנדרשת לטיפול בכל מגזר וסוג פעילות

ול הניה. הוא הסיכון השני בחשיבותו שהבנק נוטל על עצמו, לרבות סיכוני נזילות, סיכון השוק

תוך הערכת הרווח החזוי , השוטף של סיכוני השוק נועד לתמוך בהשגת היעדים העסקיים

החשיפות לסיכוני . מניהול הסיכונים לצד הנזקים העלולים לנבוע מהחשיפה לסיכונים אלה

מערכת מגבלות שנקבעה על ידי הדירקטוריון . שוק מנוהלות באופן דינאמי ברמת הקבוצה

הרווח החשבונאי ומצב הנזילות לשינויים ,  של הערך הכלכליתוחמת את השפעת החשיפה

  .בלתי צפויים בגורמי הסיכון השונים

, הכוללים גם סיכונים משפטיים, בפעילות הבנק כמתווך פיננסי קיימים סיכונים תפעוליים

ניהול הסיכונים התפעוליים מתבצע לפי .  נושאי המשכיות עסקית ואבטחת מידע,סיכוני ציות

  .  בכל חלקי הקבוצה(Best Practice)ם גבוהים סטנדרטי
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  סיכוני שוק ונזילות  .3

  האסטרטגיה בניהול סיכוני השוק והנזילות .3.1

 תזרימי המזומנים, הון העצמיה , השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות,תוצאות העסקיותה

מדד ב,  החליפיןבשערי, בשיעורי הריביתוערך הבנק חשופים לסיכוני שוק שמקורם בתנודתיות 

  .נוספיםובמדדים כלכליים  ל"במחירי ניירות ערך בארץ ובחו, המחירים

לתמוך בהשגת היעדים העסקיים תוך הערכת , סיכוני השוק נועדה מחדמדיניות ניהול 

 בהשוואה לרווח הצפוי וזאת, הסיכונים והנזקים שיכולים לנבוע מהחשיפה לסיכונים והגבלתם

כל זאת . חית את רמת הסיכון הנובעת מהפעילות השוטפת של הבנקנועדה להפ, ומאידך, מהם

בשינויים החלים בסביבה  ,במגבלות ובעלויות של פעולות החיסוי, בהתחשב בהיקף הפעילות

ובהתפתחויות החלות בעולם , בהנחיות ובדרישות של בנק ישראל, העסקית בארץ ובעולם

 הבנק מנהל .תן לצרכי הקבוצה והבנקבנושא המדידות ושיטות הניהול של הסיכונים והתאמ

  .באופן דינאמי את החשיפות לסיכוני שוק

מגבלות אלו נועדו . מדיניות ניהול סיכוני השוק כוללת קביעת מגבלות על החשיפות הפיננסיות

מערכת המגבלות .  להיגרם כתוצאה משינויים לא צפויים בשווקיםעלוללצמצם את הנזק ש

לשינויים , הרווח החשבונאי ומצב הנזילות, ערך הכלכליתוחמת את השפעת החשיפה של ה

  .ב"וכיו, שערי חליפין, המדד, בגורמי הסיכון השונים כגון שיעורי הריבית בלתי צפויים

הן את התיק הבנקאי ו  ברמה הכוללת הן את התיקמבוצע ברמת הקבוצה ניהול סיכוני השוק

 ולכל אחת מחברות ים המסחרייםיקלבנק מגבלות ספציפיות לת, יחד עם זאת. המסחרי כאחד

  .הבנות

ובכלל זה , בתחום ניהול סיכוני השוק מגבלותמספר הוחמרו  2009-2008השנים במהלך 

  . מגבלות על פעילות תיקי הנוסטרו

נטילת  אישר הדירקטוריון 2010-לבהתחשב בתחזית הבנק להתייצבות ושיפור מתון בכלכלה 

  .  אשר מתבטאת בשינויים במגבלות2009-2008שנים במגבוהה יותר מעט סיכוני שוק וברמה 

.  ולמציאות המשתנהליעדי הבנק, לתיאבון הסיכוןהותאמו  המגבלות ברמת הדירקטוריון

 הוחמרו ומאידך 2010-ל ור היעדים שהוצבוהורחבו המגבלות שהפכו לאפקטיביות לא, מחד

 . מגבלות שנמצאו כלא אפקטיביות

בנושא ניהול סיכוני  ,339' נוהל בנקאי תקין מס,  הבנקיםהבנק מיישם את הוראת המפקח על

ובכלל זה ,  ההוראה קובעת עקרונות יסוד לאופן ניהול הסיכונים ובקרתם.השוק של הקבוצה

הגדרת אמצעי הבקרה והכלים למדידת הסיכונים , האחריות של ההנהלה והדירקטוריון

  . ואמצעי הבקרה והפיקוח על סיכונים אלה

 ובכללן 2ק ישראל פרסם הוראת שעה שמבוססת על הנחיות נדבך שני של באזל  בנ2008 בשנת

הבנק ביצע סקר פערים והכין תוכנית , 2008-2009במהלך  .ההוראה לניהול סיכוני ריבית

  .2010 והחלק הנותר יטופל במהלך 2009רוב הפערים טופלו במהלך . עבודה לסגירתם

למשמעות מושג זה ראה סעיף " פה פני עתידמידע צו"חלק מהמידע המובא בפרק זה הינו 

  .51לעיל בעמוד " תיאור עסקי התאגיד הבנקאי ומידע צופה פני עתיד"
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   שוקה סיכוני המבנה וארגון פונקציית ניהול .3.2

על מדווחת , המתכנסת מדי שבוע, הראשיל "מנכועדת ההנהלה בנושאים שוטפים בראשות ה

ל "המנכ. דירקטוריון לחשיפות לסיכוני שוק ונזילותבמגבלות שקבע המצב החשיפות והעמידה 

עד שישה שבועות במסגרת דוח ו חודש של בין מדווחת לדירקטוריון אחת לתקופההראשי 

  . לדירקטוריוןל"המנכ

 מגובשת ומבוקרת במסגרת הועדה לניהול סיכוני ,נדונה, בקבוצהמדיניות ניהול סיכוני השוק 

מנהל סיכוני השוק   בראשותALCO - (Assets & Liabilities Committee)השוק 

  . ל" המנכעל ידיחברי הוועדה שמונו ובהשתתפות 

   :הועדה עוסקת בנושאים הבאים

 .מגבשת עקרונות למדיניות ניהול סיכוני השוק בקבוצה •

 .מוודאת שהפעילות העסקית היומיומית מתנהלת בהתאם לעקרונות מדיניות סיכון שוק •

נדרשים הנזילות ושינויים , מהיבטי זמן פרעון, ההתחייבויותבוחנת את תמהיל הנכסים ו •

 .בו

כולל (הולמים ומקוימים בכל זמן , כולל סיכוני נזילות, מוודאת שהמגבלות לסיכוני שוק •

 ).האצלת מגבלות ליחידות השונות

תוך כדי ,  נושאים עקרוניים הקשורים למדיניות תמחור הנכסים וההתחייבויותבוחנת •

 .'הלקוחות וכד, לתנאי השוק המשתנים, ח הפיננסיהתייחסות למרוו

 . יישום מדיניות הסיכון הקבוצתית בחברות הבנות השונותמוודאת •

 . במדיניות ההשקעות הפיננסיות של הבנק וחברות הבנותדנה •

 השלכות אפשריות של פעילות לקוחות ושינויים בסביבה העסקית המקומית או בוחנת •

 .הבנק והקבוצההבינלאומית על סיכון השוק של 

 .המלצות ואפקטיביות של וועדות סיכוני שוק בחברות הבנות,  פעילותבוחנת •

 . מנקודת ראות סיכוני שוקמיושם,  שנוהל התחלת פעילות הכרוכה בסיכון חדשמוודאת •

 .בשיטות מדידת סיכוני שוקדנה  •

 . הוועדה העליונה לניהול סיכוניםעל ידי בנושאים נוספים שיוגדרו דנה •

 . אחר יישומןועוקבתהחלטות הנובעות מפעילות הוועדה  מקבלת •

 .מאתגרת אומדני מודל ההון בנושאים הרלבנטיים •

  

ל נדונה ומבוקרת במסגרת הועדה העליונה לניהול הסיכונים "המדיניות המגובשת בוועדה הנ

התפעולי , השוק, האשראי(ל הראשי ובהשתתפות כל מנהלי הסיכונים "בראשות המנכ

  . ובקר הסיכונים הראשיבקר הראשי המ, )והמשפטי

העמידה את הן את המתודולוגיה והן  בוחן, ל הראשי"הכפוף למנכ, בקר הסיכונים הראשי

וכן את הנזק האפשרי להון הבנק בתרחישים , במגבלות שקבע הדירקטוריון והנהלת הבנק

גרת דוח  במס,לדירקטוריוןו  למנהל סיכוני השוק,ל הראשי"מדווחים למנכ אלה. קיצוניים

 מרוכזות ם והסמכויות לניהולם שנקבעו לההמגבלות, החשיפות לסיכוני השוק .ל"המנכ

,  סיכוני השוק ברמת הבנק והקבוצהמצב בפועל שלמסמך כולל ה. " החשיפותמסמך"ב

המסמך מופץ לחברי . מתודולוגיות על מדידת סיכונים ודיווח על המגבלות ועמידה בהן

בוועדת  םאחת לרביע מתקיי. הרבעוני בסיכוני שוק ונזילותהדיון במסגרת הדירקטוריון 
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 מדווחת תמונת ,סיכוני השוקלדיון מפורט במדיניות החשיפות  הדירקטוריון לניהול סיכונים

וכן הנזק שיכול להיווצר לבנק מתרחישים  ,המצב של העמידה במגבלות ברמת הקבוצה

השונה משמעותית מהמכשירים , םבמכשירים פיננסייחדשה  כל פעילות, בנוסף .קיצוניים

תוצאות דיוני וועדת . "מוצר חדש" במסגרת נוהל דיון ואישור הוועדהמובאת ל, הקיימים

 המגבלות על היקף החשיפות לסוגיהן והשינוי בהן, המדיניות,  לניהול סיכוניםהדירקטוריון

יים בעת אישור הדוחות הכספיים הרבעונ. מדווחות ומאושרות במליאת הדירקטוריון

  .דירקטוריון על העמידה במגבלות שנקבעומליאת הוהשנתיים מדווח מנהל סיכוני השוק ל

  הבנותברותח. ל"המגבלות שנקבעו ברמת הקבוצה כוללות את כל חברות הבנות בארץ ובחו

מסגרות לחשיפות  בתיאום עם הבנק בארץ כאשר ה סיכוני שוקל קובעות מדיניות לניהול"בחו

על ידי מנהל סיכוני  ומאושרות במתכונת אחידה שנקבעה על ידי הבנק נקבעותלסיכוני שוק 

  . השוק של הבנק

בנות אחת לחודש או  החברותההמידע על מצב החשיפות בהתאם למסגרות שנקבעו מתקבל מ

  .קבוצהב החשיפות  הכולל שלבניהול בחשבון א ומוב,לפי דרישה

  :)2 באזל 10טבלה ( להלן דרישות ההון בגין סיכוני השוק

    **2009 בדצמבר 31  *2008 בדצמבר 31

    ח"במיליוני ש  

  דרישות ההון בגין    

  סיכוני ריבית  432  350

  סיכון מחירי מניות  36  4

  סיכון שער חליפין  161  78

  אופציות  39  61

  סך דרישת ההון בגין סיכוני שוק 668 493

  

  .1לפי באזל   *

  .2 באזל 1לפי נדבך   **

  

  : בסיכוני השוקיםהסיכונים העיקרי  .4

  החשיפה בבסיס 4.1

כך שהשקעה של ההון במגזר ,  ההון מוגדר כמקור שקלי לא צמוד,על פי כללי החשבונאות

 נמדדתסיכוני הבסיס חשיפה לה .בסיס כחשיפת מוגדרת , הלא צמודשאינו המגזר השקלי

   .הקבוצה של כאחוז מההון החשוף

 נכסים קבועים בניכוי,  ועתודות מסוימותההון העצמי כולל את, ההון החשוף ברמת הבנק

 ממקורותל אשר ממומנות "השקעות בחברות בנות בחולמעט ה, השקעות בחברות מוחזקותו

ההון העצמי  כולל את ההון החשוף, ברמת הקבוצה . ולכן אינן מנוכות מההוןבמטבע חוץ

  .כלולותהשקעות בחברות  נכסים קבועים ובניכוי, ועתודות מסוימות

במדד המחירים להתרחש כתוצאה משינויים עלול הפסד שמתבטאת ב לסיכון הבסיס החשיפה

 העסקאותכולל השפעת , התחייבויותלהנכסים שווי ההפרש שבין עקב , ובשערי החליפין

   .בכל אחד ממגזרי ההצמדה, העתידיות

מדיניות ההנהלה היא לנהל באופן מבוקר את הסיכונים הנובעים מחשיפת הבסיס במסגרת 

גבלות שקבע הדירקטוריון ולקבוע באופן שוטף ועדכני את מידת החשיפה בכל מגזר הצמדה המ
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 -כן השינויים במחירים הכספים וובהתאם לתחזיות הכלכליות על התפתחות שוקי ההון 

  .אינפלציה והמחירים היחסיים הצפויים במגזרים השונים

 י שיקולי תשואה צפויה וסיכוןמחולקות על פ, מגבלות החשיפה שאושרו על ידי הדירקטוריון
מנוהלת באופן וחדרי המסחר  ALM- הפוזיציית.  ולחברות הבנותALM-ל, לחדרי המסחר
  .המכשיר וסוג הפעילות, כאשר יש להן מגבלות נוספות ברמת הסיכון, ישוטף ויומיומ

בין הנכסים לבין מטבעי שומרות בדרך כלל על איזון ובארץ ל " בחו הבנותחברות
בסיס חשיפות  חברות אלו מנהלות .וההון הפנוי שלהן מושקע במטבע המקומי, יותההתחייבו

הבנק עם  בתאוםו,  המעוגנת בהחלטות הדירקטוריוניםמדיניותהעל בסיס  ,בהיקפים נמוכים
   .בארץ

לצורך הניהול והדיווח השוטף מבוצעים שינויים מסוימים המביאים בחשבון את הגישה 

  :להלן השינויים העיקריים. בשונה מהגישה החשבונאית, בסיסהכלכלית של הבנק לסיכוני 

 רגיש ח מוצג כנכס שקלי לא צמוד שכן אינו"במט) ה"אנ(אשראי שאינו נושא הכנסה  •
  . ח כפי הראיה החשבונאית"לעומת נכס מט, ח"לתנודתיות בשער המט

י הלא  בגישה החשבונאית מוצגים במגזר השקל-מיסים נדחים בגין התחייבויות לפנסיה  •
לעומת הצגה כנכס צמוד למדד בגישה הכלכלית בהתאם להתחייבות שבגינה נרשם , צמוד
מנוכה באופן יחסי , לפי הכללים החשבונאיים, ההפרשה הכללית לחובות מסופקים. המס

שקלית לא , כלכלית הפרשה זו מהווה התחייבות מעין הוניתהבראיה  .ממאזני ההצמדה
 . צמודה

 אגרות החוב בתיק הזמין למכירה לפי כללי חשבונאות ההפרשה לשווי שוק של •
הכלכלית הפרשה זו מהווה פריט בראיה  .נוספת ליתרת התיק על פי בסיס הצמדה/מנוכה

 .מעין הוני

 האופציות הגלומות במכשירים צמודי מדד - (embedded)ופציות שקליות משובצות א •
אופציות . יס ומדווחות בנפרדמחושבות במונחי נכס בס" ברירה"ובמכשירים שקלים מסוג 

ואינן חלק מהמגבלה הכוללת של חשיפות להן אלו כפופות למגבלות פרטניות שנקבעו 
 .הבסיס

   מגבלותהחשיפה בבסיס ועמידה ב .4.1.1

 לדוחות 16 באורמצב החשיפה בבסיס המחושב בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים מוצג ב

  .הכספיים

. בהשוואה למגבלות שקבע הדירקטוריוןו,  הקבוצהבפועל ברמתהכלכלית להלן החשיפה 

   :הנתונים מוצגים במונחים של אחוז מההון החשוף

     המגבלות המאושרות  )1 (המצב בפועל

     חשיפה במונחי   בדצמבר31   בדצמבר 31

    אחוז מההון  2009  2008

      %-ב  

  לא צמוד   )100%(-50%  1.5  )25.0(

 צמוד מדד  )50%(-100%  0.3  26.1

  )4( מטבע חוץ  )3( )10%(-25%  )1.8(  )1.1(
  
הגרעון המדדי במונחי דלתא זו בהתחשב בחשיפה . שקל הגלומות במכשירים פיננסיים/לא כולל אופציות מדד )1(

  .15%-ב 2009 בדצמבר 31-ב והעודף המדדי יקטן 15%- ב2009 בדצמבר 31-יגדל ב

  .טבע ומטבע המרבית בכל מחשיפהבנוסף לבנק ולחברות הבנות מגבלות על ה )2(

  )15%(-15% -המגבלה  2010מתחילת  )3(

  .ל" במטבע חוץ נובעת בעיקר מחיסוי המס בגין ההשקעות בחוshortהפוזיציה  )4(
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 נע במהלך ,שיעור זה.  מההון החשוף2.3% הושקע במגזר הצמוד למדד בממוצע כ2009במהלך 

, יחסיתר נמוך בשיעונותב הון  ח"ח והצמוד מט"למגזר המט .)12.0%( לבין 23.8%השנה בין 

   .על הרווח לפני מס אינה מהותיתשל שינוי בשערי החליפין ולכן ההשפעה 

והפרשי שער בגין ההשקעות  לשינויים בשער החליפין השפעה על שעור המס האפקטיבי הואיל

שלא כמו הפרשי , ל אינם מובאים בחשבון בבסיס ההכנסה לצורך חישוב ההפרשה למס"בחו

בכפוף לשיעורי . ומכאן חוסר הסימטריה בגין הפרשי השער, וןהשער בגין מקורות המימ

ביחס לשקל ובהתחשב בהיקף ההשקעות  השינויים בשערי החליפין של המטבעות השונים

הבנק מבצע חיסוי כנגד חשיפת  .ל עשויה להיות לכך השפעה מהותית על ההפרשה למס"בחו

  . ל"המס בגין ההשקעות בחו

במסגרת תרומת חברות  177 מוצגת בעמוד 2009 בשנת ההשפעה בפועל של הפרשי השער

לשינויים בשערי החליפין יש השפעה על ההכנסות , כמו כן.ל לרווח הקבוצה"מאוחדות בחו

  .2010נטו בוצעה פעולת חיסוי בראשית הצפויות ההכנסות מכנגד כמחצית . ח"השוטפות במט

  . על ידי הדירקטוריוןמגבלות החשיפה בבסיס שאושרו עמדה הקבוצה בכל, 2009בשנת 

 בדצמבר 31להלן הרגישות לשינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ העיקריים ליום 

המדידה מתייחסת להשפעת השינויים על הון הבנק וכוללת את הפעילות במכשירים . 2009

  ): מאזניים וחוץ מאזניים

    דולר  רויא  ט"ליש  ש"פר  יין

    ח"במיליוני ש      

  ח" בשע5%עלייה של   )20(  19  4  )7(  1

  ח" בשע10%עלייה של   )36(  38  10  )14(  3

  ח" בשע5%ירידה של   14  )18(  )6(  1  1

  ח" בשע10%ירידה של   22  )37(  )11(  )1(  3

  

נתונים אלה אינם מביאים בחשבון את ההשפעה של שינוי בשער החליפין על תזרימי ההכנסות 

  . ח"במטוההוצאות 

  ריביתלהחשיפה  .4.2

לסיכון בגין השינויים בריבית נובעת מהפער בין מועדי הפרעון ומועדי שינוי הריבית החשיפה 

לצורך ניהול סיכון הריבית נבחנים הפערים . של 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

כתוצאה  רווח החשבונאי השנתישל הו 1 הכלכליהפוטנציאלית של השווימתייחסת לשחיקה 

  .בכל אחד מהמגזריםתשואות  העקומי משינוי

במגזר זה מרבית הנכסים וההתחייבויות הינם  .הינה במגזר הצמוד למדד החשיפה העיקרית

בית יהייתה לעלית ר  החשיפה2009נכון לסוף . לטווחים בינוניים וארוכיםבריבית קבועה ו

ברובה מכתבי התחייבויות החשיפה נובעת  .בשיעור נמוך מהגלום בעקומי התשואות התלולים

  .  לתקופות ארוכותהונפקואשר )  ברמת הקבוצהמשמשים כהון משניה(נדחים 

                                                 
1
בחישוב הערך הנוכחי מנכים . השווי הכלכלי של ההון מוגדר כהפרש בין הערך הנוכחי של הנכסים וההתחייבויות 

  .אשראי את התזרימים בעקום התשואה חסר סיכון
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 יותר שכן עיקר הפעילות היא נמוכההחשיפה , ח"במגזר המטגם צמוד ו במגזר השקלי הלא

קיימים מכשירים פיננסיים בשווקים הבינלאומיים ח "במגזר המט. בריבית משתנה

  .המאפשרים צמצום החשיפה

  :ריבית משתנה

  :כלהלן, וההתחייבויות הפיננסיים נושאים ריבית משתנה מהנכסים כאמור חלק גדול

הריבית על ההלוואות משתנה . סיתבמגזר הצמוד למדד הפעילות בריבית משתנה קטנה יח •

ומתייחסת לריבית הממוצעת על ההלוואות החופשיות מאמצעי , בדרך כלל פעם בשנה

על ידי  שניתנו או שחודשו על ידי לאומי למשכנתאות כפי שמתפרסם פעם בחודש, הבנק

 .2.36%על   עמדה ריבית זו2009בסוף . בנק ישראל

ריבית . רבה בריבית משתנה על בסיס פרייםבמגזר השקלי הלא צמוד מבוצעת פעילות  •

גם חלק . הפריים היא הריבית הבסיסית הנגבית מיתרות החובה בחשבונות עובר ושב

 ריבית זו נקבעת .במגזר נושאים ריבית הנגזרת מריבית הפריים משמעותי מהפיקדונות

מעת לעת על ידי הבנק ובשנים האחרונות משתנה במועד שינוי הריבית המוניטרית 

 מהריבית המוניטרית 1.5%-המוצהרת על ידי בנק ישראל כאשר ריבית הפריים גבוהה ב

  .2.75%ה הית דוחונכון למועד כתיבת ה 2009הפריים בסוף ריבית . המוצהרת

 LIBOR=Londonח חלק גדול מהפעילות מבוסס על ריבית הליבור "במגזר המט •

Interbank Offered Rate . בשוק הבינבנקאי בלונדון על ריבית הליבור הינה הריבית

) שעון לונדון (11:00ומתפרסמת כל יום בשעה , פיקדונות בינבנקאיים לתקופה הרלוונטית

 3-ל ב"דולר ארה  הייתה ריבית הליבור של2009בסוף . על ידי שירות הידיעות רויטרס

  . 0.25%-חודשים כ

אחד מהמגזרים  דדת בכל לכל התקופות נמ בריבית1% בשיעור של בלתי צפוילשינוי  ההחשיפ

  .וגם לכל המגזרים ביחד

 ההפרש בין הערך הנוכחי של הנכסים -  הכלכליהפוטנציאלית של השווישחיקה ה •

,  את התזרימים בעקום התשואה חסר סיכוןמנכיםבחישוב הערך הנוכחי . וההתחייבויות

  .ח ממשלתיות"בתשואות אג

שווי העסקות  משינויצאה כתו  החשבונאי השנתיהשחיקה הפוטנציאלית של הרווח •

וכן פריטים מאזניים , )מכשירים נגזרים ותיקים מסחריים(המשוערכות במחירי שוק 

 . מחדש ברביות החדשותוהממוחזרים במהלך השנה הנפרעים) הלוואות ופיקדונות(

  

 ןהנחות התנהגותיות שונות באשר לזמני הפירעו סיכון הריבית נמדד ומנוהל בפועל על בסיס

  :להלן ההנחות העיקריות. ם וההתחייבויותשל הנכסי

 מוקדמים ומשיכות בנקודות תפרעונו לגבי אומדןנלקח בחשבון במגזר הצמוד למדד  •

ההנחה לגבי המשיכות הפוטנציאליות מתבססת על התנהגות . בתוכניות החיסכוןהיציאה 

   .הלקוחות בעבר

בסכום , נושאים רביתשאינם ש "עוזכות בחשבונות ת על פי הניסיון שנצבר קיימת יתר •

מדיניות הבנק היא להתייחס , לכן לצורך מדידה וניהול החשיפה בריבית.  לאורך זמןיציב

מדי תקופה נבחן השינוי . ש שאינן נושאות ריבית כהתחייבות ארוכה"לחלק מיתרות העו

 .על מנת לקבל החלטה כיצד לפרוס אותו, ש שאינו נושא ריבית"ביתרת העו

יפות מביא בחשבון הנחות ביחס לפרעונות מוקדמים של הלוואות ושל  ניהול החש-ש "בלמ •

מסתמכות על מודל , ההנחות לגבי ההלוואות הצמודות למדד בריבית קבועה. קדונותיפ

על סמך , המודל חוזה את הפרעונות העתידיים. סטטיסטי לחיזוי הפרעונות המוקדמים



  

195  

מי
או
ל

 
2
0
0
9

 
   ׀

ח
דו

 
ון
רי
טו
ק
ר
די
ה

  ׀  
ם
ל
הו
ני
כי 
ר
ד
ם ו

ני
כו
סי
ל
ה 
פ
שי
ח
ה

  

תקופת , גיל המשכנתא: פרמטרים המאפיינים את ההלוואות בתיק האשראי ביניהם

המודל נבנה . המשכנתא המקורית והערכות ההנהלה לגבי השפעת השינויים בריבית

פרעונות מוקדמים שבוצעו בפועל (בשיטות סטטיסטיות המסתמכות על ניסיון העבר 

  ).בעבר

  

מודל סטטיסטי זה נבחן באופן שוטף והנחותיו מתעדכנות על פי צפי ההנהלה לפרעונות 

ודשים הקרובים בהתבסס על פרמטרים כלכליים ועל התפתחות בשוקי מוקדמים לח

  ). ח וקצב האינפלציה"שערי האג, שיעורי הריבית(הכספים 

  

הכולל גם רגישות של הפרעונות , ומשופר  הוחלט לאמץ מודל חדש2010מתחילת 

  . לרמת הרביות בתקופה החזויה, המוקדמים במגזר הצמוד למדד

  עמידה במגבלותחשיפה לריבית וה .4.2.1

במהלך . הריבית ברמת הקבוצה המחושב על פי כללים חשבונאים מצב החשיפה לשינויילהלן 

נתונים מפורטים על . הקבוצה בכל מגבלות החשיפה לריבית שקבע הדירקטוריון עמדה 2009

  .בסקירת ההנהלה' בתוספת דהחשיפה בריבית ראה להלן 

    )2( 2009  בדצמבר31  )1 (2008  בדצמבר31

 ח"מט
וצמוד 

  ח"מט

  
  

  צמוד מדד

  
  

  לא צמוד

 ח"מט
וצמוד 

  ח"מט

  
  

  צמוד מדד

  
  
  א צמודל

  

) מ"מח(משך חיים ממוצע             

  :בשנים

   מ הנכסים"מח  0.61  3.03  0.62  0.45  3.33  0.55

   מ התחייבויות"מח  0.62  3.65  0.55  0.36  4.18  0.39

   ם בשנימ"פער המח  )0.01(  )0.62(  0.07  0.09  )0.85(  0.16

  (%)פ "שתהפרש   )0.12(  1.25  3.05  2.35  0.97  2.20
 
 .אינו כולל עסקאות עתידיות ואופציות )1(

  .ובהסתמכות על נתוני השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים, כולל עסקאות עתידיות ואופציות )2(

  

 חל שינוי באופן החישוב ובשיטת ההצגה של דוח החשיפה לשינויים 2009החל מדצמבר 

במקום נתונים . יבית וזאת בעקבות הוראות חדשות של בנק ישראל בנושא זהבשיעורי הר

 ההוגן של המכשירים השווינתוני ' מוצגים בתוספת ד, המסתכמים ליתרות המאזניות

  ". יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים"בדבר ' ג18הפיננסיים המוצגים בבאור 

במקום שיעור תשואה פנימי המנכה את . גם שיעור התשואה הפנימי השתנה בהתאמה

מוצג שיעור תשואה פנימי המנכה את התזרימים , התזרימים הצפויים ליתרה המאזנית

  .ההוגןלשווי הצפויים 

במקום הצגת משך חיים ממוצע שהיה מבוסס על הנתונים החוזיים של הנכסים , בנוסף

סס על שינוי בשווי ההוגן המבו,  מוצג משך חיים ממוצע אפקטיבי2009-ב, וההתחייבויות

  .כתוצאה משינוי בשיעור התשואה הפנימי של הנכסים וההתחייבויות

פרעונות מוקדמים  לגבי אומדןנלקח בחשבון במגזר הצמוד למדד מ ההתחייבויות "מחבחישוב 

למודל האומד את הפרעונות  בהתאם, בתוכניות החיסכוןומשיכות בנקודות היציאה 

ההתחייבויות על פי התזרים סך מ " מח.ך התנהגות החוסכיםהמוקדמים הצפויים על סמ

  ופער שיעור התשואה הפנימי  ,שנים 3.66-ל גבוה יותר ומגיעשל תוכניות החסכון המקורי 

  .1.13-מסתכם ב, )פ"שת -להלן (

, בנתונים המוצגים לעיל מובאים בחשבון פרעונות מוקדמים של הלוואות משכנתא מדדיות

. בעברי האומד את הפרעונות הצפויים על סמך התנהגות הלווים בהתאם למודל סטטיסט
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 על פי התזרים המקורי שאינו מביא בחשבון פרעונות מוקדמים גבוה 2009מ הנכסים לסוף "מח

  .3.50-פ מסתכם בכ"ופער השת, שנים 1.13-יותר ומגיע ל

ונות עם ש לפי הוראות בנק ישראל בפיקד"בסקירת ההנהלה מוצגות יתרות העו' בתוספת ד

ש "נפרס שיעור מסוים מיתרות העו, לצורך החשיפה לריבית, לעומת זאת. דרישה עד חודש

זאת בהתאם למודל התנהגות שהנחות . עד עשר שנים של ח לתקופות פרעון"בשקלים ובמט

מ ההתחייבויות הינו גבוה "בהתחשב בהנחות אלה מח. הבסיס שלו מתעדכנות באופן שוטף

  פ מגיע "וההפרש בשת,  שנים0.61-ח ל"שנים ובמט 0.72- צמודים ליותר ומגיע בשקלים לא

  . בהתאמה3.37-ול 1.19-ל

של הנכסים  סיכון הריבית מנוהל מתבסס על הנחות התנהגותיות שונות באשר לזמני הפרעון

 להגביל את סיכוני הריבית אישרו דירקטוריון הבנק והדירקטוריונים במטרה. וההתחייבויות

 הכלכלי של השוויהמרבית  הפוטנציאלית מגבלות על השחיקה, ל" בארץ ובחותנושל חברות הב

  . בעקומי הריבית 1%של  כתוצאה משינוי מקביל רווח החשבונאישל הו

  להלן תמצית החשיפות לשינויים בלתי צפויים בריבית ברמת הקבוצה 

  :*)ח"שבמיליוני לפני מס ו(

  השחיקה הפוטנציאלית 

  **ברווח השנתי

  וטנציאלית השחיקה הפ

  בשווי הכלכלי

  

   בדצמבר31   בדצמבר31   בדצמבר31   בדצמבר31

2008  2009  2008  2009  

  מקביל של מיידי השפעת שינוי

   בעקום התשואות1%

  בפועל  656  321  356  320

   ***המגבלה  1,000  1,000  600  600
  
  . בכיוון הגורם נזק לבנק  *

  .נה של שלוש השנים הקרובותעל בסיס בחי, השחיקה המרבית ברווח השנתי  **

  . ברווח השנתיח"מיליון ש 500-ו , בשווי הכלכליח"מיליון ש 1,100 הינן 2010-המגבלות החדשות ל  ***

  

ח "מיליון ש 656-ל ח"מיליון ש 321 השחיקה הפוטנציאלית בשווי הכלכלי נעה בין 2009בשנת 

  . ח"מיליון ש 428-ח ל" מיליון ש255בין וברווח השנתי נעה 

 נכון  בריבית1%של בלתי צפוי  הכלכלי של ההון כתוצאה משינוי שוויהשחיקה הפוטנציאלית ב

הגידול בחשיפה . 2008הכפילה את עצמה בהשוואה לזו שהיתה בדצמבר , 2009לדצמבר 

 נובע בעיקר ,שכמוה כחשיפה לעלית ריבית הנמוכה מהחזוי בריבית השוק, לירידת ריבית

קיצור , )צמוד- מיליארד במגזר השקלי הלא1.5-ארד במגזר המדדי ו מילי3.5(הון   שטרימגיוס

 . מ של הפקדונות השקליים"הארכת המחומ התיק הזמין "מח

לפרעונות מוקדמים  הכלולה בדיווח ברמת הקבוצה מבוסס על מודלש "החשיפה לריבית בבלמ

 אומץ 2010מתחילת . של משכנתאות צמודות מדד שהיה בשימוש לאורך השנים האחרונות

הינה , ההשפעה העיקרית של מדידת החשיפה באמצעות המודל החדש. מודל חדש ומשופר

הגדלת החשיפה של השווי הכלכלי לעליות רבית בשיעור נמוך מהגלום בעקום התשואה 

   .ברמת הקבוצה) לפני מס (ח"ש מיליון 130-המדדית בכ

 בריבית גדלה 1%של וי בלתי צפהשחיקה הפוטנציאלית ברווח החשבונאי כתוצאה משינוי 

בסוף דצמבר ח "שיליון מ 356-והסתכמה ב ח"מיליון ש 36-באופן מתון מתחילת השנה בכ

עסקות נגזרות (מחירי שוק על פי המשוערכת  פעילותההחשיפה לרווח מושפעת בעיקר מ. 2009

היתה מעורבת עם כיוון שינוי בלתי צפוי בריבית לבמהלך השנה המגמה ). ותיקים מסחריים

לעלית ריבית   צמצום החשיפה בתיק המסחרי הגדיל את החשיפה-במגזר המדדי . לעליה

עם התחייבות (שכן חלק גדול מהעסקות העתידיות בשקלים , נמוכה מהחזוי בריבית השוק
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 בעיקר ממבנה נובעת  החשיפה-במגזר השקלי הלא צמוד . ללא קיזוז הושאר) מדדית ארוכה

  . הפיקדונות על בסיס זהמ הגדול הפריים  האשראי על בסיסיתרתהמאזן בו 

  . עמדה הקבוצה בכל מגבלות החשיפה לריבית שקבע הדירקטוריון2009במהלך 

הנובע מהתחייבות הבנק , מתקיים מעקב ודיווח על החשיפה הפוטנציאלית לריבית, בנוסף

ין שני העובדים רשאים לבחור ב. לתשלום פנסיה ופיצויים בעתיד לעובדים פעילים שטרם פרשו

  . תגמולים או קבלת פנסיההפיצויים וקופת הקבלת  -מסלולים 

של המכשירים  להלן השפעת שינויים פוטנציאליים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן

  :למעט פריטים לא כספיים, הפיננסיים של הבנק וחברות מאוחדות שלו

, 2009 בדצמבר 31- נכון ל,שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסים לפני השפעת השינויים בריבית

  :ח"במיליון ש

  מטבע חוץ לרבות מטבע ישראלי 

  ח"צמוד מט

  

  מטבע ישראלי

  
  

    לא צמוד  צמוד מדד  דולר  רואי  אחרים

  נכסים פיננסיים  151,443  61,644  57,961  20,031  15,478

  

41,641  

  

25,966  

  

113,331  

  

2,825  

  

131,488  

  סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסים 

  רים חוץ מאזנייםנגז

  התחייבויות פיננסיות  130,944  52,286  72,806  23,570  11,484

 

52,188  

  

20,815  

  

97,793  

  

11,056  

 

134,756  

  סכומים לשלם בגין מכשירים פיננסים 

  נגזרים חוץ מאזניים

  שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים  17,231  1,127  693  1,612  )6,553(

  

טבלה (ח "במיליוני ש, ירים פיננסים לאחר השפעת השינויים בריביתשווי הוגן נטו של מכש

  ):2 באזל 14

    2009 בדצמבר 31

  מטבע חוץ לרבות מטבע ישראלי 

  ח"צמוד מט

  
  

  מטבע ישראלי

  

  השינוי בשיעורי הריבית  לא צמוד  צמוד מדד  דולר  אירו  אחרים

  1%גידול מיידי מקביל של   17,441  1,621  754  1,623  )6,596(

  0.1%גידול מיידי מקביל של   17,252  1,176  699  1,613  )6,557(

  1%קיטון מיידי מקביל של   16,995  604 650  1,593  )6,510(

  

  Value at Risk (VAR) ערך הנתון לסיכוןה  .5

וכן על ידי מודל , כמפורט לעיל, את החשיפה לסיכוני השוק באמצעים שונים הבנק מנהל

 VAR-ידי ה הסיכון הנמדד על, ם להוראות בנק ישראלהתא בVAR- מודל ה-הסתברותי 

ובכלל זה , החזקת כל הפוזיציות המאזניות והחוץ מאזניותהפוטנציאלי מ מתייחס לנזק

  .השוקסיכוני ל החשופות, הפוזיציות של התיקים למסחר

. ודד את ההפסד הפוטנציאלי הצפוי כתוצאה משינויים אפשריים במחירי השוק מVAR-ה

מודד את הירידה הצפויה בערך הנוכחי של הנכסים פחות ההתחייבויות בתמהיל בפועל הוא 

על פי התפלגות , תקופה עתידית נתונהל, ברמת בטחון נתונה, הנתון של מבנה התיק
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 נעשה אחת לחודש ברמת הקבוצה ובתדירות גבוהה יותר VAR-ה חישוב. סטטיסטית נתונה

  .ברמת הבנק ועל התיקים למסחר

, 99%ברמת ביטחון של ,  הינם בשיטה הפרמטריתVARהמגבלות במונחי  וVAR-חישובי ה
המודל מניח .  מספר חולשותVAR-למודל ה. ולתקופה של החזקת הפוזיציות למשך שבועיים
הנצפים בשוק ההון נותן ) או בריביות(כי המבנה הסטטיסטי של השינויים במחירים 

 הפרמטרי בו אנו VAR-במודל ה. אלו) ותאו ריבי(אינדיקציה להתנהגות עתידית של מחירים 
מדד . משתמשים קיימת גם הנחה של פונקצית התפלגות רב נורמלית של השינוי בגורמי הסיכון

) זנב ההתפלגות(מתעלם מהפסדים העלולים להתרחש מעבר לרמת המובהקות , מהגדרתו, זה
   .המענה ניתן על ידי התבוננות גם בתרחישי קיצון. הנקובה

 הבנק מבצע בדיעבד בחינות יומיומיות ,VAR-חון את תקפות מודל העל מנת לב
(backtesting) השינוי בפועל של השווי הכלכלי של הבנק בהשוואה לאומדן השינוי כפי ל ע
 VAR-ה,  כאמור.ת את תקפות המודלומאשר ות שבוצעו עד כה הבחינ.VAR-שנגזר ממודל ה

בוחן לאחר  backtesting-הליך ה. 99%בבנק נמדד לתקופה של שבועיים ובהסתברות של 
תקופה של שבועיים את השינוי התיאורטי בערך הבנק בהנחה כי הפוזיציות לא משתנות 

  .והשינויים הם רק במחירי השוק

ונבחן הפער בין שיטות , סימולציות היסטורית  מחושב גם בשיטות שלVAR-מעת לעת ה
 ללא הסתמכות על מבנה הסתברותי סימולציה היסטורית מאפשרת מדידת סיכון .המדידה

 על תיק VAR-ה .מסוים אלא על השינויים שנצפו בפועל בגורמי הסיכון בתקופה מסויימת
בסימולציית מונטה קרלו על מנת לבחון את מרכיבי הסיכון  האופציות המפורשות נבחן גם

  . הלא לינאריים

  :ח" במיליוני שברמת הקבוצהVAR -אומדן הלהלן 

VARשוערכים התיקים המ  VARהשווי הכלכלי     

    2009 בדצמבר 31  2008 בדצמבר 31  2009 בדצמבר 31  2008 בדצמבר 31

  בפועל  359  243  188  204

  המגבלה  600  600  *500  500
  
   ח"מיליון ש 400הינה   התיקים המשוערכיםVARהמגבלה החדשה על   *

  

גידול נבע בעיקר מעליה ה. ח" מיליון ש116-על השווי הכלכלי גדל בכ VAR-ה 2009במהלך 
בחשיפה לירידת ריבית במגזר המדדי והשקלי ומעליה בתנודתיות של המניות למרות הצמצום 

וקוזז בחלקו מירידה בבסיס המדדי ) בזק והוט, מכירת מניות איגוד(בהיקף ההשקעה בתיק זה 
בית הרי VAR, נציין כי. ומשינויים במחירים שהתבטאו בעיקר בירידה בריביות המדדיות

כך , הפרמטרי המצוטט לעיל מתחשב בשינויים היחסיים בריביות ולא בהפרשי הריביות
  . למרות התנודתיות הגבוהה בשוקנמוך  VAR-שברמות ריבית נמוכות ה

 236ח לבין מינימום "מיליון ש 389ל השווי הכלכלי נע בין מקסימום  עVAR- ה2009במהלך 
  .ח"מיליון ש

מיליון  16- בVAR- קטן ה2009 במהלך שנת -ים המשוערכים  על התיקVARהחשיפה במונחי 
, אשר קוזז בחלקו MTM-לריבית בתיק ההחשיפה גידול מ נבעה VAR-הירידה בהיקף ה. ח"ש

  .שינויים במחיריםומה ת המדדיבהשקעהירידה מה

מיליון  228ל התיקים המשוערכים על פי שווי שוק נע בין מקסימום  עVAR- ה2009במהלך 
  .ח"מיליון ש 82ן מינימום ח לבי"ש

  .שקבע הדירקטוריון VAR-מגבלות ה  עמדה הקבוצה בכל2009בשנת 
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 המעקב אחר הסיכונים ואופן ניהולם  .6

 באגףשוק והעל ידי מנהל סיכוני  מתבצעוהקבוצה   הבנקברמת אחר הסיכונים המעקב .6.1

  ובוחן,חשיפות ללניהו הצעותמגבש , המגמות וניתוחמבצע מעקב  האגף .פיננסי לניהול

   . ועמידה במגבלותניםת מההיבט של החשיפה לסיכוועתידי יותתוצאות אפשריות של פעילו

 אחת לפחות נפגשים והניהול המעקב גורמי,  לנהל ניהול רצוף מותאם סיכוןמנת על .6.2

 במסגרת השוטפת לפעילות ומסגרות הנחיות ונקבעות ,נבחנותהחשיפות הפיננסיות . לשבוע

מצב החשיפות לסיכוני שוק מדווח ונדון  .שוקה סיכוני מנהל בראשותו של  השבועיתהישיבה

ל הראשי המתכנס כל "בפורום נושאים שוטפים הכולל חברים בהנהלת הבנק ובראשות המנכ

  . שבוע

 אחת לפחות מתכנסת שוק סיכוני מנהל בראשות (ALCO) שוק סיכוני לניהול הוועדה .6.3

 את לבחון, שנקבעה המדיניות לפי מתנהלת העסקית שהפעילות אלווד ובאחריותה, לרבעון

 יישום את ולוודא הקבוצה של ההשקעות במדיניות לדון ,וההתחייבויות הנכסים תמהיל

  .  ללא חריגותל"חובו בארץ הבנות בחברות הקבוצתית הסיכון מדיניות

 הסיכון והליך ניהול באופן בלתי תלוי את גובה נתבוחבקרת ניהול סיכוני שוק פונקצית  .6.4

   .הסיכונים

סיכוני  פעמים בשנה בניהול ארבעדנה לפחות , ל הבנק"עדת סיכונים עליונה בראשות מנכו

ת  מליאעל ידי מאושרות לסיכוני שוק מגבלות החשיפות .השוק והנזילות של הבנק והקבוצה

 דוחבמסגרת מצב החשיפות מדווח לדירקטוריון .  אחת לשנה או בהתאם לצורךהדירקטוריון

מתקיים דיון על ניהול סיכוני השוק מדי רבעון . אחת לחודש עד חודש וחצי ל הראשי"המנכ

המדיניות .  הדירקטוריוןסיכונים של הדירקטוריון ולאחר מכן במליאת בועדה לניהול והנזילות

 דיוני תוכנית העבודה  נדונה ומאושרת במסגרתסיכוני השוק והנזילות המתוכננת של ניהול

  .  בדירקטוריוןולאחר מכןתחילה בהנהלת , שנתיתה

  :האמצעים המרכזיים להפחתת הסיכון הינם .6.5

  .מעקב אחר ההתפתחויות הכלכליות בארץ ובעולם •

  . שוטףבאופןניתוח מגמות וגיבוש חלופות לפעולה , מעקב מדידה •

 .הנוסטרו הזמין למכירה בתיק ביצוע התאמות •

  .יק הסחיר ומעקב שוטף אחר התפעילות מבוקרת •

  .המגבלות צמצום באמצעות העסקות חדריהחשיפות בצמצום  •

  . ביצוע עסקאות כיסוי באמצעות מכשירים פיננסיים נגזרים •

ובכלל זה התאמת שעורי הריבית על , הפעילות התאמה שוטפת של המחירים בכל מגזרי •

 שעור ריבית הבסיס עליו נוסף מרווח סיכון(התאמת מחירי המעבר , גיוס מקורות

 .והתאמת מחירי מכשירים נגזרים, על הלוואות) האשראי

 

  תרחיש קיצון  .7

השווקים העולמיים והמקומיים נתונים מעת לעת לזעזועים המתבטאים בתנודתיות גדולה 

, או מודלים אחרים, VAR-ה. החורגת מהתנהגות היסטורית נורמלית, במיוחד של הפרמטרים

מעבר לרמת או , קיצוניים תרחש בתנאי שוקאינו מספק מידע על הפסדים שעלולים לה

אלה  . מגווניםגם מדידת הסיכון בתרחישים קיצוניים בנוסףמבוצעת לכן . המובהקות שנקבעה
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 שתוארו ICAAP-כוללים את כלל גורמי הסיכון להם חשוף הבנק ומהווים חלק מהליך ה

  .230בעמוד 

קבע הדירקטוריון גם מגבלה VAR -ריבית ו, לחשיפות בסיס, נוסף למגבלות שפורטו לעיל

 התרחיש כולל . בסיכוני שוקלנזק הפוטנציאלי המרבי במקרה של התממשות תרחיש קיצון

. שינויים קיצוניים המתרחשים באופן סימולטני בפרמטרים העיקריים של סיכוני השוק

המגבלה הנוכחית המתייחסת לסיכוני שוק בלבד קובעת שהירידה בשווי הכלכלי של ההון 

 עמד הבנק 2009במהלך . מס לאחר ח"ש מיליארד 2י בתרחיש קיצון לא תעלה על העצמ

   .במגבלה זו

הוועדה , מבחני הקיצון בלאומי נבנים בוועדת מבחני קיצון בראשות בקר הסיכונים הראשי

הוועדה מתכנסת בדרך כלל לפחות . אחראית להגדרה תקופתית ועדכון של תרחישי הקיצון

סיכוני אשראי וסיכון ,  הקיצון כולל התייחסות להיבטי סיכוני שוקסט תרחישי. אחת לחודש

בישיבות הוועדה נבחנים ומתעדכנים . וכולל תרחישים המשלבים את סוגי הסיכון, תפעולי

  .התרחישים לפי ההתפתחויות והערכות השונות

 הפן  מורכבת מנציגי יחידות שונות המתמחים בניהול סיכונים שונים ומייצגים גם אתההוועד

בחוות דעת של מומחים נוספים לצורך הערכת מסתייעת הוועדה , במידת הצורך. העסקי

  .סיכונים ספציפיים שאינם נמצאים בתחום המומחיות הישירה של חברי הוועדה

שמטרתו לכסות מספר גדול , במסגרת פעילות הוועדה הוגדר סט מבחני קיצון ברמת הקבוצה

יהם הבנק חשוף במסגרת פעילותו בעסק חי ולזהות אל, של תרחישים חמורים עד סבירים

ועדת מבחני קיצון ערכה תעדוף ראשוני של . סיכונים שאינם גלויים שלא בעיתות משבר

אם בגלל חומרת התרחיש ואם בגלל , שלדעתה הם המהותיים ביותר לקבוצה, התרחישים

  ).או שילוב של שניהם(הסבירות להתממשותו 

 כעסק חי אשר ממשיך לנהל את עסקיו גם בהתממשות תרחישי כדי להבטיח את עמידת הבנק

הבנק מוודא כי יחס הלימות ההון המזערי לא יהיה נמוך , קיצון חמורים אך סבירים

באף נקודת זמן במהלך תרחיש ) 9%כיום (מהמינימום הנדרש על ידי המפקח על הבנקים 

  .קיצון

ובפרט בתרחיש החמור , ם בקבוצהדרישות אלו מתקיימות עבור כל תרחישי הקיצון שנבחני

. הכולל הרעה משמעותית במדדים הריאליים ועלייה ניכרת בהפרשות לחובות מסופקים, ביותר

כהגדרתה בהוראה (קריסת בנק זר אליו הקבוצה חשופה באופן מהותי וקריסת קבוצת לויים 

המקומי ח "שוק האג" התייבשות"עם כל ההשלכות הנלוות לכך ו)  ניהול בנקאי תקין311

  .והגלובלי

תרחישי הקיצון המהותיים נבחנו אל מול התוכנית התלת שנתית ונמצא שקבוצת לאומי 

  .עומדת בכל המגבלות שקבעה לעצמה כמפורט לעיל ללא צורך בעדכון תוכנית העבודה

  נזילותהסיכון   .8

. יבויותיו מוגדרת כיכולתו של התאגיד לממן גידול בנכסים ולעמוד בפרעון התחי"נזילות". 8.1

או לממש /היכולת לעמוד בסיכון הנזילות כרוכה באי הוודאות ביחס לאפשרות לגייס מקורות ו

   .מבלי שיגרם הפסד מהותי, באופן בלתי צפוי ותוך פרק זמן קצר, נכסים

מיישם מדיניות כוללת לניהול סיכון הנזילות במטבע  בהתאם להוראת בנק ישראל הבנק

מדיניות זו לתמוך בהשגת היעדים העסקיים תוך הערכה והגבלה מטרת . ישראלי ובמטבע חוץ

עקרונות מדיניות הבנק בתחום ניהול . של ההפסדים שיכולים לנבוע מהחשיפה לסיכוני נזילות

  .ל" השלוחות בחועל ידיהנזילות אומצו 
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נקט הבנק במדיניות  2008החל משנת , ל"על רקע ההתפתחויות השליליות בשוקי הכספים בחו

ולחיזוק הבקרות על ניהול היתרות , לצמצום סיכון הנזילות, לת הנזילות העסקיתלהגד

ע שהנפיקו מדינות בעלות דירוג האשראי "הגדיל את ההשקעה בני  הבנק,במסגרת זו. הנזילות

לצורך הידוק הבקרה על ניהול היתרות הנזילות נקבעו מגבלות שמרניות  ,בנוסף. הגבוה ביותר

  .ל"י האשראי וסיכוני הסליקה הכרוכים בפעילות מול בנקים בחומבעבר של ניהול סיכונ

 ,התייעצותתוך , ל מוטלת על השלוחות עצמן"האחריות לניהול סיכוני הנזילות בשלוחות חו

בכל אחת משלוחות . ניהול נכסים והתחייבויות בארץלאגף הותמיכה מקצועית של  תיאום

מדיניות ניהול . ידי הדירקטוריון המקומיל מאושרת מדיניות ניהול הנזילות על "הבנק בחו

ל נקבעת בהתאם למדיניות הקבוצתית ובכפוף להוראות הרגולציה "הסיכונים של שלוחות חו

והעמידה במגבלות נבחנת , במסגרת מדיניות זו נקבעות מגבלות. המקומית בכל שלוחה

  . הן בשלוחות והן בארץוהנזילות במסגרת הוועדות לניהול סיכוני השוק 

ובהתאם למדיניות ניהול סיכון הנזילות הקבוצתית נמשכה , "2באזל "מסגרת ההיערכות לב

במסגרת זו וכחלק מתהליך התאום .  בחינת אופן ניהול סיכון הנזילות בשלוחות2009בשנת 

כומת הצורך  וכן ,ל"שופר מודל הנזילות בשלוחות חו, הקבוצתי של ניהול סיכון הנזילות

לתרחיש זה . על הבנק בארץ במקרה של תרחיש לחץ בשלוחהל "בהסתמכות שלוחות חו

בריטניה  מיליון דולר וללאומי 50 רומניה בסך של ללאומי דירקטוריון הבנק אישר קו גיבוי

 .מיליון פאונד 120  עדבסך של

סיכון הנזילות נמדד . הבנק מקיים מעקב שוטף אחר מצב הנזילות ואחר מדדי סיכון הנזילות

 שמטרתו בחינה ומעקב אחר LAR - (Liquidity at risk)מודל פנימי ומנוהל באמצעות 

  : האמצעים הנזילים שברשות הבנק תחת תרחישים שונים

, ומבטיח כי לבנק תהיה יכולת לממן גידול בנכסים, תרחיש רגיל המניח מהלך עסקים רגיל  .1

שיידרש ושיהיו לו מקורות מספיקים על מנת שיוכל לעמוד בכל התחייבויותיו מבלי 

  .לעלויות או להפסדים בתהליך זה

האומד ברמת בטחון רצויה את הירידה , תרחיש ססטיסטי למצב חריג בסביבה נורמלית  .2

תצפיות  המכסימלית האפשרית ברמת הנזילות במהלך תקופה נתונה תוך התבססות על

 בכל ימי העסקים במהלך השנה האחרונההיסטוריות 

ם את המשך הפעילות של הבנק בעלות סבירה במשך תקופת המבטיחי, שני תרחישי קיצון  .3

 :כלהלן, גישור של כחודש בה ישררו תנאי לחץ

הנובע מאירוע שלילי חיצוני דוגמת כשל בשוק ההון או בכלל , תרחיש לחץ מערכתי  3.1

 .שישפיע על לאומי, המערכת הבנקאית

דוגמת , אומי בלבדשיתרחש בל, הנובע מאירוע שלילי פנימי, תרחיש לחץ בלאומי  3.2

 .וכדומה ,הורדת דירוג הבנק, שביתת עובדים בלאומי

פער הנזילות ויחס : בכל אחד מהתרחישים נבחן מצב הנזילות על בסיס שני מדדים כמותים

פער הנזילות הוא ההפרש בין סך הנכסים הנזילים לסך התחייבויות הנזילות לפי  .הנזילות

 3עד , עד חודש ,עד שבוע,  יום:כל אחת מהתקופותבחן לפער הנזילות נ. תקופות לפירעון

בין סך הנכסים הנזילים לסך הנזילות הוא היחס יחס .  חודשים ועד שנה6עד , חודשים

  .ת ונבחן גם הוא בכל אחת מהתקופות לפירעון כאמורההתחייבויות הנזילו

דוגמת ( כי ככל שקיימים יותר נכסים נזילים גורסים בבסיס המודל העקרונות העומדים

ביחס ) פרעי החזוי להואשראי  הניתן למימושח" תיק אג,קדונות בבנק ישראליפ, מזומנים

לעמוד בכל צורכי  ויכולתכך מבטיח הבנק את , להתחייבויות הצפויות להתממש על פי המודל

  .הנזילות
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  .וההתחייבויות על פי הסבירות למימושן, למטרה זאת מסווגים הנכסים על פי רמת הנזילות

על נקבע , בתרחישים שונים, ור השינוי ביתרת הפיקדונות והאשראי עבור כל תקופת פירעוןשיע

על בסיס שיקול הדעת של הגורמים .  פרמטרים שונים בהתאם לרמת החומרה של התרחישפי

מוגדרות פונקציות התנהגותיות המביאות בחשבון , סטורייםיהנעזרים בנתונים ה, העסקיים

  . ות הפיקדון לפיהן מחושבים התזרימים הצפוייםפרמטרים כגון גודל ומה

ולכן הנחות תרחישים , בעברשהתנסה בו הבנק תרחישי הלחץ חמורים יותר מכל מה ,  כייצוין

 אלו בהכרח מבוססות על שיקול הדעת של הגורמים המקצועיים הבכירים בבנק יותר מאשר על

  . נתונים היסטוריים

  : מבוססת על שני העקרונות הבאיםמדיניות ניהול הנזילות ברמת הקבוצה

תוך  ,אחראית לגבש ולקיים מדיניות עצמאית לניהול הנזילות ל"חברת בת בארץ ובחו כל •

 . על קיום ההוראות המחייבות של רשויות הפיקוח הרלוונטיות הקפדה

בנק בכפוף העל ניצול קווי אשראי מ, בין יתר המקורות, חברות הבנות יכולות להסתמך •

 . רגולטוריותה מראש ולמגבלות ור ואישלתיאום

  

המגבלות הרגולטוריות המרכזיות על העברות אמצעים נזילים בין חברות הקבוצה בארץ 

בנק ישראל אינו מגביל הפקדת פיקדונות על ידי הבנק בחברות הקבוצה בארץ ) 1: (ל הן"ובחו

כל השקעה ל. ל"בחברות בחו,  מגבלות על השקעות הון על ידי הבנקהטיל אולם .ל"ובחו

ב מגבילות את "הוראות הרשויות בארה) 2. (מהותית נדרש אישור מראש של בנק ישראל

 מהון הבנק 10%בשיעור מירבי של , הבנקים כלפי חברה קשורה בהיקף חשיפות מכל סוג שהוא

) 3. ( מהונו20%בשיעור מירבי של , ב"עליה נמנה הבנק בארה, וכלפי הקבוצה, ב"בארה

 25%מגבילות הפקדות בכל חברה בקבוצה ולכולן יחד בשיעור מירבי של ההוראות בבריטניה 

ההוראות בשוויץ מחייבות לנכות מההון הפקדות בסכומים העולים ) 4. (מהון הבנק בבריטניה

  . מהון הבנק בשוויץ25%על 

תוכנית מגירה הכוללת את האסטרטגיה בלאומי במסגרת ההיערכות למצב קיצון גובשה 

 התהליכים ולהגדרתלות תוך מינוי צוות ניהולי האחראי לטיפול במשבר לניהול משבר נזי

  .והצעדים להתמודדות עם המשבר

להתרעה מוקדמת על  לאומי מפעיל מערכת מדדים נוספת, בנוסף למודל שתואר לעיל

  :כלהלן, התפתחויות חריגות ובלתי צפויות בסיכון הנזילות

ח מתבצעת תחזית למצב הנזילות "י ובמט"במסגרת הניהול השוטף של הנזילות במט •

בסוף כל יום עסקים נבחן הפער . הקיימות בבנק היומית וזאת באמצעות מערכות המידע

התפלגות הפער משמשת לעדכון המודל ולשיפור . בין הנזילות החזויה לבין הנזילות בפועל

  .איכות חיזוי מצב הנזילות

ים הממומנים מהתחייבויות מעקב אחר שיעור הנכסים הארוכ ח מתבצע גם"במגזר המט •

, מעת לעת ובהתאם לנסיבות בשוקים, ליחס זה נקבעות. "קצר-ארוך"יחס , קצרות

 . מנהל סיכוני השוקעל ידימגבלות 

על פני טווח ) 'חודשי וכו, יומי(נבחנות המגמות במצב הנזילות , ח"י והמט" המטיםבמגזר •

 באשראי לציבור ובנזילות ,במטרה לעקוב אחר התפתחויות בפיקדונות הציבור, מתמשך

 .ככלל
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 נכתב המסמך. הנזילות סיכוני בניהול עוסקהנוסף  מסמך באזל ועדתפרסמה  ,2008 בספטמבר

 תהליכי: בהם הנזילות לניהול חדשות הנחיות שורת ומפרט הפיננסי המשבר לקחי בעקבות

 תמחור, לסיכון זהרהא ונורות מרווחים בקביעת הצורך, ודירקטוריון ההנהלה של בקרה

 בתרחישי שימוש ובהם הסיכון במדידת עקרונות שורת, ביטחון כרית בהחזקת הצורך, הסיכון

  . ועוד רהימג תוכניות, יומי תוך נזילות ניהול ,קיצון

 2009- במרבית ההנחיות יושמו.  הבנק גיבש תוכנית עבודה ליישום ההנחיות2009במהלך 

  . 2010במהלך , על פי תוכנית העבודה, והחלק הנותר יבוצע

 פרסמה ועדת באזל טיוטת מסמך הנחיות חדש העוסק בסטנדרטים בין לאומיים 2009בדצמבר 

ההנחיות טיוטת  לאומי יבחן את ההשלכות של 2010במהלך . למדידה וניטור של סיכון הנזילות

  . על ניהול סיכון הנזילות

  מצב הנזילות ועמידה במגבלות  .8.2

אישר הדירקטוריון את מדיניות ניהול , 342ישראל מספר בהתאם למתחייב מהוראת בנק 

 ופער הנזילות צריך 1-יחס הנזילות צריך להיות גבוה מ: סיכון הנזילות וקבע מגבלות כלהלן

כמפורט בסעיף (שבוע וחודש , בכל אחד מהתרחישים בטווח תכנון של יום, מאפס להיות גבוה

  . )לעיל 8.1

ח בכל אחד מארבעת סוגי התרחישים "י ובמט"מטב להלן פער הנזילות ויחס הנזילות

  :*)ללא השקה בין המגזרים (2009 בדצמבר 31לתקופת פרעון של חודש נכון ליום , שהוגדרו

      י לחודש"במט  ח לחודש"במט

      הפער  היחס  הפער  היחס

  תקופה/תרחיש    ח"במיליארדי ש    

  רגיל    45.4  29.6  19.0  5.1

  סטטיסטי    36.1  4.3  14.7  2.6

  לחץ בלאומי    20.5  1.6  6.9  1.3

  לחץ מערכתי    30.2  2.3  5.3  1.2
  

  .י ולהיפך"ח יכול לסייע במידה ויש בו עודפי נזילות למגזר המט"בנק לאומי מניח כי במצבי קיצון מגזר המט* 

  . לדוח242באשר לצעדים המוניטריים שנקט בנק ישראל לשיפור הנזילות במערכת ראה עמוד 

  

  .נק במגבלות הנזילות שנקבעו עמד הב2009בשנת 

  מכשירים פיננסיים נגזרים   .9

את ,  את המדיניות של עשיית שוק ומסחר במכשירים פיננסיים נגזריםמאשרדירקטוריון הבנק 

 נגזרים במכשיריםעסקות הבנק . לשימוש ים המותרהמכשיריםמגבלות החשיפה ומגוון 

המחויבים , ל"ערך וברוקרים בחוחברי בורסה לניירות , מבוצעות עם תאגידים בנקאיים

וכן עם לקוחות הבנק המחויבים , ל רמת ביטחונותשלעמידה בדרישות של הלימות הון או 

  .בביטחונות בהתאם לנוהלי הבנק

לאומי הינו בנק מוביל בהיקף הפעילות בתחום הנגזרים על בסיס השקל והוא עושה שוק ברוב 

ים הן ישירות ללקוחות הפעילים במכשירים חדרי העסקות נותנים שירותים מייד. המוצרים

  .והן לסניפי הבנק העומדים מול לקוחות שאינם מקושרים לחדר העסקות, נגזרים

 עבור הבנק של נוסטרו פעילות עם יחד לקוחות עם פעילות משלב ונגזרים ח"מט עסקות חדר

 התאםב מבוצע הפוזיציות ניהול). בעולם שמקובל כפי (שוק עשיית של במתכונת עצמו
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 הנגזרים המכשירים תיקי לניהול הדירקטוריון ידי על המאושרות הספציפיות למגבלות

 נכללת העסקות חדרי מפעילות כתוצאה בריבית והן בבסיס הן הנוצרת החשיפה. השונים

  .הקבוצה לכלל ובריבית בבסיס לחשיפות הדירקטוריון ידי על המאושרות המגבלות במסגרת

חוזי החלף , ובכלל זה, ת סוחר במגוון גדול של מכשירים פיננסייםח וריביו"חדר העסקות במט

אופציות על מחיר מימוש : כגון, ואופציות מורכבות, (VANILLA)אופציות רגילות  ,בריבית

  . אופציות בינאריותו, KNOCKOUT-ו, KNOCKINואופציות , ממוצע

מחייבים התמחות ותיאום היקפי הפעילות וביזורם בין יחידות שונות בבנק , ריבוי המוצרים

האחראי , "קצין מכשירים פיננסיים ראשי"ל,  חבר הנהלה,לפיכך מונה. בין הגורמים השונים

  .  על הפעילות ועל הבקרות בנושא זהמקצועית מבחינה

 נקוב סכום( לשנה הקודמת בהשוואה 2009 בדצמבר 31-ל עסקות הפתוחותהלהלן ריכוז 

  ):ח"במיליוני ש

    2009 בדצמבר 31  2008 בדצמבר 31

   מלאגידורעסקות   1,409  1,514

  :ואחרות ALMעסקות     

  חוזי ריבית  170,313  159,668

  חוזי מטבע  186,909  185,135

  מדדי מניות וסחורות ,  בגין מניותחוזים  18,882  14,197

  הכל סך  377,513  360,514
  

 -) בי(1וצאות מסוגי מכשירים אלה ראה באור ההכנסות והה, לפירוט בדבר המדיניות החשבונאית לרישום היתרות

  . עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים

  
  .הכספיים לדוחות 20 ובאור ההנהלה לסקירת' ג תוספת ראה נוספים לפרטים

  

  חשבונאיים היבטים .9.1

 בהוראות הדיווח לציבור את הטיפול במכשירים נגזרים על בסיס תקני קבעבנק ישראל 
  .138- וFASB 133 אמריקאיים חשבונאות

 ת כללי חשבונאות ודיווח לגבי מכשירים נגזרים ביניהם גם מכשירים נגזריםו קובעותההורא
ת להכיר בכל הנגזרים כנכס או ו דורשותההורא.  בחוזים אחרים(embedded)משובצים 

פשר ובמקביל מכתיבה את התנאים לפיהם א, התחייבות במאזן ולמדוד אותם לפי שווי הוגן
  . ליעד נגזר לגידור נכס או התחייבות מאזנית

 מוכרת כעסקת גידור רק אם יש נכס ספציפי מגודר שעונה על עסקהלפי הנחיות בנק ישראל 
אלא כעסקות , עסקות אינן מוגדרות כעסקות גידורהרוב , לכן. מבחני התאמה מחמירים

גלומים במכלול הפעילות מיועד לחיסוי סיכונים פיננסיים ה וזאת על אף שחלקן" אחרות"
  . המאזנית של הקבוצה

, הוגן שווי של במונחים" האחרות "העסקות של דיווח דהיינו, ל"הנ החשבונאי לטיפול בניגוד
. הוגן שווי לפי מדווחת אינה, נגזרים מכשירים ידי על בפועל המכוסה המאזנית הפעילות

. וח וההפסד על בסיס צבירה לדוח הרוות המאזניים אלה נזקפפריטיםהכנסות והוצאות מה
 במכשיריםעסקות ההוצאות בגין ההכנסות וה רישום אופן חשבונאית בין קבלה האיןלפיכך 
  . לבין הפריטים המאזניים המכוסים בפועל, נגזרים

  .הקריטית החשבונאית המדיניות בפרק 53 בעמוד ראה החשבונאית המדיניותע "בק לפרטים

  .לדוח 62 עמוד ראה לפרטים .והפסד ווחבר גדולה תנודתיות קיימת כתוצאה
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  מובנים מוצרים .9.2

, ח"ובאג בפיקדונות, (Structured Products)ם מובני במוצרים הפעילות פחתה 2009 בשנת

 לקיחת כנגד, מובנים לא שגרתיים למוצרים יחסית גבוהה לתשואה סיכוי ללקוח המקנים

 הבנק חשיפת. הפיקדון קרן את לסכן מבלי, כלל בדרך זאת. בנקאית ריבית הפסד של סיכון

 פרטני וגידור בקרה, ניהול של מדיניות ננקטת שכן, מאוד קטנה זאת מפעילות שוק לסיכוני

 מתאימים נכסים או נגזרים מכשירים באמצעות מובנים ממוצרים הנובעות החשיפות של ומלא

 ."גב-אל-גב הבנק להתחייבויות

  ף"פעילות בשוק המעו .9.3

ף על שער החליפין "ובשוק המעוף על מדד המניות רק עבור לקוחותיו "שוק המעוהבנק פועל ב

הן עבור לקוחותיו והן עבור עצמו תוך שמירת בטחונות בהתאם , רויא/דולר ושקל/שקל

  .הבורסה לניירות ערךלהנחיות 

  לקוחות מול פיננסיים במכשירים נגדי צד וסיכון האשראי סיכוני .9.4

 מאופציות, ממניות המורכב בתיק ף"המעו בשוק באשראי לפעול חותלקו למספר מאפשר הבנק

 מניות ומנגזרי, רוא/ ושקל דולר/השקל שער על מאופציות, הבנקים ומדד" 25 א"ת "מדד על

 על וצמוד שוטף מעקב תוך זאת. ובדולר בשקלים והתחייבויות מנכסים המורכב בתיק ל"בחו

 הנחיות בסיס על המחושבים המאושרות לותהפעי ולמסגרות לביטחונות ביחס התיק סיכון

  .בנדון קבע הבנק שדירקטוריון האשראי ומדיניות ערך לניירות הבורסה

 מסוג קיזוז הסכמי באמצעות מושג בנגזרים זרים בנקים מול בפעילות נגדי צד סיכוני צמצום

(ISDA) - International Swaps and Derivatives Associationל  עליהם חתם הבנק מו

 גם עם ISDA חתם הבנק על הסכם 2010 ובתחילת 2009בשנת . הבנקים מולם הוא פועל

קיזוז ביטחונות כמו כן לבנק הסכמי  .שלושה בנקים ישראליים מולם הבנק פועל בנגזרים

(CSA) - Credit Support Annexעם הבנקים הזרים .  

  מגבלות על הפעילות במכשירים פיננסיים נגזרים .9.5

 את גםמביאים בחשבון , וכן מצב החשיפות בפועל, ל החשיפות בבסיס ובריביתהמגבלות ע

על הפעילות באופציות נקבעו  . פיננסיים נגזריםכשיריםהחשיפות הנובעות מהפעילות במ

, שכן שווין הכלכלי רגיש באופן מיוחד לשינויים בבסיס ובריבית, מגבלות נוספות מיוחדות

המגבלות הנוספות העיקריות שנקבעו  .של נכסי הבסיס) לסטיית התקן(ובפרט לתנודתיות 

לפעילות באופציות הן בעיקרן מגבלות על מקסימום החשיפה המותרת בפעילות באופציות 

 תיק מתייחסות למקסימום השחיקה המותרת בשווי אלומגבלות  .ח"מט/ח"ומט ח"מט/שקל

 נכס הבסיס מחיר ב: המנוהל בחדר העסקות כתוצאה משינויים בפרמטרים כלהלןותהאופצי

וכתוצאה , )מגבלת רו(בריביות , )מגבלת ווגא(בתנודתיות של נכס הבסיס , )מגבלת דלתא וגמא(

נקבעו מגבלות , כמו כן). מגבלת תטא, השפעת קיצור תקופת האופציה(מחלוף יום עסקים 

  .לתרחישי קיצון של שינויים בשער החליפין ובתנודתיות

) חודשי/יומי (מצטבר הפסד על לדירקטוריון דיווח חובת עהנקבבכלל חדרי העסקות  לפעילות

  .ומעלה דולר מיליון 5 של

ל הפעולות במכשירים נגזרים היו במסגרת המגבלות שנקבעו על ידי כ 2009 שנת במהלך

  . הדירקטוריון
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    תפעולייםסיכונים  .10

ת ניהול שבהתאם למדיניו, קיימים סיכונים תפעוליים, כמתווך פיננסי, בפעילות הבנק

ולפעול , לפקח עליהם, להעריך את הנזק שעלול להיגרם בגין התממשותם, יש לזהות, הסיכונים

  .ן להתרחשותםלמזעור הסיכו

, סיכון להפסד כתוצאה מאי נאותות או מכשל של תהליכים פנימיים"-סיכון תפעולי מוגדר כ

אך אינו כולל , ן משפטיסיכון זה כולל סיכו. אנשים ומערכות או כתוצאה מאירועים חיצוניים

  ".סיכון אסטרטגי וסיכון מוניטין

  :ניהול הסיכונים התפעוליים מתבצע באופן הבא

, האחראי לגיבוש המדיניות לניהול סיכונים תפעוליים, מונה מנהל הסיכונים התפעוליים  .א

. דיווח ובקרה, והסדרת נהלי מעקב, להנחיית היחידות השונות במניעה או בהפחתה שלהם

מ ענף "הוקם במת,  התאמת המבנה האורגני לתמיכה במדיניות ניהול הסיכוניםבמסגרת

סיכוני (המאחד את הטיפול במכלול הסיכונים העיסקיים , ייעודי לנושא ניהול הסיכונים

  .והתפעוליים) אשראי ושוק

עם , מונה בקר סיכונים תפעוליים הכפוף לבקר הסיכונים הראשי כפונקציה בלתי תלויה

; פיקוח ובקרה של סיכונים תפעוליים, מדידה, תוח מתודולוגיות לזיהויאחריות לפי

תכנון ויישום ; הסדרת מדיניות ונהלים הקשורים לניהול ובקרה של הסיכון התפעולי

תכנון ויישום של מערכת דיווח סיכונים לסיכון ; מתודולגית הערכה של הסיכון התפעולי

  .תפעולי

אשר אחראי מקצועית על תפעול , ל סיכוניםמונה גורם ייעודי באגף לבקרת ניהו

  .והקשר השוטף מולם) בקרי סיכונים עסקיים" (הברקים"

ועדת סיכונים תפעוליים בראשות מנהל הסיכונים התפעוליים בוחנת את מדיניות ניהול   .ב

 .וחישוב ההון בגין סיכונים תפעוליים, מתודולוגיות מיפוי הסיכונים והערכתם, הסיכונים

קיחת הסיכונים התפעוליים היא על הנהלות היחידות העסקיות האחריות על ל

המסגרות , המתווה את דרכי הפעולה, הוכן מסמך מדיניות ברמת הקבוצה.והתפעוליות

. הארגוניות והפונקציות הניהוליות שפועלות לשם מזעור הסיכונים התפעוליים בקבוצה

 של הדירקטוריון שהתקיימה סיכונים ה לניהולבועד ואושר 2009-מסמך המדיניות עודכן ב

ל הכינו מסמכים דומים וביצעו ההתאמות "השלוחות בחו. 2009בחודש ספטמבר 

" ברקים"כמו כן הוכן והופץ נוהל עבודה ל. הדרושות לסביבה העסקית שבה הם פועלים

המהווים את הזרוע המבצעת האחראית על הטיפול ומזעור , )בקרי סיכונים עסקיים(

ממשקי , "ברק"הנוהל מגדיר את תפקידי ה. ם בחטיבות השונותהסיכונים התפעוליי

 . ותהליכי העבודה העיקריים בנושא סיכונים תפעוליים, העבודה

המסמך מגדיר את המושג סיבולת . מסמך תאבון סיכון עבור סיכונים תפעולייםלבנק  .ג

 ברמת  ומציג הצהרות תאבון סיכון איכותיות וכמותיות,סיכון במונחי סיכונים תפעוליים

  :עיקרי ההצהרות האיכותיות .דירקטוריון והנהלה בכירה

הבנק ייבצע ניהול של סיכוניו התפעוליים כחלק מתהליך הניהול העיסקי השוטף  •

 .וייקצה לכך משאבים

שיקולי עלות מול תועלת בקווי  של בחינהתוך ניהול הסיכונים התפעוליים יבוצע  •

 .העסקים והפעילויות

ות של קבוצת לאומי חייבת להיות הפרדה בין היחידה הנוטלת בכל הפעילויות המהותי •

 .את הסיכון לבין יחידה עצמאית המבצעת בקרה על הסיכון
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הבנק מייחס חשיבות גבוהה למניעת מעילות והונאות ומשקיע בכך את המשאבים  •

הבנק מפתח ומחזיק כלים לניטור הסיכונים .  כולל סקרי סיכונים תפעולייםהנדרשים

 . ומםהללו וצמצ

תתקיים הלימה בין אסטרטגיית טכנולוגיית המידע לבין האסטרטגיה העיסקית של  •

מערכות המידע ייתמכו במתן מענה לצרכי לקוחות הבנק בארץ ובעולם וקיום . הבנק

 .פעילות עיסקית רציפה ויעילה של הבנק

 הוא אותן לפעילויות מתאימים כישורים בעלמיומן ומקצועי  אדם כוח לאומי יימנה •

 . בפעילויות ולטובת המטרות העיסקיות של הבנק הגלום לסיכון תוך התייחסות - מבצע

ייפנה לסוגי לקוחות חדשים או יפעיל מוצרים חדשים , הבנק לא ייכנס לשווקים חדשים •

 בלי לבחון - במוצרים או הארגוני במבנה, קיימים עבודה בתהליכי שינויים יבצע וכן לא

ולקבל החלטות לגידור , תפעוליים הכרוכים בהםבצורה מלאה את הסיכונים ה

 .הסיכונים בהתאם

לניהול  יש ברשותו המומחיות הנדרשת ן שבהבפעילויותמקד את חשיפותיו רק  יהבנק •

  .סיכוניםואמידת 

 . תחזק מערך ונהלי בקרה פנימית נאותים על הדיווח הכספייקיים וי הבנק •

הן על ידי הבנק והן ,  שוטףבאופן רךתועאפקטיביות הבקרות הפנימיות לדיווח הכספי 

חסרות לדיווח / בקרות נוספותיוטמעומידת הצורך ב .חשבון החיצונייםהעל ידי רואי 

 . סיכון הדיווחלמזער אתכספי בכדי 

  

בוצע . מיפוי של סיכונים תפעוליים הוא אחד הכלים המרכזיים לשליטה ובקרה עליהם  .ד

כולל ,  ביחידות הבנק ובחברות הבנותתהליך מובנה של מיפוי הסיכונים התפעוליים

  .למזעור הסיכונים) במידה ונדרש(הגדרת אופן ניהול הסיכון ודרכי פעולה מומלצים 

לפי הנחיה של בנק , במסגרת זו ניתן דגש מיוחד למיפוי סיכוני הונאות ומעילות

 במסגרת מדיניות ניהול הסיכונים התפעוליים נדרש לעדכן את מפת הסיכונים של.ישראל

 הסתיים בקבוצת לאומי סקר סיכונים 2008בסוף שנת . הקבוצה על בסיס תלת שנתי

במסגרת הסקר מתועדים התהליכים העיסקיים המהותיים ועל בסיסם מתבצע . תפעוליים

לקראת הסקר הוכן . הבקרות והערכת חומרת הסיכונים ואיכות הבקרות, מיפוי הסיכונים

ך המפרט את מתודולוגית הערכת הסיכונים נוהל המגדיר את אופן ביצוע הסקר ומסמ

  . וכולל הנחיות לביצוע הערכה

פותחה מערכת מידע לתיעוד ולמעקב אחר ניהול הסיכונים התפעוליים שזוהו בארגון   .ה

המערך המיכוני תומך גם בתהליך המעקב הנדרש ליישום . לתיעוד אירועי סיכון תפעולי

ח וללמוד את המתרחש בארגון מהיבט מאגר המידע הניהולי שהוקם מאפשר לנת. הבקרות

הגורמים האחראים לסיכון , חומרת הסיכון, הפעילות הבנקאית, גורמי הכשל השונים

/ המפיקות התראות על פעילות חריגה, פותחו מערכות על בסיס חוקים עיסקיים. ועוד

  .לצורך מזעור החשיפות במוקדים אלה, חשודה בתחומים עיסקיים שונים

זל בנדון והכלים אלפי הנחיות ועדת ב, ה של סיכונים תפעולייםנבנה מודל להערכ  .ו

, סייע בהגדרת עדיפויות לטיפול בסיכוניםמ המודל. המתודולוגיים הקיימים בתחום זה

תוצאות  .כלכליההון ה בסיס לחישוב ההוומו ,בבנית תמונה על פרופיל הסיכון של הבנק

עות על ידי מילוי שאלונים ברמת המתבצ, הערכת הסיכונים התפעוליים במערכות הייצור

על בסיס , כל מערכת משולבות במסגרת סקר הסיכונים במפת הסיכונים החדשה

  .התהליכים העיסקיים בהם מעורבות המערכות התפעוליות

, משימות אב בפיתוח מערכות מידע/כמו כן יושמה שיטת הערכת סיכונים בפרויקטים

  כמו כן . חבית להקטנת רמת החשיפהנותחו הממצאים ופורסמו המלצות לפעילות רו
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, ביצוע הערכה של הסיכונים התפעוליים במערכות היצור, שולב בתהליך העבודה השוטף

ניתוח תוצאות הערכת הסיכונים מאפשר איתור . על בסיס מודל ייעודי שפותח לנושא

 ניהול תעבורן נדרשת גם התייחסות במסגרת הורא, מערכות בעלות רמת סיכון גבוהה

  .357אי תקין בנק

אחת לרביע מתכנס פורום להפקת לקחים בהשתתפות נציגי כל החטיבות וחברות הבנות   .ז

, או בארגונים פיננסיים אחרים/במפגשים דנים באירועי כשל שהתרחשו בבנק ו. בארץ

. וזאת כדי לקבוע דרכי פעולה למזעור הסיכוי להישנותם של האירועים ולנזק הנגרם בגינם

  .עד להשלמת ביצוען, אחר החלטות הפורוםמתנהל מעקב שוטף 

שולבו , וסקרי הסיכונים שמתבצעים, בעקבות תהליכי הפקת הלקחים בגין אירועי הכשל  .ח

ונוסף מידע ניהולי המסייע , שונו תהליכי עבודה, בקרות מיכוניות במערכות התפעוליות

  .למנהלים בתהליך הבקרה

על ידי , וליים ולחשיפת מידע בנושאבוצעו פעילויות המשך להטמעת ניהול סיכונים תפע  .ט

  .פרסומים באתר ניהול הידע על הנעשה בבנק ומחוצה לו בתחום זה

. הוראות בנק ישראל מחייבות את הבנקים לפעול להבטחת המשכיות עסקית בעת חרום  .י

הפעילות . הבנק מכין עצמו להתאוששות ממקרה אסון והמשכיות לפעילותו העיסקית

  :מורכבת משלושה נדבכים

  תשתיות טכנולוגיות •

  תוכניות פעולה ונהלים •

  ביצוע תרגולים  •

  

  .הפעילות מרוכזת על ידי צוות ניהול המשכיות עיסקית

  ציות  .11

בראש אגף הציות עומד . 2001בשנת , על פי דרישת הרשויות, אגף ציות החל לפעול בקבוצה

ראות החקיקה  אשר אחראי גם ליישום הו(Chief Compliance officer)קצין ציות ראשי 

  .בנושא איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור

מחייבת את הבנק להקפדה יתרה על קיום , מורכבותה והתפתחותה של הפעילות הבנקאית

, מכח חקיקה ראשית, בקשריו עם לקוחותיו, מכלול החובות שחלות על התאגיד הבנקאי

  . היתרים והוראות בנק ישראל, צווים, תקנות

 מחייבת את הבנקים לאכוף את ההוראות , קצין ציות- 308 תקין קאיהוראת ניהול בנ

והוראות המסדירים את הפעילות הבנקאית בכל הנוגע , תקנות,  חוקים:דהיינו, הצרכניות

על פי . לרבות איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, ליחסים שבין הבנק לבין לקוחותיו

הסיכונים , פות ההוראות הצרכניותמבוצע סקר תשתית אשר במסגרתו ממו, ההוראה

  . בקרות למניעתםמוגדרותלהתרחשות אירועי חריגה מההוראות ובצידם 

  תכנית להפעלת אגף הציות וקציני הציות בקבוצה גיבשה מונתה בבנק ועדה אשר2006בשנת 

 במסגרת הוועדה מופו ותועדפו. "זלאב" התאמה לסטנדרטים בינלאומיים ודרישות תוך

אמצעי , תהליכי עבודה ונקבעו ת והיתרים נוספים הרלבנטיים לעבודת הבנקתקנו, חוקים

  . נהלים והדרכה, בקרה
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הפעלת מודל , הרחבת תפיסת סיכון הציותעל בסיס המלצות הוועדה נקבע מודל הציות הכולל 

לצורך ניהול אפקטיבי , ציות מבוזר והכלים והמערכות המיכוניות הנדרשות לפונקציות הציות

הוקצו משאבים , לאור החשיבות הרבה אשר מייחס הבנק לנושא זה, בנוסף. אשל הנוש

 נאמני ציות 50מונו  וכן ,ות העסקיותקציני ציות אזוריים בחטיב מונו, בין השאר. נוספים

איסור , לטיפול ובקרה ממוקדים בנושאי ציות, במשרה מלאה בסניפים הגדולים של הבנק

  .הלבנת הון ואיסור מימון טרור

ל לצורך מעקב " שלוחות הבנק בחו חברות הבנות בארץ ועם ציות נמצא בקשר שוטף עםאגף

 לידי יםכפי שגם בא,  בפרט, בכלל ואיסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור,ליישום נושא הציות

על ידי ואושר , פי גישה מבוססת סיכון על שנערךביטוי במסמך המדיניות הקבוצתית 

  . 2009-בהדירקטוריון 

  איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור  .12

 נמשכה בבנק הפעילות הנדרשת ליישום הוראות החקיקה בנושא איסור הלבנת 2009במהלך 

הפצת פרסומים והפקות ,  חסימת חשבונות,טיוב נתונים, הון ואיסור מימון טרור ובכלל זה

בפעולות פיתוחים ושיפורים במערכות הממוכנות והשתתפות , לקחים ליחידות השונות

עודכן מסמך , כמו כן.  להגברת המודעות והטמעת הנושא בקרב עובדי הבנק,הדרכתיות

  על פי גישה , מימון טרוראיסור המדיניות של קבוצת לאומי בנושא איסור הלבנת הון ו

  . מבוססת סיכון

, 2009-ע"התש, )תיקונים שונים(התפרסמו תזכיר חוק איסור הלבנת הון , 2009במהלך שנת 

טיוטה לתיקונים בצו איסור הלבנת הון החל על , )7' תיקון מס(ת חוק איסור הלבנת הון הצע

 מניעת הלבנת הון - 411טיוטה לתיקון הוראת ניהול בנקאי תקין התאגידים הבנקאיים ו

הכלולים בה  411 להוראה  אושרה והתיקונים כאמורטיוטהה .ומימון טרור וזיהוי לקוחות

  .  הבנק נערך ליישום תיקונים אלו2010 ליולי 1-ייכנסו לתוקף ב

  סיכונים משפטיים  .13

סיכון משפטי הינו סיכון להפסד כתוצאה מהעדר אפשרות לאכוף , על פי הגדרת בנק ישראל

  . הסיכונים המשפטיים שלובים מטבעם בסיכונים התפעוליים .באופן משפטי קיומו של הסכם

: כוללים, כנית שהוכנה כמפורט להלןהסיכונים המשפטיים שהבנק מטפל בהם במסגרת הת

סיכונים הנובעים מפעילות ללא , פסיקה והוראות רשויות, תקנות, סיכונים הנובעים מחקיקה

 וסיכונים הנובעים , ייעוץ משפטי לקויל פיגיבוי בהסכמים מספקים או ללא ייעוץ משפטי או ע

  . הלםלמנוע ולמזער סיכונים אלו ולנ, מטרת התכנית. מהליכים משפטיים

התכנית כוללת מסמך מדיניות וממשק בין . בבנק מיושמת תכנית ניהול סיכונים משפטיים

וכן נהלים פנימיים החלים בתוך מערך הייעוץ , מערך הייעוץ המשפטי לבין יחידות הבנק

  . המשפטי שמטרתם לוודא כי הייעוץ המשפטי הניתן בבנק הינו יעוץ מקצועי ומעודכן

ל פועלות על פי מסמכי מדיניות נפרדים בדבר ניהול "בארץ ובחוחברות הבנות של הבנק 

  , וכל חברה הכינה מסמך ניהול סיכונים משפטיים התואם את פעילותה, סיכונים משפטיים

  .ל"על פי ההנחיות של מסמכי המדיניות הנ
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  :במסגרת התכנית הושם דגש על

  . מניעת סיכונים משפטיים •

  .הותיים והטיפול בהםאיתור מוקדי הסיכונים המשפטיים המ •

  . הנחיות ונהלים מתאימים, הכנת הסכמים •

ובחינת השלכותיהן על עבודת , והוראות רשויות) לרבות פסיקה(בדיקת הוראות החקיקה  •

   .הבנק

וכן , הפקת לקחים בנושאים שונים ויישום הלקחים במסמכים המשפטיים הנהוגים בבנק •

 . קהעברת חוות דעת בנושא ליחידות הרלבנטיות בבנ

  

   (Fair Value)שווי הוגן   .14

הכספיים השווי ההוגן של כל בדוחות ) ד(18הוצג בבאור , ישראל להוראות בנק בהתאם

 הכספיים של הבנק ושל החברות תחייבויות כל הנכסים והההיינו,  הפיננסייםהמכשירים

  .כר מרצון פיננסי מוגדר כמחיר המשולם בין קונה מרצון למומכשיר  ההוגן שלהשווי. הבנות

מחיר ניירות ערך מסוימים נקבע .  השוק מהווה את השווי ההוגןמחיר,  קיים שוק פעילכאשר

 שוק מחירי. על סמך הערכות שנתקבלו מצד שלישי ולגבי נגזרים השווי נקבע על סמך מודלים

 בהיעדר.  הפיננסיים של הבנק ושל חברות הבתמהמכשירים אינם קיימים לחלק משמעותי

  על ערך נוכחי של תזרימי מזומנים כמפורטהמתבסס  ההוגן הוא אומדןהשווי ,מחיר שוק

 ).ד(18בבאור 

 לשווי ההוגן מתבססים על התנאים הקיימים לתאריך הדוחות הכספיים ואינם האומדנים

  . ערכי שווי הוגן עתידייםבהכרח מייצגים

ך העיסקות שלהן  מיליארד דולר לס1 מגבלה בסך 2007דירקטוריון הבנק קבע בחודש מרס 

הגופים הללו , ככלל. הבנק קובע שווי הוגן על בסיס ציטוטים המתקבלים מהצד הנגדי לעיסקה

  .העומדים בקריטריונים שקבעה הנהלת הבנק, הם מוסדות פיננסיים בעלי מוניטין בשוקי ההון

 בה יש לנקוט זהירות רלכן.  השווי ההוגן מתבסס במידה רבה על הערכה סובייקטיביתחישוב

 שאין בו כדי להצביע על שוויו הכלכלי של הבנק וחברות הבת וכן אין מאחר,  במידע זהבשימוש

 . לשמש להשוואה בין בנקים שוניםיכול הוא

 נתוני השווי ההוגן אינם מביאים בחשבון את השפעת המס במקרה וישנו פער כי,  לצייןיש

ההתחייבויות המוצגים על  או/ים ו  בין השווי ההוגן לשווי בספרים של הנכסשלילי חיובי או

  .בסיס צבירה

 הכספיים מראים כי השווי ההוגן של הנכסים בדוחות) ד(18בבאור  המופיעים הנתונים

מיליון  922- גבוה ב2008-ב(ח מהשווי במאזן " שמיליון 2,056-ב גבוה 2009בסוף הפיננסיים 

במאזן מהשווי ח "ש מיליון 4,379-ב הפיננסיות גבוה ההתחייבויותבעוד השווי ההוגן של , )ח"ש

 שהירידה בריבית על ההתחייבויות  הפער נובע מכךעיקר). ח" מיליון ש2,261- גבוה ב2008-ב(

  .עקב הגדלת מרווח הסיכון, היתה גבוהה מהירידה על האשראים

  וההתחייבויות הכספיים מעבר לרשום בדוחות הכספיים בשנתסים בשווי ההוגן של הנכהשינוי

בדומה לירידה , בעיקר מהירידה בריבית במשק ובמיוחד במגזר השקלי הלא צמודובע  נ2009

  .2008שנת ב
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  לציבורהחשיפה והניהול של סיכוני האשראי   .15

  :)2 באזל -) ב( 4טבלה  (חשיפות סיכון אשראי לפי סוגים עיקריים של חשיפת אשראי

    2009 בדצמבר 31  

  

  סוג חשיפת אשראי

חשיפות סיכון אשראי 

  ברוטו

חשיפות סיכון אשראי 

   *ברוטו ממוצעות

    ח"במיליוני ש  

  247,395  246,409  אשראי

  39,299  45,879  ח"אג

  12,932  13,138  אחרים

  95,680  95,393  ערבויות והתחייבויות על חשבון לקוחות

  10,948  9,956  עסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים

  406,254  410,775  סך הכל
  
  .שב על בסיס חמשת הרבעונים האחרוניםהממוצע מחו  *

  

   :)1באזל (להלן היתרות המשוקללות של סיכון אשראי 

    2009 בדצמבר 31            

  יתרות   שיעורי שקלול  ניכוי   יתרות 

  מאזניות  0%  20%  50%  100%  200%  מההון  סיכון

  
  

    ח"במיליוני ש            

  נכסים                

  מזומנים ופיקדונות בבנקים  42,933  29,059  13,874  -  -  -  -  2,775

  ניירות ערך   57,505  35,114  16,629  -  5,162  109   *491  8,704

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
744  

  
744  

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו 
  במסגרת הסכמי מכר חוזר

  אשראי לציבור  205,002  12,893  860  15,507  175,742  -  -  183,667

  אשראי לממשלה  407  398  -  -  9  -  -  9

  )א(השקעות בחברות כלולות   2,178  -  -  -  2,089  -  89  2,088

  בניינים וציוד  3,553  -  -  -  3,553  -  -  3,553

  נכסים אחרים  9,786  1,205  3,386  -  5,134  -  81  5,792

  סך כל הנכסים  322,108  79,413  34,749  15,507  191,669  109  661  206,588

  .ח" מיליון ש480כולל קרן הון בסך * 
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    2008 בדצמבר 31          

  יתרות   שיעורי שקלול  ניכוי   יתרות 

  מאזניות  0%  20%  50%  100%  מההון  סיכון

  
  

    ח"במיליוני ש          

  נכסים              

  מזומנים ופיקדונות בבנקים  33,130  19,304  13,808  -  18  -  2,779

  ניירות ערך   44,910  20,719  16,117  -  8,074  -  11,298

  
76  

  
-  

  
76  

  
-  

  
-  

  
125  

  
201  

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו 
  במסגרת הסכמי מכר חוזר

  אשראי לציבור  213,548  14,644  900  14,761  183,243  -  190,803

  אשראי לממשלה  520  481  -  -  39  -  39

  )א(השקעות בחברות כלולות   1,842  -  -  -  1,772  70  1,772

  בניינים וציוד  3,445  -  -  -  3,445  -  3,445

  נכסים אחרים  13,529  1,361  5,473  -  6,423  272  7,518

  סך כל הנכסים  311,125  56,634  36,298  14,761  203,090  342  217,730

  
יתרות השקעות במניות ובכתבי התחייבות נדחים של חברות פיננסיות מנוכות מההון ולפיכך גם מיתרת ניירות   .א

 .ערך ומהשקעות בחברות כלולות

  

  :חוץ מאזני אשראי להלן יתרות משוקללות של סיכון

    2009 בדצמבר 31          

  

  שיעורי שקלול

  

  יתרות 

  0%  20%  50%  100%  סיכון

שווה 

ערך 

  מאזני

יתרות 

ערך 

  נקוב

  

  

    ח"במיליוני ש          

  מכשירים חוץ מאזניים              

  עסקאות שבהן היתרה מייצגת              

  סיכון אשראי  94,698  28,039  3,188  824  -  24,027  24,192

  מכשירים נגזרים  290,758  29,571  1,044  19,648  -  8,879  12,809

  אחרים  1,769  177  -  -  -  177  177

  סך כל מכשירים חוץ מאזניים  387,225  57,787  4,232  20,472  -  33,083  37,178

  

    2008 בדצמבר 31          

  

  שיעורי שקלול

  

  יתרות 

  0%  20%  50%  100%  סיכון

שווה 

ערך 

  מאזני

יתרות 

ערך 

  נקוב

  

  

    ח"במיליוני ש          

  מכשירים חוץ מאזניים              

  עסקאות שבהן היתרה מייצגת               

  סיכון אשראי  96,273  25,252  2,870  1,290  -  21,092  21,350

  מכשירים נגזרים  250,939  25,472  448  15,987  -  9,037  12,234

  אחרים  1,595  159  -  -  -  159  159

  סך כל מכשירים חוץ מאזניים  348,807  50,883  3,318  17,277  -  30,288  33,743
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   :)2 באזל -5טבלה  (ה הסטנדרטיתשיגבהתאם לסיכון אשראי 

    2009 בדצמבר 31  

  

  פיצול חשיפות לפי משקל סיכון

סכום חשיפה לפני 

  הפחתת סיכון אשראי

סכום חשיפה לאחר 

  הפחתת סיכון אשראי

    ח"במיליוני ש  

0%  51,409  54,380  

20%  26,624  23,834  

35%  32,594  32,592  

50%  21,385  21,838  

75%  77,722  73,559  

100%  189,084  181,686  

150%  11,845  11,322  

350%  65  65  

  47  47  סכומים שהופחתו מההון

  399,323  410,775  סך הכל

  
.ד/4 טבלה 218ב ועמוד /4 טבלה 211ראה פירוט בעמוד * 
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   1יאשראבניהול סיכוני  אסטרטגיות

המסמך מתווה . מאושר מסמך מדיניות האשראי של הבנק בדירקטוריוןמעודכן ואחת לשנה 

למעט בתחומים מסוימים בהם המדיניות הינה ברמת קבוצת , מדיניות לפעילות הבנק בארץ

מסמך מדיניות האשראי מוצג על רקע תיאור קצר של מצב הכלכלה בעולם ובארץ . לאומי כולה

אסטרטגיית הבנק : עיקרי הנושאים המוצגים במסמך המדיניות הם. ווניםוכולל נושאים מג

, בתחום ניהול סיכון האשראי על רקע המגבלות הרגולטוריות והפנימיות שאישר הדירקטוריון

הצגת , התייחסות לקווי העסקים השונים ולסמכויות האשראי, התוויית פעילויות וענפי משק

מתודולוגיות רוחב שונות המתוות דרך למימונים מסוגים כלים בניהול ובקרת האשראי ופירוט 

  . שונים

ל ומהווה קו מנחה לגבי "מסמך מדיניות האשראי מועבר לידיעת החברות הבנות בארץ ובחו

כל אחת מחברות הבנות מגדירה מדיניות אשראי עצמאית . מדיניות האשראי הנהוגה אצלן

מסמך .  לאישור הדירקטוריון שלההמאושרת על ידי הגורמים המוסמכים אצלה ומועברת

  .מדיניות האשראי של כל אחת מהחברות הבנות מוצג בוועדה לניהול סיכוני אשראי בארץ

הדבר בא לביטוי . מדיניות האשראי של הבנק מתבססת על פיזור הסיכונים וניהולם המבוקר

  .םבביזור תיק האשראי של הבנק בין ענפי המשק השונים ועל פני מספר רב של לווי

נוקט הבנק באסטרטגיה של מעורבות במגזרי , כממלא תפקיד מרכזי במימון המשק הישראלי

, ומעמיד אשראי למגזרים היצרניים והמסחריים לסוגיהם השונים, הפעילות העיקריים במשק

  .  לפרטיים ולמשקי בית,למגזר הציבורי לגווניו

אחד המרכיבים . הכוללתמדיניות האשראי של הבנק נגזרת ממדיניות ניהול הסיכונים 

וצת לאומי כפי שמוגדר מעת לעת של קב" תיאבון הסיכון"הינו , הבסיסיים במדיניות הכוללת

מחייב שמירה על מספר עקרונות של , שנקבע" תיאבון הסיכון. "על ידי דירקטוריון הבנק

שמטרתם לשפר את איכות תיק האשראי , מדיניות סיכון המשליכים על מדיניות האשראי

  . ולנהל את הסיכון הגלום בו

  :העקרונות המנחים של הבנק כוללים

, פיקוח ובקרה בצורה עקבית ומלאה בכל הקבוצה, מדידה, וך זיהויניהול הסיכונים ת •

בפרט יש להעריך את סיכון האשראי בצורה . בהתאם לסובלנות הסיכון של הקבוצה

 . כמותית ולהגדיר דירוג סיכון לכל לקוח

מיקוד החשיפות בפעילויות לגביהן קיימת בבנק המומחיות הנדרשת לאמידת וניהול  •

  .בהםהסיכונים הגלומים 

 . מעורבות באשראי לסוגיו השונים במטרה להשיג פיזור הסיכון •

ריכוזיות לווה , ריכוזיות ענפי משק(ניהול תיק האשראי ביחס לתחומי הריכוזיות השונים  •

ומדידת הריכוזיות בגינם  תוך קביעת מגבלות על תיק האשראי, )קבוצת לווים/בודד

 . במונחי סיכון בנוסף למונחי חשיפה

  .גבלות לכל סיכון שמוגדר כניתן למדידהיצירת מ •

עבור כל נכס סיכון חייבת להיות הפרדה בין היחידה נוטלת הסיכון לבין יחידה עצמאית  •

 . תהליך ההפרדה טרם הושלם. המבצעת בקרה על הסיכון

 .עריכת ניתוח סיכונים טרם כניסה לקווי עסקים חדשים או השקת מוצרים חדשים •

                                                 
 2 של באזל 3 מסומנים על ידי בנק ישראל בנדבך 223 ועד עמוד 214יכותי בסיכוני אשראי מעמודהדיון הא  )1(

 ).א(4כטבלה 
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ין קווי עסקים מתבצעת בהתאם למחזור הפעילות של הלקוח חלוקת הטיפול בלקוחות ב •

  .התמחות בסוג העסקה/וכן בהתאם למורכבות, וגודל מסגרת האשראי העומדת לרשותו

מחויב להיות מודע לסיכונים בתחום , כל גורם בבנק היוצר חשיפה לסיכון אשראי ומנהלו •

  .פעילותו ואחראי לניהולם השוטף

ם של הגורמים האחראים על לקיחת הסיכון במונחי תשואה לאומי שואף למדוד ביצועי •

  .מול סיכון

מוקדם ככל , ביצוע מעקב שוטף ותקופתי אחר חשיפות האשראי במטרה לזהות חולשות •

  .ולהיערך בהתאם, שניתן

  

. קיום הערכה כמותית של רמת הסיכון של הלווים, בין היתר, ניהול תיק האשראי בבנק מחייב

נים בבנק מודלים ומערכות מכוניות לתמיכה בתהליך בחינת רמת הסיכון ליישום מטרה זו נב

  . תוחלת ההפסד והתמורה הנדרשת בגין סיכונים אלו, של הלווה

הבנק נמצא במהלך להקמת מערכת מתקדמת לניהול תיק האשראי שמטרתה לשדרג את 

 מגבלות על גורמי לנהל, ובמיוחד בסיכוני ריכוזיות שונים, יכולותיו לשלוט בסיכונים השונים

לכוון את הפעילות במטרה לשפר את יחסי התשואה לסיכון וכן , הסיכון בתחום האשראי

   .לאפשר תמחור נכון יותר של סיכוני האשראי

דירקטוריון הבנק מאשר את מדיניות האשראי והביטחונות של הבנק ואת המגבלות , כאמור

  .הענפיות והאחרות

  :ריכוזיות לווה וקבוצת לווים

לקבוצת לווים לא   הבנק קיבל את אישור בנק ישראל לפיו סך החשיפה2007תחילת שנת מ

 מהון הבנק וסך החשיפה לששת קבוצות הלווים הגדולות יכולה להגיע 25%תעלה על שיעור של 

   .מהון הבנק 150%עד שיעור של 

 חבות הלווה . מהון הבנק15.2%-ל חבות קבוצת הלווים הגדולה הגיעה 2009 בדצמבר 31-נכון ל

  חבות שש קבוצות הלווים הגדולות הגיע ,  מהון הבנק6.1%-הבודד הגדול ביותר הגיע ל

  . מהון הבנק69.1%-ל

  :התמורות במשק הישראלי והשפעתן על קבוצת לאומי

המשק הישראלי הושפע באופן עקיף וקצר טווח מהמשבר הגלובלי שהחל ברבעון הרביעי של 

וכן האטה בצמיחה שהפכה לשלילית באופן , שוק ההון" התייבשות"ואת פעילותו אפיינו , 2008

  .זמני ומוגבל

להיווצרותם של אלו נוספו גם זהירות רבה במתן אשראי בנקאי וחוסר אלטרנטיבת מימון מצד 

  .בנקאי-השוק החוץ

 היחלשות זמנית של שער 2008לפרמטרים המשפיעים על השוק המקומי נוספה בראשית שנת 

דבר שהיקשה מאוד על פעילותן של תעשיות מוטות ייצוא וכן , ולר מול השקלהחליפין של הד

  .על יצרנים המתמודדים עם ייבוא מתחרה

עליות שערים ( מורגשת בשווקים בארץ התאוששות 2009החל מסוף הרבעון השני של שנת 

ההתאוששות הינה פועל ). ן למגורים"התעוררות בשוק ההון וביקושים בענף הנדל, בבורסה

יוצא של המדיניות המוניטרית המרחיבה אשר תרמה גם לעליות השערים החדות בשווקים 

  .הפיננסיים ופעלה למיתון ההשפעות השליליות של המשבר העולמי
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נוקט בנק לאומי במדיניות אשראי זהירה ביחס , ובפרט בתקופות של האטה כלכלית, ככלל

  .לענפי המשק ולמגזרי האשראי השונים

 פעל הבנק ביתר שאת לזיהוי הלווים ומגזרי 2008שבר הפיננסי בסוף שנת החל מראשית המ

  :ובכללם, האוכלוסיות הרגישים למצב שנוצר

 .ח"או גורמים בעלי תלות גבוהה בתמורות מט/ו יצואנים •

 .יצרנים המתמודדים עם ייבוא מתחרה •

פות של שהינם ראשונים להיפגע מירידה בביקוש בתקו" מותרות"פירמות הפועלות בענפי  •

 .האטה כלכלית

כדוגמת (ל "לווים שגייסו אשראי צמוד במטבע ישראלי והתמורות יועדו להשקעות בחו •

 ).ל"ן הפעילות בחו"חברות נדל

והתכוונו לבסס מקור סילוק , לווים שגייסו בשנים האחרונות מקורות מימון בשוק ההון •

  .או אקזיט מהשקעות קיימות/עתידי על גיוס מקורות בבורסה ו

או /ווים שחובותיהם מבוססים על מניות המהוות משקל מהותי מהערך הנכסי שלהם ול •

  .מהבטוחות עליהן נשען הבנק ועוד

  

הבנק מקיים באופן שוטף מעקב הדוק אחר השפעת השחיקה והחשיפות שנוצרו אצל הלווים 

. םעל לקוחות המוגדרים כרגישי לרבות דיוני עומק, מהמשברגם הרלוונטיים ואשר נובעות 

, כמו כן. הבנק מרחיב ומשלב במדיניותו בקרות מחמירות על אשראי בו עלתה רמת הסיכון

קבע קריטריונים מחמירים ביחס , הרחיב הבנק את הבדיקות המוקדמות בטרם ביצוע עסקות

כגון דרישות הון עצמי וביטחונות בסוגי , לסוגי העסקות והעמיד תנאי סף לאישור עסקות

  .המימון השונים

תוך שימת ,  מבצע בתדירות שוטפת בדיקה ועדכון דירוג הסיכון והתאמתו למצב הלווההבנק

לקוחות הנמנים על , ן"דגש על לקוחות החשופים להשפעה של ירידות בביקושים לצריכה ולנדל

כמו כן . ענפי משק מסוימים בארץ ובעולם וכן בזיקה לאזורים גיאוגרפיים שהושפעו במיוחד

  .יתור ולתיקון ליקויים במסמכי אשראי וביטחונותהבנק ממשיך ופועל לא

סיווג וסימול של אשראי בעייתי ולחישוב נאותות הפרשה , הבנק פיתח מתודולוגיה לאיתור

  .המיושמת בקווי העסקים

הבנק נוקט במדיניות , עם התגברות סימני ההתאוששות במגזרים ובאוכלוסיות מסוימות

תוך , זאת. צרכי לקוחות במגזרי הפעילות השוניםלמתן מענה הולם לכיסוי , מרחיבה יותר

בדגש על מימון , והגמשה של קריטריונים ופרמטרים בתחום האשראי, הרחבת תיאבון הסיכון

  . בענפי משק המאופיינים בפוטנציאל צמיחה וברמת סיכון לא גבוהה

ת  העביר הפיקוח על הבנקים לתאגידים הבנקאיים תיקון להוראו2007 לדצמבר 31ביום 

סיכון אשראי והפרשה להפסדי , מדידה וגילוי של חובות פגומים"הדיווח לציבור בנושא 

  . 2011 בינואר 1- תיושם החל מהוראה זו". אשראי

   . לדוחות הכספיים3)כה(1לפרטים ראה בבאור 

  

  ל "מדיניות האשראי בשלוחות חו

 ידי הדירקטוריון ל מאושרת מדיניות האשראי של השלוחה על"בכל אחת משלוחות הבנק בחו

, ל"גם בשלוחות בחו, כמו בארץ. המקומי ומוצגת בוועדה לניהול סיכוני אשראי של הבנק בארץ

מבוססת מדיניות האשראי על פיזור הסיכונים בין ענפי המשק השונים תוך קביעת מגבלות 
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ה במסגרת מדיניות האשראי נקבע, בנוסף. לחשיפה לענפי משק שונים ולמגזרי פעילות שונים

שיעור ההשענות , מדיניות ביטחונות הכוללת עקרונות וכללים באשר לסוגי הביטחונות השונים

. תוך התאמה ובכפיפות לכל התקנות והוראות הבנקאות בכל אחת מהמדינות, כל זאת. ועוד

בשלוחות בהן ניתן אשראי , בנוסף. בכל שלוחה נקבעו סמכויות למתן אשראי ברמות השונות

ובשלוחות בהן היקף האשראי , ליך של דרוג לווים בהתאם לרמות סיכוןמסחרי מתקיים תה

פועלת יחידה לבחינת אשראי המבצעת באופן שוטף בחינה של רמת הסיכון של , משמעותי

  . לקוחות הבנק

 :תהליכים

  :כדלקמן, הבנק מגדיר מעת לעת את מתווה פעילותו

  מתווה לפי ענפי משק

ענפים ,  ענפים שהבנק ירצה לממן לגידול- הסיכון הענפי  קטגוריות על פי דירוג3תוך הגדרת 

מתווה זה מתעדכן באופן שוטף על ידי  .ענפים להימנעות מהגדלת חשיפה, לליווי סלקטיבי

עריכה תקופתית של ניתוחים על ענפי המשק השונים ומגזריהם בהתאם לסיכונים ולסיכויים 

  .הראויה לכל ענף משקהגדרת מדיניות האשראי  המאפשרת, הגלומים בכל ענף

  ן"הפעילות בענף הבינוי והנדל

 המרוכז במערך נפרד ,ן"ענף הבניה והנדלמימון  - מוגדרת על בסיס תתי פעילויות ספציפיים

 המסייעים  שימוש בכלי ניתוח ומעקב ספציפייםתוךנעשה  ,במסגרת פעילות החטיבה העסקית

 בחינת .נסי הניתן לפרויקטים השוניםליווי הפינאחר ה והבקרה לטותלבנק בתהליך קבלת ההח

אישור העסקות או העברתן , ן"מסגרות האשראי של הלווים הגדולים בתחום הבינוי והנדל

ן "לדיון בוועדת האשראי המתאימה נבחנת על ידי היחידה לניהול סיכוני אשראי בנדל

  ".המבנה וארגון פונקציות ניהול הסיכון"במתכונת המתוארת להלן בסעיף 

,  מגורים-  בין המגזרים השוניםתוך הבחנההקפדה על גיוון תיק האשראי ב זה נעשה ענף מימון

בין ו בניה לתעשייה ומסחר ,קבלני ביצוע ותשתית, נכסים מניבים בייעוד למסחר ומשרדים

  . הרלוונטייםושים בהתאם לביקהפרויקטים אזורים גיאוגרפיים שבהם מוקמים

 (Construction Loan) " הסגור הפרויקט"תכונת  הבנייה נעשה במממימון מהותיחלק 

  .מפקחי בנייה חיצונייםוסיוע הסתמכות תוך  , ומעקב צמודתקופתית בחינההמאופיין ב

כחלק מאסטרטגיית הבנק לממן את לקוחותיו בכל המקומות בהם הם פועלים ומתוך מגמה 

תבצע ללקוחות המימון מ. ל"ן בחו"נוהג הבנק להשתתף גם במימון נדל, לפזר סיכונים

במדינות מועדפות , ל"באופן מבוקר ותוך בחינת כלל פעילותם בארץ ובחו, סלקטיביים

, תוך בחינה מדוקדקת של הפרויקטים, ובהתחשבות בסיכון המדיני והכלכלי של המדינה

  .ל או בנקים מקומיים מלווים את הפרויקטים"כאשר שלוחות הבנק בחו
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  :)2 באזל )ד( 4טבלה  (לפי סוגי חשיפות אשראי עיקריים וחשיפות סיכון אשראי לפי צד נגדי

          2009 בדצמבר 31  

  

  

   

  

  

  

  אשראי

  

  

  

  ח"אג

  

  

  

  אחרים

  

ערבויות 

והתחייבויות 

  אחרות

עסקאות 

במכשירים 

  פיננסיים 

  נגזרים

  

  

  

  סך הכל

          ח"במיליוני ש  

  53,879  -  983  -  25,587  27,309  חובות של ריבונויות

 סקטור חובות של ישויות

  ציבורי

  

3,324  

  

5,446  

  

-  

  

130  

  

-  

  

8,900  

  33,518  5,105  1,608  -  12,226  14,579  חובות של תאגידים בנקאיים

  -  -  -  -  -  -  חובות של חברת ניירות ערך

  169,591  4,851  59,669  -  1,539  103,532  חובות של תאגידים

  17,097  -  780  -  -  16,317  ן מסחרי"חובות בבטחון נדל

  48,723  -  25,371  -  -  23,352  ת קמעונאיות ליחידיםחשיפו

  17,886  -  4,070  -  -  13,816  הלוואות לעסקים קטנים 

  46,962  -  2,782  -  -  44,180  משכנתאות לדיור

  1,081  -  -  -  1,081  -  איגוח

  13,138  -  -  13,138  -  -  נכסים אחרים

  410,775  9,956  95,393  13,138  45,879  246,409  סך הכל בגין סיכון אשראי

  

  :)2 באזל )ה (4טבלה (  ולפי סוגי חשיפת אשראי עיקרייםפיצול התיק לפי תקופה לפרעון

          2009 בדצמבר 31  

  

  

   

  

  

  

  אשראי

  

  

  

  ח"אג

  

  

  

  אחרים

  

ערבויות 

והתחייבויות 

  אחרות

עסקאות 

במכשירים 

  פיננסיים 

  נגזרים

  

  

  

  סך הכל

          ח"במיליוני ש  

  220,680  4,541  63,034  3,234  8,578  141,293  עד שנה

  111,129  2,099  19,735  790  20,989  67,516  מעל שנה ועד חמש שנים

  69,966  2,637  12,624  793  16,312  37,600  מעל חמש שנים

  9,000  679  -  8,321  -  -  פריטים לא כספיים 

  410,775  9,956  95,393  13,138  45,879  246,409  סך הכל

  

  - (Non Recourse)י שליטה ללא זכות חזרה עסקות למימון רכישת אמצע

כאשר מקור ההחזר , מימון עסקות רכישת אמצעי שליטה לסוגיו הינו אשראי שניתן ללווה

במסגרת מדיניות . העיקרי לו הינו התאגיד שאת רכישת אמצעי השליטה בו הבנק מממן

הון העצמי נקבעות דרישות הבנק במימון רכישת אמצעי שליטה לגבי ה, האשראי של הבנק

  . הביטחונות וכן התנאים האחרים, הנחוץ

בנק ישראל קבע בהוראות ניהול בנקאי תקין מגבלות למימון רכישת אמצעי שליטה 

  . והבנק עומד בהן, בתאגידים

כולל שיתוף  ,קיימת בבנק יחידה ייעודית הבוחנת את העסקאות ובונה את חבילות המימון

  .אפשרי של גורמים מממנים נוספים
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 2009 בדצמבר 31ליום לן יתרות אשראי עיקריות שהועמדו במסגרת זו לפי ענפי משק לה

  :ח"במיליוני ש

    *וחוץ מאזניאשראי מאזני 

  ענף משק  ח"במיליוני ש

  תעשיה  2,297

  מסחר  331

  ן"נדל  1,428

  תקשורת  1,037

  פיננסים וחברות אחזקה  1,668

  סך הכל  6,761
  
  .קים ובטחונות מותרים בניכויבניכוי הפרשות לחובות מסופ  *

  

, תחנות כח(לצורך טיפול בעסקאות מורכבות של מימון השקעות בפרויקטים של תשתית 

קיימת בבנק ) ' וכוBOT  (Build Operate Transfer)פרויקטים , כבישי אגרה, מתקני התפלה

של כולל שיתוף אפשרי , יחידה ייעודית הבוחנת את העסקאות ובונה את חבילת המימון

  .גורמים משוק ההון במימון העסקה

  :תהליכי ניהול ובקרה

 על ידי העמקת ,בין היתר, בתחום ניהול האשראי שופרו תהליכי הבקרה והשליטה בסיכונים

של הלקוחות העסקיים לקוויי העסקים המתאימים ובמסגרת סניפים  "סגמנטציה"ה

   .מתמחים

ישור העסקות או העברתן לדיון בוועדת א, בחינת מסגרות האשראי של הלווים הגדולים בבנק

על ידי היחידות לניהול סיכוני אשראי באגף האשראי בחטיבה  האשראי המתאימה נעשית

במטרה , לאחר בחינה מעמיקה, יחידות אלו הוקמו. העסקית ובחטיבה לבנקאות מסחרית

 .ולשפר את איכות תיק האשראי של הבנק והשירות ללקוחות, להדק את בקרות האשראי

  ".המבנה וארגון פונקציות ניהול הסיכון"פירוט ראה להלן בסעיף 

הבנק פיתח , בנוסף. לוודא תקינות מסמכי אשראי וביטחונות הבנק ממשיך ופועל במטרה

  .מתודולוגיה לאיתור וזיהוי של אשראי בעייתי ומיישמה בקווי העסקים

   : סיכוןלמדידתכלים 

 הבקרה ומערכות מידע ממוחשבות העומדים במקביל מושקעים מאמצים רבים בשיפור כלי

 המאופיין במגוון מוצרים הניתנים להיקף באשראי הפרטי. לרשות מקבלי ההחלטות באשראי

וזאת , אנו מסתייעים במערכות תומכות החלטה, נרחב של לקוחות ובפיזור גיאוגרפי נרחב

י האשראי ש וכרטיס"התאמת מסגרות העו, לצורך מעקב רצוף אחר הפעילות בחשבונות

  . כמו כן לצורך חידוש האשראי במועד תום התוקף, לפעילות זו

 על (Credit Scoring)העמדת אשראי פרטי עד תקרה מוגדרת נבחנת באמצעות מערכת דירוג 

האשראי העסקי והמסחרי וכן לקוחות פרטיים גדולים . בסיס רמת הסיכון הגלומה בחשבון

המערכת נמצאת .  הפועלת בבנק(Credit Rating)מדורגים באמצעות המערכת לדירוג לווים 

בתהליך שיפור שוטף כדי להתאימה למאפיינים העכשוויים של האשראי ולהתמודדות עם 

בהיקף , בביצועיהם הפיננסיים, ברמת מורכבותם, מגוון הלווים בענפי המשק השונים

ות ותמחור ההנהלה בתהליך קבלת החלט דירוג הלווים מסייע בידי. הביטחונות ובגודלם

סיכון האשראי תלוי בהסתברות שהלווה יכנס . האשראי ובמעקב אחר איכותו לאורך זמן

בהיקף החשיפה , PD - (Probability of Default)בתקופה נתונה תוך שנה מיום הדרוג לכשל 

ובתוחלת ההפסד מהלווה בהינתן , EAD - (Exposure At Default)בגין הלווה בעת הכשל 
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הערכת הלווים ביחד עם מערכת המדידה של מערכת  .(LGD - Loss Given Default)כשל 

הקצאת ההון והתשואה הנדרשת , מאפשרת ביסוס קשר בין רמת הסיכון, רווחיות הלקוח

  הבנק נערך לאמידת הון . מתוכנן מודל ניקוד לווים ללקוחות מסחריים קטנים.מהלקוח

  סיכון מותאמתחישוב רווחיות במטרה להגיע ל, את סיכון העסקה" מייצג"כלכלי כ

(RORAC - Return on Risk-Adjusted Capital)תשואה להון מנוכה סיכון ו  

  (EVA - Economic Value Added)אומדן זה והתאמת מערכת דירוג הלווים .  של הלקוח

   .2מתבססים על עקרונות הוראות באזל , בכללותה

   339' נוהל בנקאי תקין מס

 בנושא ניהול 339' ת הוראת המפקח על הבנקים ניהול בנקאי תקין מסהבנק ערוך ומיישם א

ההוראה קובעת עקרונות יסוד לניהול ובקרת סיכונים ובכלל זה . סיכוני האשראי של הבנק

הגדרת , לגבי אחריות גורמי הנהלה ומעורבות נאותה של הדירקטוריון בניהול הסיכונים

סיכונים והסדרת אמצעי הבקרה והפיקוח על אמצעי הבקרה והעמדת כלים להערכת ומדידת ה

  . סיכונים אלה

  תהליך הפקת לקחים

. בבנק מתקיים תהליך הפקת לקחים באשראי בו נוטלים חלק מנהלים מיחידות הבנק השונות

הוועדות הללו מתכנסות . במסגרת תהליך זה הוקמו בחטיבות השונות ועדות הפקת לקחים

 לנתח את ההשלכות והמשמעויות של הממצאים ,לאחת לתקופה על מנת לדון באירועי כש

. ולגבש המלצות לצורך שיפור תהליכי העבודה והגברת האפקטיביות העסקית באירוע

בתיקון , ההמלצות המתקבלות בועדות מיושמות בשינויים במדיניות האשראי והביטחונות

  .נהלי העבודה בבנק ובעדכון תוכניות ההדרכה

טטיסטיות לפיהן נקבעו הפרשות ספציפיות לחובות תיאור של הגישות והשיטות הס

  . מסופקים

 52ע מדיניות קביעת ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקים והפרשה הנוספת ראה בעמוד "לפרטים בק

   .בפרק מדיניות חשבונאית קריטית

  

  המבנה וארגון פונקציות ניהול הסיכון 

  טוריוןהוועדה לניהול סיכונים של הדירק/מליאת הדירקטוריון

לרבות מדיניות האשראי , מקיימת דיונים במגוון נושאים מהותיים הקשורים לניהול סיכונים

  . ב"בעניין זה וכיו 2דרישות באזל , מתודולוגיות להעמדת אשראי, של הבנק

  הוועדה העליונה לניהול סיכונים

, סיכוני שוק -מנהלי הסיכונים של הבנק  וחברים בה, ל הראשי של הבנק"פועלת בראשות המנכ

. וכן בקר הסיכונים הראשי של הבנקהמבקר הראשי , תפעוליים ואשראי, סיכונים משפטיים

גיבוש מדיניות לכל אחת מקטגוריות הסיכון לאישור , בין השאר, תפקידיה כוללים

וידוא שקטגוריות הסיכון ; התאמת תמהיל הסיכונים לאסטרטגיה של הבנק; הדירקטוריון

  . והלות באופן שוטף במסגרת המגבלות שנקבעו במדיניותהשונות מבוקרות ומנ

  מנהלת סיכון האשראי

  .ראש החטיבה העסקית משמשת גם כמנהלת סיכון האשראי של הקבוצה

  הוועדה לניהול סיכוני אשראי

פועלת בראשות מנהלת סיכוני האשראי ומורכבת מגורמים בכירים מכל יחידות הבנק 

, אחת לרבעון וכן בהתאם לנסיבות והצורך בקיום הדיוןהועדה מתכנסת לפחות . הרלבנטיות

בחברות הבנות , ודנה בנושאים עקרוניים הנוגעים למדיניות ניהול סיכוני אשראי בבנק

  . ל וכן בנושאים בעלי זיקה לסיכוני אשראי"ובשלוחות חו
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  וועדת משנה לניהול סיכוני אשראי

ורכבת מגורמים מכל יחידות הבנק פועלת בראשות ראש אגף האשראי של החטיבה העסקית ומ

והיא מקיימת , הועדה מתכנסת לפחות אחת לרבעון וכן בהתאם לנסיבות לצורך. הרלבנטיות

  . דיון במכלול נושאים שוטפים בעלי זיקה לסיכוני אשראי

במסגרתו כל ראש וועדה , בין וועדות ניהול סיכוני האשראי לעיל קיים תהליך של זרימת מידע

  .ועדה שמעליו נושאים עיקריים לפי החלטתומעלה לדיון בו

מנהלת סיכוני האשראי מציגה אחת לרבעון בפני הוועדה העליונה לניהול סיכונים את 

הנושאים העיקריים והעקרוניים שנדונו ברבעון שחלף בועדות ניהול סיכוני אשראי 

  . שבראשותה

  הוועדה לניהול סיכוני האשראי הצרכני

הועדה מתכנסת לפחות אחת לרבעון ודנה בכל נושא . הבנקאית פועלת בראשות ראש החטיבה

מודלים ומתודולוגיה לניהול ובחינת הסיכון בתיק האשראי : כגון, סיכוני האשראי הצרכני

  , זאת. ועוד 2באזל , נהלי עבודה ותכנית עבודה, מדדי איכות תיק האשראי הצרכני, הצרכני

בנק , לאומיקארד(ברות הבנות הרלוונטיות תוך ראיה כוללת של האשראי הצרכני בבנק ובח

  ).ש"בלמ, ישראלי-ערבי

  .מדיניות האשראי בחברות הבנות מוגשת לדיון גם לוועדה לניהול סיכוני אשראי

  אגף האשראי

מנהלת סיכון האשראי פועל אגף האשראי הכולל בין היתר את /בכפוף לראש החטיבה העסקית

  :היחידות הבאות

  )א"נס(שראי היחידה לניהול סיכוני א

, לצורך הבניית תהליך קבלת ההחלטות בבנק כפונקציה של הסיכון הכרוך בליווי הלווה

ן שייעודן לפעול לאופטימיזציה של "א בחטיבה העסקית ובמערך בניה ונדל"פועלות יחידות נס

א לפעול לניתוח מעמיק של בקשות "באחריות יחידות נס. קבלת ההחלטות בתיקי האשראי

מתן , ביצוע בקרת אשראי שיטתית, תיקוף דירוג הלווים, יחידות העסקיותהאשראי של ה

פיתוח תהליכי בקרה , פיתוח מתודולוגיות ותבניות עבודה, המלצות על סיווגים והפרשות

עיקר עיסוקן של היחידות מתמקד . והטמעת נהלי עבודה וכללים למתן אשראי ברמת הבנק

לקביעת מסגרות אשראי לליווי הלקוחות בבחינה עצמאית של המלצת מנהלי הלקוחות 

תוך הצבעה על הסיכונים העיקריים , שבטיפולם ואיתור לקוחות שחלה הרעה במצבם

כחלק מהחשיבה . המאפיינים את תיק האשראי ומתן המלצות להמשך הטיפול בלקוחות

ובמטרה לשפר ולפשט את קבלת , העומדת מאחורי הקמת היחידות לניהול סיכוני אשראי

חל שינוי במדרג סמכויות האשראי , ות ולקצר את לוחות הזמנים במתן האשראיההחלט

באופן שחלק מבקשות האשראי מאושרות על ידי יחידות ניהול סיכוני , ברמות השונות

האשראי וכך מתאפשרת הקצאת זמן רב יותר לוועדות האשראי לדון בלווים המאופיינים 

" תחום שמאות"ן פועל "א נדל"ות לנסבכפיפ. ברמת חשיפה גבוהה ולעסקות מורכבות

המבוצעות על , לבחון ולתקף את הערכות שווי הנכסים המשועבדים לבנק, בין היתר, שתפקידו

 . ולקבוע את שוויים המרבי של הנכסים לביטחון, ידי שמאים מוסמכים

  ענף ניהול תיק האשראי

את , בין היתר, םפועל במסגרת אגף האשראי בחטיבה העסקית של הבנק ותפקידיו כוללי

יצירת , הערכת ביצועי תיק האשראי של הבנק במונחי תשואה מול סיכון: הנושאים הבאים

גיבוש המלצות למבנה , שקיפות במבנה תיק האשראי בהתאם לרמות ולגורמי הסיכון של התיק

גיבוש המלצות לקביעת מגבלות , תיק אשראי הרצוי לבנק ולמגבלות על תיק האשראי

  ). דוגמת ענפי משק(חתכים שונים וולונטריות ב
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בוחן ענף ניהול תיק האשראי את ההשפעה של עסקאות חדשות על מבנה וסיכון תיק , בנוסף

במטרה , זאת .פעולות לשיפור מבנה וסיכון התיק/ האשראי וכן ממליץ על ביצוע עסקאות 

ת ההון שיביא לשיפור בסדרי העדיפויות בהקצא, של תיק האשראי להביא לניהול אקטיבי

ולשחרור הון שכנגדו ניתן אשראי בעל תרומה נמוכה לסיכון לטובת ייזום עסקי בפלחי 

  .סיכון וכן לשיפור מרווחים/ לווים רווחיים יותר מהיבט תשואה/שוק

שיאפשרו ביצוע מיטבי של , הענף עוסק בפיתוח כלים מתודולוגיים ומיכוניים מתקדמים

  .ל"המשימות הנ

  שראיענף מדיניות וסיכוני א

פיקוח , על עדכון מדיניות האשראי של הבנק, בין היתר, פועל במסגרת אגף האשראי ואחראי

על יישום , על תהליכי הפקת הלקחים בבנק ויישום הממצאים העולים בועדות להפקת לקחים

קבוצות , על ריכוז מידע על לווים גדולים, והטמעת הוראות רגולטוריות בתחום האשראי בבנק

ודיווח לבנק ישראל בנושאים אלו על פי הדרישות , ת רכישת אמצעי שליטהלווים ועסקו

אחראי הענף על דיווחים להנהלת הבנק ולדירקטוריון הבנק בכל הנוגע , בנוסף. הרגולטוריות

, עסקאות רכישת אמצעי שליטה, לרבות סיכון לווים וקבוצות לווים, לחשיפות האשראי

 . שבונות רגישים ולחובות הבעייתיים בבנקסיכונים ענפיים וסיכונים הנוגעים לח

  ענף ניהול ובקרת אשראי

, על דרך ניהול וועדות האשראי השונות בבנק, בין היתר, ואחראי פועל במסגרת אגף האשראי

פרסומים ונהלים , כתבי סמכויות באשראי ,מתכונת הגשת חומר לדיון בועדות האשראי

וכן תקינותן של פוליסות ביטוח ,  ובטחונותבדיקת מסמכי אשראי, בתחומי אשראי ובטחונות

  .של נכסים משועבדים

  :יחידות נוספות העוסקות בסיכוני אשראי

  אגף ניהול סיכוני אשראי בחטיבה לבנקאות מסחרית

עוסק בניהול סיכוני האשראי בחטיבה לבנקאות מסחרית על כל היבטיו ובכלל זה קביעת 

הבנויים על , או הייחודיים לחטיבה/טיים ווהטמעת מתודולוגיה למגזרי הפעילות הרלוונ

כמו כן עוסקת בבחינה וניתוח מעמיק . תשתית מדיניות ניהול סיכוני האשראי שנקבעו בבנק

אישור . תוך הערכת הסיכון ומתן חוות דעת מקדמית לוועדות האשראי, של לקוחות החטיבה

 ומעקב אחר חובות לעניין טיפול בחובות בעייתיים, בקשות אשראי אשר במסגרת סמכותה

  . אלה

  )א מסחרית"נס(היחידה לניהול סיכוני אשראי בחטיבה המסחרית 

אשר , א עסקית המתוארת לעיל"בחטיבה המסחרית פועלת יחידה בעלת מאפיינים דומים לנס

 בחטיבה ,לאחרונה הוקמה. מתיק האשראי של החטיבהאת חלק הארי בוחנת ומנתחת 

לבחינת אחראית יחידה נוספת ה, א בחטיבה"ית לראש נסבכפיפות ארגונית ומקצועהמסחרית 

להרחיב את מעגל הלקוחות הנבחנים באופן היחידה  תמטר א"מרכזי תהסניף ה לקוחות

  .א" כמקובל על ידי נסאובייקטיבי

  אגף אשראים מיוחדים

מרכז את הטיפול בלקוחות הבעייתיים של הבנק אשר , פועל בכפיפות למנהלת סיכוני האשראי

מטרת הטיפול היא . ים אליו לטיפול על פי קריטריונים שנקבעו על ידי הנהלת הבנקמועבר

פועל , בהעדר יכולת כזאת. שיפור כושרו הפיננסי ויכולת שירות החוב שלו, שיקום הלקוח

  . האגף לגביית החוב תוך מזעור הנזק לבנק

האחת מטפלת . ות יחיד2במסגרתו פועלות ,  כונן מבנה ארגוני חדש באגף2009החל ממחצית 

  . והשנייה בלקוחות שאינם פעילים, בלקוחות פעילים
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  אגף לבקרת ניהול סיכונים

  :היחידות הבאות, בין השאר, ובמסגרתו פועלות, ל הראשי"כפוף ישירות למנכ

  אשראי ניהול סיכוני  יחידה לבחינה ובקרת -א "יב .א

זיהוי  ,ניות האשראי של הבנקבקרה על יישום מדי ,בין היתר, תפקידיה של היחידה כוללים

  .סיכוני האשראי מהם נגזרים נושאי רוחב בעלי השלכה על סיכון האשראי הכולל של הבנק

היחידה מבצעת באופן שוטף הערכה עצמאית ובלתי תלויה של רמת הסיכון של הלקוחות 

עלת יחידה זו פו. וקובעת את דירוג סיכון האשראי של לווים אלו ,העסקיים העיקריים בבנק

  .ובאופן בלתי תלוי בהם, בנפרד מצוותי האשראי של הבנק

בין , ל הראשי ולדירקטוריון סקירה על פעילות בקרת האשראי הכוללת"היחידה מעבירה למנכ

וכן השלכות על איכות תיק , הממצאים שעלו והטיפול בהם, נתונים על היקף הבדיקה, היתר

  .יכות דירוג הלווים שבתיקי הלוויםדעת על א כמו כן ניתנת חוות. האשראי של הבנק

   סיכוני האשראימידול ומדידתענף . ב

מתודולוגיות ובניית מודלים וכלים כמותיים למדידה ובקרה על סיכוני  הענף עוסק בפיתוח

נדרשות , המאושרות בועדת ניהול סיכוני אשראי, מתודולוגיות אלו. האשראי בקבוצת לאומי

תמיכה בהגברת הקשר בין פרופיל הסיכון של  בקבוצה תוך ניהול אפקטיבי של האשראילצורך 

כחלק מאסטרטגיית ניהול סיכונים של וזאת , הבנק ומערכת ניהול הסיכון לבין הון הבנק

  . 2 באזל הוראות במסגרתלקראת פעילות  הרגולטוריות לדרישות בהתאםהקבוצה 

בשלבי סיום פיתוח הענף עוסק גם בתיקוף מודלים לדירוג אשראי הנמצאים בשימוש או 

  .ש ובנק ערבי ישראלי"בלמ, הבנקאיתבחטיבה 

  מודליםענף לסיכון כולל ו. ג

  : תחומים3-יחידה העוסקת ב

 .תיקוף ובקרה בלתי תלויים של מודלים הנמצאים בשימוש או בשלבי סיום פיתוח •

 ICAAP - (Internal Capital Adequacy הובלת תהליך הערכת הלימות ההון של הבנק •

Assessment Process) 

  .ICAAP-כולל מודל ההון הכלכלי הנמצא בבסיס ה, פיתוח מודלים בתחומים שונים •

  

 או של מערכות מדידתו / של מערכות דיווח על סיכון ו(Scope)האופי וההיקף 

הבנק פועל לשיפור מערכות מידע ממוחשבות העומדות לרשות מקבלי ההחלטות באשראי 

הדיווח לפיקוח על . ועדכני לגורמי הנהלה ולפיקוח על הבנקיםומקפיד על קיום דיווח שוטף 

מכשירים , הבנקים כולל דיווח בנושאי אשראי שונים לרבות סיכון האשראי על פי ענפי משק

אשראי למימון , לווים גדולים וקבוצות לווים, מבנה ההון העצמי ויחס ההון המזערי ,פיננסים

, ל"חשיפות האשראי של השלוחות בחו, רשה נוספתחובות בעיתיים והפ, רכישת אמצעי שליטה

  . 'וכו אנשים קשורים

עסקות מיוחדות או לאו לדירקטוריון נוגעים להתפתחות האשראי /הדיווחים להנהלת הבנק ו

תוצאות של בחינות רבעוניות של דירוג הסיכון של הלווים בפרט ותיק האשראי הכולל , גדולות

אשראי , לווים וקבוצות לווים, יות אשראי לפי ענפי משקדיווחים רבעוניים על ריכוז, בכלל

בנקים ישראליים וזרים מול מגבלות הפיקוח על , מדינות, למימון רכישת אמצעי שליטה
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התפלגות האשראי הבעייתי ביחידות הבנק השונות ומידע על , הבנקים ומגבלות פנימיות

   .'לקוחות בעלי רגישות מיוחדת וכו

פחתת סיכון ואסטרטגיות ותהליכים לצורך מעקב אחר האפקטיביות או ה/מדיניות גידור ו

 המתמשכת של גידורים מפחיתי סיכון 

ח הבינלאומיים והתנודתיות בשערי החליפין של המטבעות "ההתפתחויות בשווקי המט

פיקוח , מחייבים הגברת פעילות מעקב, השונים והשלכותיהן על הלווים הפעילים במטבע חוץ

ך רועננו ההנחיות המתייחסות להתאמה הנדרשת בין בסיס מטבע האשראי לצורך כ. ובקרה

בעקבות התמשכות  .לבין מטבע תזרים המזומנים המהווה את מקור הסילוק של האשראי

השחיקה בשער החליפין של הדולר והשפעתה על החשיפה באשראי של לווים במגזרי משק 

הוגברה המודעות לנושא החשיפה , ואבעיקר לווים שעיקר הכנסותיהם נובעות מיצ, מסוימים

במקרה . לסיכוני מטבע ומוקדשת תשומת לב מיוחדת ללווים בעלי פוטנציאל חשיפה גבוה

  . תוך דרישה לחיזוק בסיס ההון העצמי והביטחונות, הצורך נערך עדכון דירוג סיכון הלווה

נדרש , רם העסקיהגו, רגישות לשינויים בשערי חליפין/במקרה שנמצא כי ללווה קיימת חשיפה

המחייבים  תוך התייחסות למכלול הקריטריונים, לבחון את מידת רגישות הלווה בראיה כוללת

ח "הכללת הלווה ברשימת הלקוחות הרגישים ושקלול וכימות הרגישות לשינויים בשע

  . ולקומודיטיס הגלומה בו

י הגנה מול משתנים הבנק ממליץ ללקוחותיו לנקוט באמצע, לצורך גידור סיכוני אשראי שונים

לצורך צמצום . מחירי קומודיטיס, שער החליפין, מדד מחירים לצרכן: מאקרו כלכליים כמו

בין , להתגונן בפני שינויים חריפים בשערי החליפין הבנק מציע ללווה, רמות הסיכון באשראי

פה את החשי" גדר"באמצעות מכשירים אלה ניתן ל. השאר על ידי שימוש במכשירים פיננסיים

  .הפיננסית ובמידה מסוימת גם את החשיפה הריאלית ולצמצם הסיכון לרמה מינימאלית

הבנק בוחן את הצורך , ח"כאשר לא נמצא פתרון לכיסוי מלא של חשיפה לשינויים בשע

 הגדלת דרישת הביטחונות ,שינוי תנאי האשראי: כגון , בנקיטת צעדים לצמצום החשיפה

   . מסגרות שטרם נוצלוכמו גם ביטול, והקטנת האובליגו

קיימים במסמכי האשראי סעיפי מילוט שונים המאפשרים לבנק לסיים את העמדת האשראי 

  .ח ולהעמיד במקומו אשראי בשקלים"במט

מוקדשת תשומת לב מיוחדת גם למגזרים , עקב התנודתיות הגבוהה במחירי הסחורות בעולם

  . העלולים להיות מושפעים לרעה ממגמה זו

להתאמת מערכות ניהול הסיכונים להוראות הנובעות מהמלצות וועדת באזל ונערך הבנק פועל 

לצורך תמחור האשראים . להוספת אומדן להקצאת הון כלכלי על פי סוגי הסיכונים ורמותיהם

והשירותים הבנקאיים נבנים בבנק כלים לחישוב פרמיית הסיכון המינימאלית הנדרשת 

בהתחשב גם בהקצאת ההון הנגזרת מרמת , עמדותלהלימת הסיכון בהלוואות חדשות שמו

   .הסיכון

   :(Collateral) וניהול ביטחונות (Valuation)מדיניות ותהליכים לגבי שיערוך 

היקף הביטחונות הנדרשים מלווה . שואף הבנק להעמיד אשראי כנגד ביטחונות, כמדיניות

המתקבלים אינם השיקול הביטחונות . פועל יוצא מרמת הסיכון שבאשראי, בין השאר, הינו

אלא גיבוי נוסף שמטרתו להקטין את ההפסד לבנק במקרה של כשל , העיקרי לאישור האשראי

   .הלווה פיננסי של/ עסקי 

במסגרת מדיניות הביטחונות לכלל ענפי המשק נקבעו עקרונות וכללים באשר לסוגי 

 שהבנק מוכן לקבל על דרישת הביטחונות ושיעורם נגזרים מרמת הסיכון. הביטחונות והיקפם
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אך ניתן דגש מיוחד לדירוג הסיכון של הלווים ולכושר ההחזר , עצמו בעת העמדת האשראי

  . שלהם כקריטריון למתן האשראי לעומת המשקל שניתן לביטחונות המקובלים

מנהלת סיכוני האשראי של הבנק מוסמכת לקבוע את הקריטריונים העסקיים בקבלת 

, את דרכי הטיפול בעת קבלתם, ת שיעורי ההישענות על הביטחונותאת דרך קביע, הביטחונות

, ולהפיצם באמצעות נוהלי עבודה, את דרכי עדכון השווי ועיתויו ואת אמצעי המעקב והבקרה

  .חוזרי עדכון והנחיות תפעוליות

  . על ידי החטיבה לשוקי הוןמעודכנים תקופתיתע "כי שיעורי ההישענות על ני, יצוין

לסוגי , תוך התייחסות לטווח הזמן, ותאמים לסוגי האשראי שהם מבטיחיםהביטחונות מ

הבנק נוהג לאמת את . לאופי האשראי ולמטרתו וכן למהירות יכולת המימוש שלהם, הצמדה

הערכת השווי צריכה . הערכות שווי עדכניות/שווי הביטחונות על ידי קבלת הערכות שמאי

  .  מופנית לבנקועליה להיות, בלתי תלויה/ להיות עצמאית

לבחון , בין היתר, שתפקידו" תחום שמאות"בחטיבה העסקית פועל  ן"א נדל"תחת אחריות נס

ולקבוע את , את הערכות שווי הנכסים המשועבדים לבנק המבוצעות על ידי שמאים מוסמכים

  . שוויים המרבי של הנכסים לביטחון

או מקור החזר /חון עיקרי וובמקרים בהם משמשות מניות תאגיד כביט, בעסקות מיוחדות

נדרשת הערכת שווי עדכנית ובחינת יכולת התבססות על התאגיד כמקור החזר , עיקרי לאשראי

וזאת בהתחשב בנסיבות , הערכת השווי מבוצעת באחת ממספר שיטות המקובלות בבנק. לחוב

 הערכת .ענף המשק והסביבה הכלכלית בה פועל התאגיד הנרכש, אפיון התאגיד: כגון, העניין

השווי יכולה להתבצע על ידי יחידה מומחית בתוך הבנק או על ידי מעריך חיצוני הנכלל 

במידה והערכת השווי . ברשימת המעריכים המאושרת מעת לעת על ידי דירקטוריון הבנק

תבוצע עליה בחינה ביקורתית על ידי הגורמים העסקיים , מבוצעת על ידי מעריך חיצוני

   .קויחידות מומחיות בבנ

הבנק מסתפק בביטחונות חלקיים כשלגבי , בהם הנתונים מצדיקים זאת, במקרים מסוימים
תוך קביעת התניות , החלק הבלתי מובטח הוא נסמך על חוסנו ויכולתו המוכחים של הלקוח

(Covenants)יסתפק הבנק, כאשר מאפייני הלווה מאפשרים, במקרים מיוחדים.  שונות 
   ").שעבוד שלילי("עבוד נכסים לטובת אחרים בקבלת התחייבות להימנע מש

לגבי . בבנק קיימת מערכת ממוחשבת המאפשרת הפקת מידע אודות סוגי הביטחונות
תוך שימוש בשמאים (קביעת שוויים , הביטחונות השונים קיימות הוראות באשר לאופן ניהולם

בעלי . ם בהם ובשווים הטיפול בקבלתם והמעקב אחר שינויי,)'נתונים פיננסיים וכו, חיצוניים
הסמכויות לאישור האשראי פועלים על פי מדיניות שנקבעה באשר לשיעורים אלה המחושבים 

  .באופן אוטומטי על ידי המערכת הממוחשבת בהתאם למדיניות שנקבעה

נהלי הביטחונות של הבנק מכילים את העקרונות העסקיים והמשפטיים שעל בסיסם יש לקבל 
הנחיות אלה כוללות גם את ההיבטים התפעוליים לגבי אופן . וניםאת סוגי הביטחונות הש

שיעורי  ,) אם צריך-רישום אצל רשמים , הטפסים הנדרשים: לדוגמה(קבלת הביטחון 
   .'תהליכי בקרה שיש לבצע וכד, ההסתמכות לביטחון בגין כל סוג ביטחון

ות השונים נגזרים העקרונות על פיהם נקבעים שיעורי ההישענות לביטחון לגבי הביטחונ
מידת , דרכי המימוש של הביטחון ומהירות המימוש, ממידת הנזילות והסחירות של הביטחון

מידת השליטה , )פנימית או חיצונית(הערכת שווי הביטחון , התנודתיות בשוויו של הביטחון
 ותלות שווי ,התאמת אופי הביטחון לאופי המימון, הבקרה והפיקוח שיש לבנק על הביטחון

  .הביטחון במצב הלווה

  .מוצגים גם במסמך מדיניות האשראי של הבנק, דגשים מיוחדים לגבי ביטחונות ספציפיים
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 :תיאור סוגי הביטחונות הנפוצים שמתקבלים על ידי הבנק

, ח"מט/פיקדונות שקלים(קיזוז כספים המתנהלים בבנק או אצל גורמי חוץ /משכון •

 ).קופות גמל, ניירות ערך, חיסכון

, שוברי כרטיסי אשראי, ממסרים דחויים(ן מקורות סילוק הנפרעים לחשבון הבנק משכו •

 ).חשבונות פתוחים, חיובים בהרשאה

 .שמירת בטחונות בין סניפים/ערבויות מדינה/ל"ערבויות בנקאיות מבנקים בארץ ובחו •

 .'ערבויות צד ג •

 .פוליסות ביטוח בעסקות סחר חוץ •

 .ן"נדל •

 .שעבודים שוטפים •

 ).ציוד, רכב(מיטלטלין  •

 ).פקטורות/שעבודי חוזים(משכון והמחאת זכויות על דרך השעבוד  •

  

  :)2 באזל 7טבלה  (הפחתת סיכון אשראי

    2009 בדצמבר 31  

  סך החשיפה שמכוסה   

  בביטחון פיננסי כשיר

  סך החשיפה שמכוסה 

  נגזרי אשראי/על ידי ערבויות

    ח"במיליוני ש  

  -  1  חובות של ריבוניות

  2,968  3   ישויות סקטור ציבוריחובות של

  -  48  חובות של תאגידים בנקאיים

  -  -  חובות של חברת ניירות ערך

  589  6,121  חובות של תאגידים

  -  968  ן מסחרי"לדחובות בבטחון נ

  3  2,408  חשיפות קמעונאיות ליחידים

  21  1,781  הלוואות לעסקים קטנים

  -  122  משכנתאות לדיור

  -  -  איגוח

  -  -  חריםנכסים א

  3,581  11,452   סך הכל
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   סיכון אשראי בפעילות במכשירים נגזרים  .16

  :)2 באזל 8טבלה  (של צד נגדילהלן יתרות סיכון אשראי 

        2009 בדצמבר 31  

    

  

  יתרת 

  ערך נקוב

  

שווי הוגן 

טו חיובי ובר

  של חוזים

  

  

   הטבות

  קיזוז

  

  

  ביטחון 

  ריכש

  

חשיפות 

 אשראי נטו

  של נגזרים

        ח"מיליוני שב  

  2,987  -  -  2,987  154,261   חוזי ריבית

  5,578  -  -  5,578  157,482  חוזי מטבע חוץ

  679  -  -  679  8,198  חוזים בגין מניות

  712  -  -  712  2,156  חוזי סחורות ואחרים

  -  -  -  -  831  עסקאות בנגזרי אשראי

  9,956  -  -  9,956  322,928  סך הכל

  

סיכון . ירים נגזרים אינו משקף את סיכון האשראי שלההסכום הנקוב של עסקה במכש

שהבנק עלול לשאת בו אם הצד , לפי תרחישים, האשראי נמדד על פי סכום ההפסד המרבי

  .וזאת לאחר ניכוי הסכמי קיזוז הניתנים לאכיפה, הנגדי לעסקה לא יעמוד בתנאי העסקה

ר בעסקה לאותו מועד סיכון האשראי למועד מסוים מוגדר כסך ההפסד או הרווח הנוצ

ופוטנציאל זה מוערך על פי רמת התנודתיות , בתוספת סיכון פוטנציאל להפסד עתידי נוסף

  .ועל פי משך התקופה שנותרה עד הפירעון הסופי של העסקה, הצפויה בנכס הבסיס

 אגף ניהול על ידיהמעקב אחר פעילות הלקוחות בעסקות במכשירים נגזרים לסוגיהן מבוצע 

האגף אחראי על המודלים לחישוב  .במכשירים פיננסיים שבחטיבת שוקי הון בבנקסיכונים 

מערכות המחשוב המודדות את העמידה , הפרמטרים המשמשים למודלים, דרישת הביטחונות

כמו  .והטפסים המשפטיים עליהם חותם הלקוח, נהלי העבודה בסניפים, במסגרות הפעילות

,  ולגבי מספר לקוחות הפועלים באסטרטגיות מורכבות,על על כלל הלקוחות-מבוצעת בקרת, כן

מבוצע מעקב ישיר אחר דרישת הביטחונות אל , או הפועלים בסוגי פעילות חדשים שטרם מוכנו

  .מול מסגרות הפעילות והביטחונות בפועל

מאפשרת התייחסות לכלל העסקות העתידיות , (Netting)החלת חוק ההסכמים הפיננסיים 

החוק מאפשר קיזוז תשלומים בגין העסקות העתידיות לידי . אל עסקה אחתבין הבנק ללקוח כ

שונו הטפסים , בהתאמה. קביעת סכום אחד במידה והלקוח ימצא בהליכי חדלות פירעון

  .המשפטיים והלקוחות הוחתמו מחדש

, דהיינו. או אופציות קנויות הינה על פי מודל סכמטי/דרישת הביטחונות בגין עסקות פורוורד ו

מהווה כרית ביטחון המכסה  הadd-on  מתווסף מקדם(mark to market)שערוך העסקה ל

עד שהלקוח יוסיף , זאת. הרעה אפשרית בערך העסקה כתוצאה משינויים במחירי שוק

, כאשר תיק הלקוח מכיל פוזיציה פתוחה על כתיבת אופציות. ביטחונות בהתאם לדרישת הבנק

, או עסקות בהגבלת שער/ו, פורוורד באותו זוג מטבעותפוזיציה פתוחה של קניית אופציה ו

חישוב שווי העסקות בתיק מבוצע עבור כל . תחושב דרישת הביטחונות על פי מודל התרחישים

והדרישה נקבעת על , )שינויים בשער הספוט ובסטיית התקן( תרחישים שונים 49-זוג מטבעות ב

ם המשמשים לשני המודלים נקבעים מעת הפרמטרי. פי התרחיש הגרוע ביותר בכל זוג מטבעות

הפרמטרים המשמשים לקביעת הביטחונות על . לעת בהתבסס גם על נתונים היסטוריים

  . ף"ף הינם הפרמטרים כפי שקובעת מסלקת המעו"פעילות באופציות מעו
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בטרם . חשוב לציין שמערכות המחשב מעודכנות בזמן אמת בעסקות שבוצעו ובמחירי שוק

מבוצעת סימולציה על ידי הסוחר בחדר עסקות על מנת לוודא , שה עבור לקוחתבוצע עסקה חד

  .שהעסקה החדשה לא תגרום ללקוח לחרוג ממסגרות הפעילות שאושרו לו

סיכון האשראי הנובע מהמכשירים הנגזרים נכלל בתוך כלל , ללקוח בעל חבויות נוספות בבנק

  .חבויות הלקוח בבנק

  :ח"שראי של צד נגדי במיליוני שלהלן חשיפות שקשורות לסיכון א

  2008 בדצמבר 31  2009 בדצמבר 31  

  75  47  נגזרים מגדרים שווי הוגן ברוטו חיובי

  9,972  6,993   שווי הוגן ברוטו חיוביALMנגזרים 

  10,047  6,440  סך הכל שווי הוגן

  86  643  סך הכל ביטחון שמוחזק

  

) מוצג בנכסים אחרים(י צד נגדי לחוזה להלן חשיפת אשראי בגין שווי הוגן של נגזרים לפ

  : ח" במיליוני ש2009 בדצמבר 31ליום 

  

  סך הכל

  ללא 

  דרוג

  נמוך 

  B- -מ

BB+ 

  B -עד 

BBB  

  BBB-עד 

A+ 

  A -עד 

AAA   

 AA-עד 

  בנקים מחוץ לישראל

  ב"ארה  11  534  -  -  -  -  545

  גוש הארו  219  745  -  -  -  3  967

  בריטניה  222  498  8  -  -  -  728

  אחר  81  138  -  -  -  -  219

  סך כל בנקים זרים  533  1,915  8  -  -  3  2,459

                

  בנקים בישראל  2  418  390  -  -  17  827

                

  לקוחות עסקיים לפי ענפי משק            

  שירותים פיננסיים              1,484

  תעשיה              595

  ן"בינוי ונדל              480

  תחבורה ואחסנה              85

  מסחר              66

  חשמל ומים              183

  שרותים עיסקיים              3

  אנשים פרטיים              34

  תקשורת ושירותי מחשב              24

  אחרים              6

  סך כל לקוחות עסקיים              2,960

  * אחרים              194

                

  סך כל חשיפה              6,440
  
  ן לפי ענפי משקעסקאות הפוכות שבוצעו על ידי הלקוחות וקוזזו לצורך סיכו  *
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  ניהול סיכוני האשראי לבנקים  .17

, ובתיק אגרות החוב, בפיקדונות בבנקים, סיכון האשראי הגלום בפעילות הקבוצה בנגזרים

בעיקר בנקים זרים וחברות (מנוהל תוך שימת לב לפיזור הסיכון בין ישויות עסקיות רבות 

בנוסף למבחן איכות ") הלווה("סקה לע הנגדיכמו גם תוך בחינה קפדנית של הצד , )ישראליות

בנקים הזרים נבחנים על סמך , הלווה שנעשה הן לחברות הישראליות והן לבנקים הזרים

היקף גיוס , היקף ההון העצמי לאחר מחיקות השנה האחרונה ,פרמטרים כגון דרוג חיצוני

ר המניה מחי, CDSכגון מרווחי , כמו גם על סמך מידע הנשאב מהשוק, ההון החדש וכדומה

מנוהל תיק אגרות החוב הבנקאיות , עם העמקת המשבר העולמי, בשנה האחרונה. וכדומה

ובמידת המחויבות , והנגזרים בקבוצה גם תוך התחשבות בעוצמת המשק בו נמצא הלווה

  .והאחריות שמפגינה ומדווחת הממשלה הרלבנטית לגבי המערכת הפיננסית שבאחריותה

  יכון בקבוצת לאומי הערכת החשיפה לגורמי הס  .18

 .(ICAAP) קבוצת לאומי פיתחה תהליך להערכת הלימות ההון, 2במסגרת ההיערכות לבאזל 

מטרת התהליך לבחון את ההון הדרוש לתמיכה בסיכונים השונים שהקבוצה חשופה אליהם 

במסגרת התהליך . בכל זמןהאמורות ולוודא שהון הקבוצה בפועל עולה על דרישות ההון 

נערך תהליך מקיף של מיפוי והערכת הסיכונים , בון הסיכון ויכולת הנשיאה בסיכוןהוגדרו תא

קיצון במסגרת ניהול הקבוצה  תרחישיפותחה מסגרת מקיפה לניתוח , אליהם הקבוצה חשופה

  . כעסק חי ונבחנו תהליכי ניהול הסיכונים ומבנה ניהול הסיכונים בקבוצה

, בשילוב עם קביעת תיאבון הסיכון, ופהאמידת הסיכונים השונים אליהם הקבוצה חש

המתוארים בטבלת , מאפשרים להחליט על מתודולוגיה לסיווג החשיפות לסיכונים השונים

מחושבות עבור תרחישי קיצון העלולים  להלןרמות החומרה המוגדרות . חומרת גורמי הסיכון

יאבון הסיכון ומאפשרות להציג את גובה החשיפות העקביות עם ת,  שנה25-להתרחש אחת ל

, קיימת רמה חומרה רביעית, בנוסף. נמוך בינוני וגבוה, של הקבוצה בחלוקה לשלוש רמות

המתארת חריגה מתיאבון הסיכון הקבוצתי כתוצאה מהשתנות פתאומית בתנאי , קריטית

במקרה של חריגה כזו תופעל תוכנית לצמצום החשיפות באופן . השוק בתנאי משבר חמור

  .מיידי

ליך הערכת הלימות ההון שכלל הגדרה מפורשת של תיאבון הסיכון ושינוי בשיטות בעקבות תה

נוצר שוני בהערכת החומרה של הסיכונים השונים ביחס לשנים , המדידה והגדרת הסיכונים

  . שוני זה אינו משקף שינויים מהותיים ברמות החשיפה בפועל. קודמות

  הגדרת חומרת גורמי הסיכון  .19

.  הקבוצה כולל הצהרות איכותיות וכמותיות על מידת החשיפה לסיכוןתאבון הסיכון של

 על ידיו, תאבון הסיכון מתבטא בערכי הפסד מקסימלי שהבנק מוכן לשאת בהסתברויות שונות

מהגדרת תאבון הסיכון . בתחומי פעילות שוניםבהסתברות כך מגביל את ההפסד המקסימלי 

המוגדרת כרמת ההפסד הבלתי , השונים ןהסיכוי ניתן לגזור את מידת החומרה בחשיפה לגורמ

 שעלול להתרחש )חמור אך מתקבל על הדעת(קיצון  תרחישצפוי המתקבל בהתממשות 

, קיצון פיתחה תרחישי לנושא תוועדה ייעודי. בהסתברות של אחת לעשרים וחמש שנה

, תקיצון מקיף ברמות חומרה שונו תרחישיסט , במסגרת התהליך להערכת הלימות ההון

החשיפה לכל גורם . הכולל את הסיכונים שהקבוצה חשופה אליהם במסגרת פעילותה העסקית

  .סיכון נבחנה בתרחיש החמור ביותר הרלוונטי לגורם הסיכון

 הספים לרמות החומרה נוסחו במונחים של ירידה ביחס הלימות הון המקור לנכסי סיכון

ללא מכשירי הון מורכבים שמהווה את  1הון המקור הוא הון רובד . 2המחושבים לפי באזל 

להלן הגדרות . 2009החישובים בוצעו לרמת ההון לסוף . הכרית הראשונה לספיגת הפסדים

  :רמות חומרת גורמי הסיכון כפי שמשתקפות מתאבון הסיכון של הבנק
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הסיכון לא תביא לירידה של יותר  בגורם 1קיצון התממשות תרחיש: רמת חומרה נמוכה •

יחס הלימות ההון , במקרה זה. 2009לימות ההון המקורי הנכון לסוף שנת ביחס ה *1%-מ

 .7.33% עדיין מעליהיה המקורי 

  הסיכון תביא לירידה של פחות  בגורםקיצון  התממשות תרחיש: רמת חומרה בינונית •

יחס הלימות הון , במקרה זה. 2009 נכון לסוף שנת יביחס הלימות הון המקור 2%-מ

 ).6.33%-7.33%בטווח של (, 6.33%- יעלה עליהמקור

 2%-תביא לירידה של יותר מ, הסיכון בגורם קיצון התממשות תרחיש: רמת חומרה גבוהה •

יחס הלימות הון המקור יהיה , במקרה זה. 2009ביחס הלימות הון המקור נכון לסוף שנת 

רמת סיכון שתואמת את תיאבון הסיכון של הקבוצה לא , בכל מקרה .6.33%-קטן מ

 .6%רום לירידה מרמה של יחס הון מקור לנכסי סיכון של תג

תגרום ליחס הלימות הון , בתחום הסיכון קיצון התממשות תרחיש: רמת חומרה קריטית •

ועלולה , רמת חומרה זו אינה עקבית עם תיאבון הסיכון. 6.0%-למתחת  לרדת יהמקור

ופן מיידי להקטנת קבוצת לאומי תפעל בא. להיגרם עקב שינויים חריגים בתנאי השוק

  . החשיפות בתחום שבו רמת החומרה של הסיכון הגיעה לרמה הקריטית

  

מהבנק לרשום בספריו מסים חישובים אלה מביאים בחשבון שההפסד בתרחיש קיצון לא ימנע 

, המובאת להלןהסיכון  חומרת גורמיבטבלת  .נדחים בגין ההפסד שנוצר בתרחיש הקיצון

. הקיצון תרחישיכל אחד מהסיכונים השונים הנגזרת מתוצאות הערכת החומרה עבור  מוצגת

והתפלגות הסיכונים , נציין כי אף אחת מהחשיפות לגורמי הסיכון אינה מוגדרת כקריטית

  . המתקבלת תואמת תיאבון הסיכון ואת יעדי הקבוצה

ח זהים אינם בהכר, יצויין כי תיאבון הסיכון ומתודולוגיית הגדרת רמות הסיכון בבנקים שונים

שהיא תוצאה של , השוניםחומרת גורמי הסיכון , כפועל יוצא מכך. או אף דומים זה לזה

, כך. אינה ניתנת להשוואה בין בנקים שונים, תיאבון הסיכון ושל מתודולגית ההגדרה האמורה

בהתאם לתיאבון הסיכון של אותו ,  כל בנקל ידירמות חומרת גורמי הסיכון השונות נקבעות ע

  . בנק

  ירוט גורמי הסיכון והחשיפה אליהםפ

במסגרת התהליך להערכת  בהתבסס על תיאבון הסיכון של לאומי וניתוח תרחישי קיצון

. הלימות ההון נערך תהליך מקיף של זיהוי ומיפוי כל הסיכונים שהקבוצה חשופה אליהם

צעה לכל סיכון בטבלה בו.  מכילה את סוגי הסיכונים אליהם הקבוצה חשופהשלהלןטבלה ה

  . הערכת חומרה לפי הקריטריונים להערכת חומרת גורמי הסיכון שהוצגו לעיל

                                                 
1

  ".פעם בקריירה"או ) 96אחוזון ( שנה 25- ל1ות של רהכוונה היא לתרחיש שעלול להתרחש בסבי  

 ח"שיליון  מ258 ביחס הלימות הון המקור משקפת הפסד של 0.1% ירידה של 31.12.09לפי נתוני   *
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  טבלת חומרת גורמי הסיכון

רמת  הגדרה סיכון  

 חומרה

סיכון אשראי   1

  1 כולל

תוצאות שליליות המתקשרות לכשל או לאי כיבוד חוזים במכשירי 

 הלוואה או השתתפות עקב הרעת איכות האשראי של הצד הנגדי

 יתבינונ

סיכון לווה בודד   1.1

 ובטחונות

ההפסד בהינתן כשל ,  ההסתברות לכשלל ידיסך הסיכון המתואר ע

 והחשיפה בעת כשל של לווים בודדים

 בינונית

סיכון אשראי הנובע מחשיפה לקבוצה של גופים עסקיים בעלי מכנה  סיכון ריכוזיות  1.2

 משותף

 נמוכה

סיכון ריכוזיות   1.2.1

  לווה גדול

 נמוכה ן אשראי הנובע מגודלם היחסי של לווים בתיק האשראיסיכו

סיכון ריכוזיות   1.2.2

  ענפית ומגזרית

 נמוכה סיכון אשראי הנובע מריכוז של לווים בענפי משק ובמגזרים מסוימים

סיכון אשראי הנובע מסיכון כשל משותף של נכסים הקשורים דרך   סיכון הדבקה  1.2.3

 ערבויות או תלות עסקית אחרת, קשרי בעלות או שותפות

 נמוכה

ע או את ערכו בכסף לאחר ביצוע חלק "הסיכון שצד נגדי לא יעביר ני סיכון סליקה  1.3

 הבנק בעסקה

 נמוכה

סיכון הנובע משינוי שווי הוגן במכשיר פיננסי או בתזרים עקב  סיכון שוק כולל  2

 שינויים בתנאי השוק

 נמוכה

 נמוכה . מכשירים פיננסיים סחיריםל ידישוק שניתן לגידור עסיכון  כללי -סיכוני שוק  2.1

 נמוכה סיכונים הייחודיים לאופציות רגילות סיכון אופציות  2.1.1

 נמוכה )תיק מסחרי ובנקאי(ח כולל אינפלציה "הסיכון עקב תנודות בשע סיכון בסיס  2.1.2

 נמוכה ) ובנקאיתיק מסחרי(הסיכון עקב תנודות בשערי ריבית  סיכון ריבית  2.1.3

סיכון מרווח    2.1.4

 ומחירי מניות 

ח בתיק המסחרי ובתיק "הסיכון עקב תנודות במחירי מניות ואג

 .הבנקאי עבור נכסים המשוערכים לפי מחיר שוק

 נמוכה

הסיכון בחוסר היכולת לעמוד באי הוודאות ביחס לאפשרות לגייס  סיכון נזילות   2.2

מבלי , ן בלתי צפוי ותוך פרק זמן קצרבאופ, או לממש נכסים/מקורות ו

 שיגרם הפסד מהותי

 נמוכה

סיכוני ריבית   2.3

 מובנים

סיכוני ריבית שלא ניתן לגדר אותם והם מובנים בפעילות הבנקאית 

 המסחרית

 נמוכה

אנשים או , סיכון להפסד הנובע מליקויים או כשלים של תהליכים סיכון תפעולי  .3

 ,משפטי סיכון כולל זה סיכון .ם חיצונייםאו אירועי, מערכות פנימיים

 מוניטין אסטרטגי וסיכון סיכון כולל אינו אך

 נמוכה

-סיכון תפעולי  3.1

 כללי

, אנשים ומערכות, להפסד כתוצאה מכשל של תהליכים פנימייםסיכון 

 .או כתוצאה מאירועים חיצוניים

 נמוכה

טעויות , )אזרחית(יקה הסיכון הנובע מפעילות שאינה תואמת חק סיכון משפטי  3.2

 .משפטיות ותביעות ייצוגיות המתנהלות כנגד הבנק

 נמוכה

פעולה או חוסר התאמה - כולל אי, סיכון הנובע מהחלטות אסטרטגיות סיכון אסטרטגי  4

 לתנאים משתנים

 נמוכה

ירידה , הסיכון שפרסום שלילי יגרום לירידה בבסיס הלקוחות סיכון מוניטין  5

  משפטיות גבוהותבהכנסות או עלויות

 נמוכה

כגון יחס , מידה בדרישות רגולטוריותעהסיכון שיכול לנבוע מאי  סיכון רגולטורי  6

 .הלימות ההון מינימלי

 נמוכה

 סיכונים   7

 מערכתיים

סיכונים הנגרמים עקב אירועים חיצוניים שעלולים לגרור התממשות 

 של מספר סיכונים במקביל

 בינונית

      

                                                 
1

 .'פעילות בנגזרים וכו, אגרות חוב, פיקדונות בבנקים,  כולל אשראי לציבור
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 סיכון אשראי  .1

ההתייחסות .  לא יעמוד בהתחייבויותיוצד נגדיסיכון להפסד כתוצאה מהאפשרות ש

 ואחזקות השקעות באגרות חוב, פיקדונות בבנקים, נגזרים, אשראי לציבורלהיא 

 ונגזרת מהפסדי האשראי בתרחיש - בינונית חומרת סיכון האשראי הכולל היא .הוניות

ראה ( הרחבה על ניהול הסיכון (צההקיצון החמור ביותר בסט התרחישים של הקבו

הסיכונים הנכללים תחת הגדרת סיכון האשראי לפי - להלן פירוט תת)214בעמוד 

  :המיפוי הקבוצתי

הגורמת לאי עמידה ,  סיכון בגין כניסה לכשל של צד נגדי:סיכון לווה ובטחונות  .1.1

  :הסיכון כולל. בהתחייבויות כספיות חוזיות

   .נגזריםכניסה לכשל של צד נגדי ב •

  .הסיכון השיורי בגין אי יכולת לממש בטחונות בהינתן כשל של צד נגדי •

  וכן: סיכון מדינה הנובע מחשיפה אל לווים הפועלים במדינות זרות •

 אשראי במניות הנובע מהחשיפה לכשל בגין החזקה במניות לצורך סיכון •

  . השקעה

ראי לציבור  בחינת התפלגות תיק האשעל ידיהערכת חומרת הסיכון בוצעה  •

חומרת הסיכון . במסגרת תרחיש הקיצון החמור ביותר בקטגוריה זו

 .בינוניתמוגדרת כ

 סיכון האשראי בחשיפה משמעותית לצדדים נגדיים בעלי :סיכון ריכוזיות  .1.2

, שיכולים להביא, מאפיינים כלכליים דומים או שעוסקים בפעילויות דומות

ומה על יכולת העמידה בהחזר החובות להשפעה ד, במצב של שינוי במצב הכלכלי

הסיכונים הנכללים בהגדרה לפי -להלן פירוט תת. של אותם צדדים נגדיים

  :המיפוי הקבוצתי

  ; חומרת הסיכון מוגדרת כנמוכהחשיפה משמעותית ללווה גדול  .1.2.1

   ; נמוכה-רת דחומרת הסיכון מוג. חשיפה ענפית ומגזרית  .1.2.2

  .חומרת הסיכון מוגדרת כנמוכה). הדבקה(ם חשיפה לקבוצת לווי  .1.2.3

נבחנה במסגרת תרחישי סיכון הריכוזיות הכולל ותתי הסיכונים חומרת  •

קיצון שבחנו מהו הנזק בגין ריכוזיות האשראי בתיק כתוצאה מהתממשות 

 .מוערכת נמוכההריכוזיות הכולל חומרת סיכון . משבר חמור

יים את חלקו בעסקת סליקה תוך יומית הסיכון שצד נגדי לא יק :סיכון סליקה  .1.3

. הסיכון קיים כאשר התמורות לא מועברות סימולטנית. כתוצאה מכניסה לכשל

אנו סולקים . ההפסד המקסימלי בתרחיש קיצון נגזר ממגבלות החשיפה לסיכון

כאשר קיים ניטור תוך יומי של מצבם , מול הבנקים בעלי הדירוג הגבוה ביותר

מאפשר החלפת סולק במידה ויש חשד להתערערות של הבנקים הסולקים ה

מאחר וההסתברות לכשל של הבנקים . במצב אחד מהבנקים הסולקים

ובשילוב עם העובדה שחשיפת הסליקה היא תוך , הסולקים היא נמוכה ביותר

, מסיבות אלה. קיימת סבירות נמוכה ביותר שחשיפות הסליקה יפגעו, יומית

 . נמוכהרמת החומרה לסיכון סליקה היא 

 סיכון שוק  .2

 שינויים בשעריהחשיפה של נכסי הקבוצה עקב אי הוודאות בסיכון שוק מוגדר כסיכון 

. הקורלציה ביניהם ורמות התנודתיות שלהם, מניותבאינפלציה וב, ריביתב, חליפין
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נמוכה ונגזרת מהפסדי השוק בתרחיש הקיצון -חומרת סיכון השוק הכולל היא בינונית

 ) 189הרחבה על ניהול הסיכון ראה בעמוד (. סט התרחישים של הקבוצההחמור ביותר ב

  :הסיכונים הנכללים בהגדרה זו לפי המיפוי הקבוצתי-להלן פירוט תת

 סיכון החשיפה של נכסי הקבוצה לאי הוודאות בשינויים : כללי-סיכוני שוק   .2.1

  :הגדרה זו כוללת. בגורמי שוק הניתנת לגידור

  ;חומרת הסיכון מוגדרת כנמוכה .ות באופציותסיכון בפעיל  .2.1.1

  וכן; חומרת הסיכון מוגדרת כנמוכה .סיכון בסיס וריבית  .2.1.2

  .חומרת הסיכון מוגדרת כנמוכה. מרווח ומחירי מניות  .2.1.3

הוערכה לפי תרחיש הקיצון החמור  סיכון השוק הכללי ותתי הסיכוניםחומרת 

 .ן מוגדרת נמוכהרמת חומרת הסיכו. ביותר בסט התרחישים

, או לממש נכסים/אי הוודאות ביחס לאפשרות לגייס מקורות ו :סיכון נזילות  .2.2

סיכון זה נקבע  .מבלי שיגרם הפסד מהותי, בלתי צפוי ותוך פרק זמן קצר באופן

כולל מדדים , כנמוך מכיוון שהבנק עומד במדדי הנזילות שקבע לעצמו

הנזקים . במדדים שקבעו לעצמןוגם חברות הבנות עומדות , הסתברותיים

  .הכספיים בתרחיש הנזילות החמור ביותר נמוכים אף הם

 סיכון החשיפה של נכסי הקבוצה כתוצאה מאי הוודאות :סיכוני ריבית מובנים  .2.3

הסיכון כולל . בגורמי שוק שלא ניתנת לגידור אך מובנית בפעילות הבנקאית

ונות שאינן ניתנות לגידור אופציות התנהגותיות גלומות בהלוואות ופיקד

וסיכון תמחור מחדש כתוצאה משינויים בלתי ) אופציות פירעון מוקדם למשל(

חומרת הנזק הוערכה במסגרת תרחיש קיצון ייעודי . צפויים בתנאי המימון

 .חומרת הנזק מוגדרת כנמוכה. לסיכון

 סיכון תפעולי  .3

, ו מכשל של תהליכים פנימיים כתוצאה מאי נאותות אלהפסד הינו סיכון תפעולי סיכון

 אך ,משפטי סיכון כולל זה סיכון. חיצוניים מאירועים כתוצאה או, אנשים ומערכות

   .מוניטין וסיכון אסטרטגי סיכון כולל אינו

 לחישוב (LDA) מחושב הון כלכלי לפי מודל פנימי נקבב:  כללי-סיכון תפעולי   .3.1

 .שנים 25-רות של אחת למשמע בהסתב ,96הנזק השנתי החריג באחוזון 

 רמת החומרה לסיכון מוגדרת מחישוב זה ומסקירת אירועים היסטוריים

  ).206הרחבה על ניהול הסיכון ראה בעמוד  (.כנמוכה

  :סיכון משפטי  .3.2

סכם ה של קיומו באופן משפטי לאכוף אפשרות מהעדר כתוצאה להפסד סיכון

, תקנות, מחקיקה נובעיםה סיכוניםההגדרה כוללת  .התחייבויות תלויות או

 בהסכמים גיבוי ללא מפעילות הנובעים סיכונים ,רשויות והוראות פסיקה

בקבוצה מיושמת . לקוי משפטי ייעוץ פי על או משפטי ייעוץ ללא ,מספקים

לנהל ולמזער את  ,למנוע, תכנית ניהול סיכונים משפטיים שמטרתה לאתר

 המשפטי לתרחיש קיצון לאור תוצאות ניתוח המערך. המשפטיים הסיכונים

הרחבה על ניהול הסיכון ( .הסיכון המשפטי של הקבוצה מסווג נמוך, אפשרי

  ).209ראה בעמוד 
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  אסטרטגיסיכון   .4

סטייה מרווחיות הצפויה בהחלטות בכניסה לקווי פעילות חדשים בניכוי הסיכון ל

  :הסיכון כולל. ושוק סיכוני אשראי

, כלכלית, בע משינויים בסביבה הפוליטית הסיכון הנו:סביבה חיצונית רחוקה •

  טכנולוגית או רגולטורית , חברתית

 הסיכון הנובע משינויים בסביבה התחרותית בה פועל :סביבה חיצונית קרובה •

  הבנק 

פעולות בהן נקט הבנק או /תהליכים/הסיכון הנובע מהחלטות :סביבה פנימית •

 .ויש להם השפעה מהותית על תוצאות הבנק, נמנע מלנקוט

הנזק המקסימלי בתרחיש קיצון אסטרטגי נמוך מהתשואה הממוצעת ולכן רמת 

 .החומרה לסיכון מוגדרת כנמוכה

  סיכון מוניטין  .5

 כמו, ללקוחות הקשור נוהג או לעסקה צד, עסקה של ציבורי גילוי או שפרסום הסיכון

 הציבור אמון על שלילי באופן ישפיע, בקבוצה הקשורים ואירועים תוצאות עסקיות גם

, סיכון המוניטין של הקבוצה מנוהל על ידי שמירה על רמות בקרה גבוהות .בקבוצה

סדרי דיון של ההנהלה והדירקטוריון ויכולתם לעקוב אחר , נהלי עבודה מסודרים

. ספקים וסביבה, לקבוצת לאומי קוד אתי להתנהגות מול עובדים. הפעילות השוטפת

 הניתנים על ידה יהיו בעלי איכות  והשירותיםהמוצריםש קבוצת לאומי מקפידה על כך

קיימות , בנוסף. היחס לעובדים וללקוחות מתבטא בכמות מזערית של תלונות. גבוהה

סיכון המוניטין של הקבוצה . תוכניות מגירה מפורטות להתמודדות עם אירועי מוניטין

  .מסווג כנמוך

  ן רגולטוריסיכו  .6

מגבלות רגולטוריות חדשות , ות רגולטוריותמידה בדרישעהסיכון שיכול לנבוע מאי 

רפורמות שנעשו בעבר וגם כאלה שמיושמות . ורפורמות שעלולות להסב נזק לבנק

מראות כי לבנק יש היכולת להתאים עצמו בפרק , 2בימים אלה כדוגמת הנחיות באזל 

. זמן קצר יחסית הן לדרישות הלימות הון והן לביצוע תהליכים מורכבים חוצי בנק

  .חומרת הסיכון הרגולטורי מוגדרת כנמוכה, יכךלפ

  :סיכונים מערכתיים  .7

, בעולם והן בארץ הן וגיאופוליטיים פוליטיים, כלכליים סיכונים הנובעים מאירועים

הערכת . כגון מלחמה או משבר כלכלי עולמי, הקבוצה של שיכולים לסכן את יציבותה

החמור ביותר בסט התרחישים של הסיכון מבוססת על ההפסד הכולל בתרחיש הקיצון 

  .בינונית חומרת הסיכון מוגדרת כ.הקבוצה
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   חשיפת אשראי למוסדות פיננסיים זרים 

  :2009 בדצמבר 31ליום ) 1(להלן חשיפת אשראי למוסדות פיננסיים זרים 

סיכון אשראי  

 ) 2(מאזני 

  ניירות 

  )3(ערך 

סיכון אשראי חוץ 

 )4(מאזני נוכחי 

חשיפת אשראי 

 נוכחית

    ח"במיליוני ש 

     )5(דרוג אשראי חיצוני 

AAA עד -AA 3,540 3,454 111 7,105 

+ A עד-A  10,862 10,353 464 21,679 

+BBBעד -BBB  89  426  10  525  

+ BB עד- B  156  18 2 176 

 - - - -  B-נמוך מ

 951 46 242 663  ללא דירוג

  סך הכל חשיפת אשראי נוכחית 

  ריםלמוסדות פיננסיים ז

  

15,310 

  

14,493 

  

633 

  

30,436 

  190  -  186  4  יתרות חובות בעייתיים
  
  . חברות ביטוח וגופים מוסדיים, בנקים להשקעות, בנקים: מוסדות פיננסיים זרים כוללים )1(

נכסים אחרים וניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר , אשראי לציבור, פיקדונות בבנקים )2(

  ).שווי הוגן של נגזרים.(גזריםבגין מכשירים נ

  .ח"מיליון ש 2,907 בסך Subordinated אגרות חוב של בנקים מזה מסוג בעיקר )3(

  .)ללא נגזרים חוץ מאזניים( התחייבויות למתן אשראי ,בעיקר ערבויות )4(

ככלל הבנקים הזרים אליהם קיימת חשיפת אשראי מדורגים על ידי שתים או שלוש סוכנויות הדירוג  )5(

  . (S&P, Moody’s, Fitch)בעולם המובילות 

  :הערות

  . לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקיםמוצגתחשיפת האשראי   .א

  ).ראה פירוט בבאור ניירות ערך(חשיפות האשראי אינן כוללות השקעות בניירות ערך מגובי נכסים   .ב

בערבות , רה בהון הבנקובכלל זה בהשקעה ישי. חלק מהבנקים קיבלו תמיכות ממשלתיות באופנים שונים  .ג

  .'וכו, בערבויות לגיוס מקורות לבנקים, ממשלתית לתיקי נכסים מסוימים של הבנקים

מקומיים (ברוקרים /למידע נוסף לגבי הרכב חשיפות האשראי בגין מכשירים נגזרים מול בנקים ודילרים  .ד

 .בדוח הכספי. 18 באורראה ) וזרים

  

לחברות החזקה , ייחסת לבנקים מסחרייםמתלמוסדות פיננסיים זרים חשיפת האשראי 

  .  וגופים מוסדייםחברות ביטוח, בנקים להשקעות, בנקאיות

, איטליה, צרפת, גרמניה(אירופה  ;38% ב" בארה:מתחלקות כדלהלן לפי מדינות החשיפות

  ;22% ומדינות אחרות ;17% בריטניה ;23%)  בנלוקסומדינותספרד 

  מהם לתקופות קצרות עד שבוע76%-כ, ם הזריםהחשיפה כוללת בעיקר פיקדונות בבנקי

על רקע המשבר בשווקים הפיננסיים והחלשות .  שנים5עד  בדרך כלל לתקופה של, ואגרות חוב

   2008במהלך . מנהל הבנק מעקב הדוק אחר מצבם של בנקים בעולם, איתנותם של בנקים

ל מבצעים "ות בחוצימצם הבנק משמעותית את רשימת הבנקים שבהם הבנק והשלוח 2009-ו

  .המכסימלי המאושר לבנקפיקדונות וכן הוקטן היקף החשיפה 

. ח" מיליארד ש4.9-בסיכון אשראי חוץ מאזני חלה ירידה ברביע הרביעי של השנה בסך כ

  .כתוצאה מהקטנת מסגרות האשראי לבנקים הזרים בעיקר בשקלים

.102בנקים זרים מובאים בעמוד פרטים נוספים על ההשקעה בניירות ערך בעיקר באגרות חוב של 
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  :ניהול החשיפה וקווי אשראי למוסדות פיננסיים זרים מביא בחשבון בין היתר

גודלם כפי שהוא משתקף בין היתר בהונם העצמי לאחר המחיקות בגין הפסדים והגדלות  •

  .ההון של השנה החולפת

  ).בפרט ההון הראשוני(כפי שמשתקפת מיחסי הלימות ההון , עוצמתם •

כת השוק כפי שמשתקפת בשווי השוק של מניותיהם ובסיכון כפי שנאמד בעזרת נגזרי הער •

  .שלהם (CDS)האשראי 

  .הדירוג על פי סוכנויות הדירוג הבינלאומיות •

  .חוסנה הפיננסי של המדינה בה נמצא מרכז פעילותו של הבנק •

 ל ידיעל זה השקעה ישירה בהון הבנקים לובכ, כגון מידת הגיבוי, שיקולים נוספים •

  . במדינותיהן  ובנקים אחריםבנקיםאותם לצורך הבטחת האיתנות של , ממשלות

מגבלות על סכומי , מדיניות ניהול החשיפה למוסדות פיננסיים זרים כוללת בין היתר •

  .החשיפה ברמת בנק ומדינה
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  :*חשיפה למדינות זרות 

ות כאשר עיקר החשיפה החשיפה למדינות זרות לפי סיכון סופי מתחלקת בין גאוגרפיות ומדינ

בגין לקוחות הפועלים באותן גם  החשיפה הינה .הוא למדינות במערב אירופה ובצפון אמריקה

  :)2באזל  )ג(4טבלה . (מדינות

    2009ר מב בדצ31  

סיכון אשראי    

  מאזני

סיכון אשראי 

  חוץ מאזני

סך הכל סיכון 

  אשראי כולל

      ח"במיליוני ש  

  35,588  11,155  24,433  ארצות הברית

  16,344  7,869  8,475  בריטניה

  6,959  2,348  4,611  צרפת

  3,730  216  3,514  הולנד

  6,721  2,004  4,717  גרמניה

  20,446  4,273  16,173  אחרות
  
  .ובקשר לחשיפה למדינות זרות ראה גם תוספת   *

  

 ,אי של המדינות כפי הדירוג של הבנק העולמירלהלן החשיפה למדינות לפי דרוג האש

  .ח"במיליוני ש

  

  

  דרוג

  

  חשיפה

  מאזנית

  

חשיפה חוץ 

  מאזנית

  

  סך הכל 

  חשיפה 

אחוז 

החשיפה 

  מסך הכל

  

מזה 

  בעייתיים

  OECD  57,890  26,629  84,519  94.10%  2,041מדינות 

  -  2.10%  1,854  265  1,589  מדינות עם הכנסה גבוהה

  125  3.20%  2,888  691  2,197  מדינות עם הכנסה בינונית גבוהה

  1  0.60%  497  254  243  דינות עם הכנסה בינונית נמוכהמ

  -  -  30  26  4  מדינות עם הכנסה נמוכה

  2,167  100.00%  89,788  27,865  61,923  סך הכל

  

  :הגדרת המדינות הינו בהתאם להכנסה הלאומית לנפש כדלהלן

  . לנפשדולר 11,906 מעל -הכנסה גבוהה 

  . לנפשדולר 11,905 עד דולר 3,856- מ- הכנסה בינונית גבוהה

  . לנפשדולר 3,855 עד דולר 976- מ-הכנסה בינונית נמוכה 

  .לנפשדולר  975 עד -הכנסה נמוכה 



 

238  

  :להלן שמות המדינות העיקריות בכל אחת מהקטגוריות

  :OECDמדינות   .א

, פינלנד, דנמרק, כיה'צ, קנדה, בלגיה, אירלנד, אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, ב"ארה

  .שבדיה, הולנד, לוקסמבורג, שוויץ, ספרד, יפן, בריטניה, צרפת, הונגריה

  :מדינות עם הכנסה גבוהה  .ב

  .איי קיימן, סלובניה, סינגפור, מונקו, הונג קונג, קפריסין, ישראל

  :מדינות עם הכנסה בינונית גבוהה  .ג

, דרום אפריקה, רוסיה, רומניה, פולין, פנמה, מקסיקו, צילה, בולגריה, ברזיל, ארגנטינה

  .קולומביה, אורוגואי, ונצואלה, טורקיה

  :מדינות עם הכנסה בינונית נמוכה  .ד

  .אוקראינה, תאילנד, פיליפינים, פרגואי, פרו, ירדן, הודו, מצרים, אקואדור, סין

  :מדינות עם הכנסה נמוכה  .ה

  .נפאל, האיטי, חלק גדול ממדינות אפריקה
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  התקופות לפרעון ומצב הנזילות, מצב ההצמדה

  תקופות לפרעוןמצב ההצמדה וה  .א

המוגדר כסך מקורות ההון ובתוספת (ההון הפנוי , בהתאם למדיניות ניהול מאזני ההצמדה

מושקע בנכסים שקליים , )עתודות מסוימות ובניכוי השקעות בחברות כלולות ובנכסים קבועים

מימון כל . בנכסים צמודים למדד ובנכסים במטבע חוץ או הצמודים למטבע חוץ, צמודים-לא

  .את חשיפת הבסיס בגינן מונע ל ממקורות במטבע חוץ"עות של הבנק בחוההשק

כולל כתבי התחייבות (קדונות הציבור י בהיקף פח"ש מיליארד 10- חל גידול בסך כ2009בשנת 

באגרות החוב , ח"ש מיליארד 9בהיקף האשראי לציבור חל קיטון בסך ). נדחים ושטרי הון

  .ח"ש מיליארד 9-י לבנקים גידול בסך כ ובאשראח"ש מיליארד 13-גידול בסך כ

 16%- חל גידול משמעותי ביתרות הנזילות של הבנק בשקלים שהתבטאה בכך שכ2009במהלך 

, או מושקעים בניירות ערך סחירים/מסך נכסי הבנק מופקדים לתקופות קצרות בבנקים ו

 יציבים כתוצאה ממדיניות מכוונת לגיוס מקורות, זאת. בעיקר באגרות חוב ממשלתיות

באמצעות הנפקות ציבוריות ופרטיות וגיוס פיקדונות ממספר גדול של לקוחות , ומגוונים

הנזילות הגבוהה משקפת גם את המדיניות . לטווחי זמן שונים ובכלל זה לתקופות ארוכות

  .2009-המוניטרית המרחיבה שנקט בנק ישראל ב

 היה גדול באופן משמעותי 2009נת היקף הנכסים הנזילים בש, על רקע עודפי הנזילות במערכת

, זאת. מסך ההתחייבויות לטווח קצר והבנק עמד בכל מגבלות הנזילות בתרחישים השונים

קשים , בהתאם למדיניות שמטרתה להבטיח עמידות גם בתרחישי לחץ קיצוניים תיאורטיים

  .מכל המצבים שבהם הבנק התנסה בעבר

במצב הנזילות כפי שמתבטא בהתפלגות הנכסים  2009שחלו במהלך  השינויים העיקריים להלן

   :ובחלוקה למגזרי הצמדה וההתחייבויות לפי תקופות לפרעון

  מגזר השקלי הלא צמוד

עיקר הפעילות במגזר היתה לתקופות . 48%- הינו כמסך הנכסים הנכסים במגזר השקלי שיעור

   .עד שנה, קצרות

ול בהיקף גיד חל, במגזר הלא צמודכתוצאה מגידול במתן אשראי למשכנתאות , 2009בשנת 

  . 4.3%-כ, ח"מיליארד ש 4האשראי לציבור בסך 

גידול זה . בהיקף הפיקדונות השקליים, 6.3%, ח" מיליארד ש7 נרשם גידול בסך 2009בשנת 

 ח"ש מיליארד 1מזה , ח"ש מיליארד 1.3כולל הנפקת שטרי הון וכתבי התחייבות נדחים בסך 

   מוכרים כהון ח"ש מיליארד 0.3-ו,  הבנקים כהון משני עליון הפיקוח עלעל ידימוכרים 

חל גידול במקורות הבנק כתוצאה מפעילות בעסקאות עתידיות מסוג , כמו כן. משני תחתון

הגידול במקורות מהציבור תרם לגידול בעודפי . ח"ח בה התקבלו שקלים כנגד מט"מט/שקל

  . הנזילות בשקלים

  .ח"ש מיליארד 4-גזר בכ גדל ההון המושקע במ2009בשנת 

בשל , בתקופה של עד שנה, 2009 במהלךבמבט על ההתפלגות לפי תקופות לפרעון עולה כי 
. ש"חלה הסטה של פיקדונות לזמן קצוב לפיקדונות עו, הריביות הנמוכות במגזר השקלי

חל גידול בעודף הנכסים על ההתחייבויות כתוצאה מהשקעת כספי   שנים5בתקופות משנה עד 
בתקופות הארוכות יותר חל גידול . יוס הארוך שבוצע במהלך השנה בנכסים קצרים ונזיליםהג

, בעודף הנכסים על ההתחייבויות כתוצאה מגידול חד במתן אשראי למשכנתאות במגזר השקלי
   .כאמור לעיל
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  המגזר הצמוד למדד

  . עיקר הפעילות במגזר הצמוד מתבצעת לתקופות ארוכות משנה

הירידה בהיקף . ח בהון המושקע במגזר" מיליארד ש2-קיטון של כ  חל2008בהשוואה לשנת 

  המוכרים כהון משני עליון בסך של   הינה כתוצאה מגיוס שטרי הון נדחים צמודי מדד,ההון

   וכתבי התחייבות נדחים צמודי מדד המוכרים כהון משני תחתון בסך של ח"ש מיליארד 2-כ

 49.3- הסתכמה ב2009האשראי לציבור במגזר בסוף יתרת , כמו כן. ח"ש מיליארד 1.5-כ

, ח"ש מיליארד 4.2-ירידה של כ, 2008 בסוף ח"ש מיליארד 53.5-בהשוואה ל, ח"מיליארד ש

העסקאות במכשירים נגזרים בכיוון של רכישת הגנה מדדית על ידי הציבור קטנו , מנגד. 8%

  ).16(%ח " מיליארד ש1-נטו בכ

עודף ,  בתקופה של עד שנה2009ות לפרעון עולה כי בסוף במבט על ההתפלגות לפי תקופ

בתקופות מעל שנה . 2008ח מהעודף לסוף " מיליארד ש1.5-הנכסים על ההתחייבויות עלה בכ

הקיטון בעודף הנכסים בתקופות מעל שנה . ח בעודף הנכסים" מיליארד ש2-כחלה ירידה של 

שראי לתקופות ארוכות והן כתוצאה נובע הן מקיטון בהיקף הא, ח" מיליארד ש7-כבסך של 

, שנבע בעיקר מהנפקות כתבי ההתחייבות הנדחים ושטרי ההון, מגידול בהיקף ההתחייבויות

  . כמפורט לעיל

  ח"ח וצמוד מט"מגזר מט

המופקדים לתקופות קצרות , חלק גדול מהפיקדונות במגזר מטבע החוץ,  העברןעל פי ניסיו

, בתהליך רצוף ומתמשך, מופקדים בבנק מחדש, רישהובכלל זה גם פיקדונות לפי ד, משנה

  . שרגישותו אינה גבוהה למצב במשק ולמצב בשווקים הפיננסיים

חלה הסטה מפיקדונות לזמן קצוב , ח"בשל הריביות הנמוכות במגזר המט, 2009במהלך 

  .ש ולפיקדונות לתקופה של עד שלושה חודשים ושנה"לתקופה של עד חודש לפיקדונות עו

בהיקף פיקדונות הציבור ) 0.8(%ח " מיליארד ש1 נרשם קיטון בסך 2009ת שנת מתחיל

  .1.5%הקיטון היה בשיעור של , בנטרול השפעת השינויים בשערי החליפין. ח"במט

 9-ירד בהיקף של כ,  מסך פיקדונות הציבור במגזר47%-האשראי לציבור המהווה רק כ

ינויים בשערי החליפין ירד האשראי בשיעור  ובנטרול השפעת הש15% קיטון של, ח"שמיליארד 

  . 16%של 

ח " מיליארד ש1ח גידול של " מיליארד ש27-ח הסתכמו בכ"ההשקעות בניירות ערך במט

  .2008לעומת 

הגידול . ח"פעילות בעסקאות עתידיות היתה בעלת השפעה מהותית על הנזילות במגזר המט

 9- בכ2009 קבלת שקלים הסתכם בשנת בהיקף העסקאות העתידיות בהן ניתן מטבע חוץ כנגד

בעודף , כתוצאה. קדונות בבנקים חלה ירידה מתונה הרבה יותריבפ. ח"שמיליארד 

   6-ח לתקופה של עד שנה נרשמה ירידה בסך של כ"ההתחייבויות על הנכסים במט

  .ח"שמיליארד 
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 נגזרים כולל מכשירים, להלן תמצית מצב מאזני ההצמדה תוך חלוקה לפי תקופות לפרעון

 17פירוט נוסף ראה בבאור ( הריבית תהכולל גם את תזרימי פירעונו) ללא פריטים לא כספיים(

  ). לדוחות הכספיים

      2009 בדצמבר 31ליום   *עודף נכסים על התחייבויות

מטבע ישראלי   

  צמוד-לא

  

  צמוד מדד

מטבע חוץ 

  ח"וצמוד מט

  

  סך הכל

      ח"במיליוני ש  :התקופה שנותרה עד לפרעון

  )47,338(  )30,585(  )300(  )16,453(  עד חודש

  )1,150(  )5,959(  2,310  2,499  מחודש ועד שנה

  53,602  30,157  )173(  23,618   שנים5משנה ועד 

  12,956  7,220  )6,357(  12,093   שנים10 ועד 5-מ

  17,036  839  7,110  9,087   שנים10מעל 

  2,143  290  )215(  2,068  ללא מועד פרעון

  37,249  1,962  2,375  32,912  לסך הכ

  

  *עודף נכסים על התחייבויות

  

  2008 בדצמבר 31ליום 

    

מטבע ישראלי   

  צמוד-לא

  

  צמוד מדד

מטבע חוץ 

  ח"וצמוד מט

  

  סך הכל

      ח"במיליוני ש  :התקופה שנותרה עד לפרעון

  )35,698(  )27,431(  80  )8,347(  עד חודש

  )21,157(  )14,564(  563  )7,156(  מחודש ועד שנה

  51,891  29,354  2,171  20,366   שנים5משנה ועד 

  19,198  10,034  )3,245(  12,409   שנים10 ועד 5-מ

  17,739  3,526  9,195  5,018   שנים10מעל 

  2,628  666  )353(  2,315  ללא מועד פרעון

  34,601  1,585  8,411  24,605  סך הכל
  
  .יתרות בגין מכשירים נגזרים) חוסר(בקיזוז עודף   *

ובכלל זה , והמגבלות הנהוגות בניהול סיכוני השוק, אמצעי הפיקוח ומימוש המדיניות, תיאור עיקרי המדיניות

  . לעיל213-186בעמודים " החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם"מובאים בפרק , סיכוני הבסיס והנזילות
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  מצב הנזילות וגיוס מקורות  .ב

   -מצב הנזילות במערכת 

  לרמה של , ח" מיליארד ש14-בכמ נטו "נק ישראל את היקף מכרזי המקהגדיל ב, 2009בשנת 

  . ח" מיליארד ש85-כ

בבנק ישראל גדל לסוף דצמבר ) ש ופיקדונות מונטריים"עו(היקף יתרות המערכת הבנקאית 

  . 2008 מיליארד בסוף דצמבר 44-לעומת כ, ח" מיליארד ש105-כ ועמד על 2009

 2009ח ובשנת " מיליארד ש98-של השנה עמד בממוצע על כהיקף יתרות אלו ברבעון הרביעי 

  .ח" מיליארד ש75-כולה על ממוצע של כ

  לעומת , ח" מיליארד ש24- עמד על כ2009היקף היתרות של לאומי בבנק ישראל לסוף דצמבר 

  . 2008ח בסוף דצמבר " מיליארד ש13-כ

 מיליארד 24-ד בממוצע על כהיקף היתרות של לאומי בבנק ישראל ברבעון הרביעי של השנה עמ

   .ח" מיליארד ש19- כולה על ממוצע של כ2009ח ובשנת "ש

, בין היתר,  נובע2009הגידול המשמעותי ביתרות המערכת הבנקאית ובלאומי בשנת 

  :מהפעולות הבאות שנקט בנק ישראל

להגדלת רמת יתרות ) 2008אשר החלה במהלך ( המשיך בנק ישראל בתוכניתו 2009בשנת  •

 הודיע בנק ישראל כי מהחל מיום 2009 באוגוסט 3-ב. דולרים ע החוץ על ידי רכישותמטב

אשר אינן תואמות את , ח במקרה של תנודות חריגות בשער החליפין"זה יפעל בשוק המט

 באוגוסט 10-ב. ח אינו מתפקד כיאות"התנאים הכלכליים הבסיסיים או כאשר שוק המט

 מיליון 100נית הרכישות הקבועות היומיות של  הודיע בנק ישראל על הפסקת תכ2009

  . מיליארד דולר 20- רכש בנק ישראל כ2009שנת כל ב. דולר

ח ממשלתיות "פעל בנק ישראל בשוק הפתוח וביצע פעילות באג, 2009 לפברואר 17-החל מ •

ח "עמד קצב רכישות האג, 2009בהתאם להודעה של בנק ישראל מסוף מרס . בשוק המשני

 ביולי הודיע בנק 7-ב. ח ביום" מיליון ש200- על כ-  שקליות וצמודות למדד-הממשלתיות 

וכי אין ,  באוגוסט5-ח הממשלתיות בשוק המשני החל ב"ישראל על הפסקת רכישות האג

 .בכוונתו למכור את ניירות הערך שרכש

  

קת על הפס, 2009 בספטמבר 21-על רקע עודפי הנזילות הגדולים במערכת הודיע בנק ישראל ב

בהודעתו הבהיר בנק ישראל כי לאחר הסדרת . מכרזי הריפו מול בנק ישראל עד להודעה חדשה

מעבר "שוק הריפו ניתן לבצע עסקאות ריפו באמצעות המסלקה המרכזית של הבורסה והן 

  ".לדלפק

  מצב הנזילות בבנק

יניות כתוצאה ממד, הבנק ממשיך להצביע על נזילות גבוהה הרכב הנכסים וההתחייבויות של

תוך דגש על גיוס פיקדונות ממספר גדול של לקוחות , מכוונת לגיוס מקורות יציבים ומגוונים

לטווחי זמן שונים ובכלל זה לתקופות ארוכות וכתוצאה מהמדיניות המוניטרית המרחיבה 

או מושקעים בניירות ערך בעיקר / מהנכסים מופקדים בבנקים ו45%-כ .שנוקט בנק ישראל

  .שלתיותבאגרות חוב ממ

 29-ש כ"מזה בבלמ, ח" מיליארדי ש72-לבנק מזומנים ופיקדונות בבנקים בהיקף של כ

  .ח"מיליארד ש
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המושקע בעיקר באגרות חוב , ח"מיליארד ש 49-לבנק תיק ניירות ערך בהיקף של כ, כמו כן

  . ל"ובבנקים בחו, ל" ממשלתיות בחואגרות חוב, ממשלתיות בארץ

לא כולל ( מזומנים ופיקדונות בבנקים וניירות ערך -של הבנק שיעור הנכסים הנזילים נטו 

 בדצמבר 31מסך הנכסים של הבנק ליום  41%בניכוי פיקדונות מבנקים עמד על ) מניות וקרנות

  . 2008 בדצמבר 31- ב33.3%-בהשוואה ל, 2009

אה  בהשוו,57.6%הוא  ,2009 בדצמבר 31 הציבור ליום תשיעור האשראי לציבור מסך פיקדונו

  . 2008בדצמבר 31-ב 65.5%-ל

לאומי מקיים מעקב שוטף אחר מצב הנזילות שלו ואחר מדדים המיועדים להתריע על שינויים 

. בין היתר באמצעות מודל פנימי שפותח בבנק בהתאם להוראת בנק ישראל, במצב הנזילות

בהתאם , ההנחות השונות העומדות בבסיס המודל נבחנות ומתעדכנות באופן שוטף

  . התפתחויות שחלות בפרמטרים הרלבנטיים העיקרייםל

  . לדוח200ראה גם בעמוד 

נקט הבנק במדיניות להגדלת , ל"על רקע ההתפתחויות השליליות בשוקי הכספים בחו, השנה

. ולחיזוק הבקרות על ניהול היתרות הנזילות, לצמצום סיכון הנזילות, הנזילות העסקית

ע שהנפיקו מדינות בעלות דירוג האשראי הגבוה " בניהגדיל את ההשקעה  הבנק,במסגרת זו

לצורך הידוק  ,בנוסף. והגדיל מצבת הפיקדונות בבנקים מרכזיים של מדינות אלה, ביותר

הבקרה על ניהול היתרות הנזילות נקבעו מגבלות שמרניות מבעבר של ניהול סיכוני האשראי 

  .ל"וסיכוני הסליקה הכרוכים בפעילות מול בנקים בחו

  .203טים נוספים למצב הנזילות ראה בפרק ניהול סיכוים עמוד לפר

  

  מקורות ושימושים בבנק

החלה מגמה של הסטת כספי הציבור מהשקעה , על רקע המשבר בשוקי ההון, 2008שנת ב

  . ניכרת חזרה איטית לשוק ההון2009לעומת זאת בשנת . בשוק ההון לפיקדונות

 עיקר .4.3%, ח"מיליארד ש 9.7- ב2009 שנת יתרת פיקדונות הציבור בבנק עלתה במהלך

  .7.4% במגזר הלא צמוד שעלה בשיעור של ההעלייה היית

) לא סחירים( נדחים צמודי מדד שטרי הון הבנק הנפיק 2009מאי ואפריל החודשים במהלך 

ובאמצעות לאומי למימון הונפקו , ח" מיליארד ש1-המסווגים כהון משני עליון בסך של כ

 1.5-בסך של כ התחייבות נדחים צמודי מדד המסווגים כהון משני תחתון לציבור כתבי

  .ח נוספים"מיליארד ש

ח המסווגים " מיליארד ש2- נדחים בסך כהוןלאומי למימון הנפיק שטרי , 2009בחודש אוגוסט 

ח " מיליארד ש1-ו, 5%ח צמוד מדד בריבית קבועה של " מיליארד ש1 מזה, כהון משני עליון

כמו כן לאומי . מ לשנה" מעל תשואת מק2%וד בריבית משתנה במרווח של צמשקלי לא 

,  המסווגים כהון משני תחתוןח"ש מיליארד 0.3-למימון הנפיק כתבי התחייבות נדחים בסך כ

  .7%בית שקלית בשיעור של יבר

 2.3 שטרי הון נדחים נוספים המסווגים כהון משני עליון בסך גויסו 2010בחודש פברואר 

  .ח שקלי לא צמוד" מיליארד ש1-ח צמוד למדד ו" מיליארד ש1.3מזה , ח"ד שארימיל

 11עם אופציה של הבנק לפרעון מוקדם כל שנה מתום ,  שנה50שטרי ההון הונפקו לתקופה של 

   .בהתקיים תנאים מסויימים, שנה

הירידה בכל מגזרי  ).8.3%(, ח" מיליארד ש12- היקף האשראי לציבור בירד 2009בשנת 

ירד האשראי , ובנטרול השפעות שער 22.6%אשראי במטבע חוץ ירד בשיעור של ה. צמדההה

  .23.8%במטבע חוץ בשיעור של 
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   2באזל 

 2009 בדצמבר 31-חישוב נכסי הסיכון ויחס הלימות ההון ל, נתוני הדוחות הכספיים של לאומי

בהתאם  את נתוני קבוצת לאומי ,בדומה לכלל המערכת הבנקאית בישראל, כוללים לראשונה

 על פיבה דווחו נתוני הלימות ההון  ,2009במהלך שנת  .2באזל להוראות הגישה הסטנדרטית ב

נרשמה עלייה , 1  עקרונות באזלעל פי במקביל לאלו 2 ת הגישה הסטנדרטית בבאזלעקרונו

 זאת ,2009 בדצמבר 31-ב 13.93%-הלימות ההון של הקבוצה עד לכ יחסמשמעותית בגובה 

  .2008 בדצמבר 31- ב10.47%-בהשוואה לכ

ן הנדבך  בגי8%מזה , 9%הינו   המפקח על הבנקיםעל ידי הנדרש הוןהלימות המינימום יחס 

 פי הערכה ראשונית של מכסה על 2009 בדצמבר 31-ל התוצאה אשר לאומי מציג. הראשון

תרחישי הקיצון שמשמשים את כולל הבנק את ההון הנדרש בגין הנדבך הראשון והנדבך השני 

  .הבנק בהערכותיו הפנימיות

  .הערכה זו הינה ראשונית וטרם עברה את התהליך הפיקוחי של המפקח על הבנקים

זאת באמצעות , 2006מאז שנת  2  באזלעל פיקבוצת לאומי נערכת ליישום ההנחיות הנדרשות 

נהלת הפרויקט הינה הגוף המרכז את הפעילות בנושא ימ. ל"פרויקט חוצה קבוצה בארץ ובחו

העומד בראש ועדת ההיגוי העליונה לפרויקט ופועלת , ל"למשנה הבכיר למנכ כפופה והיא

  .  ייעודיים ברחבי הבנקבאמצעות צוותי עבודה

 הוראות הגישה הסטנדרטית עומדת הוראת השעה הדרישות על פיו במרכזן של ההנחיות

ונסמכת ברובה על מסמך האמנה של ועדת , 2008 בדצמבר 31-הוראה זו פורסמה ב. 2לבאזל 

  . הפיקוח על הבנקיםל ידיע שינויים והתאמות שנדרשו הוראההכן מכילה . באזל

  :  נדבכים עיקריים3-נחלקת ל 2באזל הוראת 

  1-הנדבך ה

 על פי החלטת המפקח על הבנקים המערכת .פירוט של גישות שונות לחישוב נכסי הסיכון מכיל

השוק , בסיכוני האשראי הגישה הסטנדרטית  את, כאמור,מיישמת הבנקאית בישראל

 שנים 3בר בת לעניין הסיכונים התפעוליים איפשר המפקח תקופת מע. והסיכונים התפעוליים

וזאת בשל חוסר בנתונים עבור תקופות , גישת האינדיקטור הבסיסי במהלכה תיושם תחילה

  .סיכונים תפעולייםבנושא קודמות על פי הנדרש בגישה הסטנדרטית 

   2-הנדבך ה

לתהליכי ניהול  ו SRP - (Supervisory Review Process)ימתייחס לתהליך הסקירה הפיקוח

כאשר חלק מרכזי בנדבך השני הינו תהליך הערכת נאותות ,  הבנקאייםהסיכונים בתאגידים

 ICAAP - (Internal Capital Adequacy Assessment Process) ההון הפנימי

 על פי, חישוב הון כלכלי ועוד ,המתבסס בין היתר על שימוש במתודולוגיה של תרחישי קיצון

  .הנחיות הפיקוח על הבנקים כפי שיתוארו בהמשך

  3-בך ההנד

מתייחס לכללי גילוי ופרוט של הנתונים האיכותיים והכמותיים שיש לדווח לציבור בנוגע 

   .ים הבנקאייםלניהול הסיכונים בתאגיד

הנחיות ודרישות המבוססים , פרסם המפקח שורה של מסמכים, 2למטרת יישום הנחיות באזל 

להתייעצות עם  נחיותובנוסף לכך טיוטות של מסמכים וה, ברובם על מסמכי ועדת באזל

כן מפרסם המפקח הנחיות והבהרות שונות באתר האינטרנט של בנק  כמו. המערכת הבנקאית

ובו התייחסות לסוגיות שהועלו על ידי , המעודכן אחת לרבעון, בקובץ שאלות ותשובות, ישראל

  .המערכת הבנקאית
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 על כללי במסגרת ההערכות לפרסום הרשמי לראשונה של יחסי הלימות הון בהתבסס

  :יישמה הקבוצה מספר הוראות נדרשות, 2009 בדצמבר 31- ב2ותקנות באזל 

  .וביצוע סקרי פערים על פיהם, למידת הדרישות במסמכי באזל ובנק ישראל •

 .והקבוצה הפערים שזוהו ברמת הבנק של פעילות נמרצת לסגירה ולצמצום •

 את סטאטוס הפערים  העביר הבנק לפיקוח על הבנקים דוח המציג2010 בינואר 10-ב •

הדוח כלל נתונים מהבנק וארבעת  . הנחיות הנדבך השני18הנותרים לטיפול במסגרת 

 . החברות הבנות בארץ

 .)2010-לוח הזמנים לסגירת מרבית הפערים הינו ב( . הנחיות הנדבך השני18להלן 

 )ההנחיה(שם ההוראה   

 ניהול סיכונים לנגזרים  1
  של בנקים עם מוסדות ממונפים נהלים סדורים לאינטראקציה  2
 ח "הנחית הפיקוח לניהול סיכון סליקה בעסקאות שע  3
 עקרונות לניהול תקין של סיכון הנזילות ולפיקוח הרשויות   4
  נהלים סדורים לניהול נזילות   5

 עקרונות לניהול סיכון שער ריבית ולפיקוח הרשויות   6
 תפעולי נהלים סדורים לניהול ופיקוח של סיכון   7
 עקרונות ליישום תהליך הסקירה הפיקוחי   8
 עקרונות ליישום מבחני קיצון  9

 הגברת שלטון תאגידי   10
  חיזוק שלטון תאגידי בארגונים בנקאיים   11

 עקרונות לניהול סיכון אשראי   12
 ביקורת פנימית בבנקים וקשרי המפקח עם מבקרים   13
 נס לקוחות בבנקים 'דיו דיליג  14
 מסגרת לבקרות פנימיות   15
 ניהול ופיקוח חוצה גבולות של פעילויות בנקאיות אלקטרוניות   16
 עקרונות ניהול סיכונים לבנקאות אלקטרונית   17
  של סיכון אשראי ומדידה של חובות  הערכה נאותה  18

  

של מערכות ניהול סיכונים וחישובי  שדרוג ורכישה  באמצעותהתאמת מערכות התשתית •

 מערכות אלה משדרגות ומשפרות באופן ניכר את יכולת. למערכות קיימות ןוקישור, ןהו

 .ממוקד סיכוניםאפקטיבי וניהול להבנק 

 .איסוף נתונים והקמת מאגרי מידע הדרושים לאמידת משתני הסיכון •

 כולל בחינת נושא פונקצית, שינויים ארגוניים ותהליכים בתחום ניהול סיכוני אשראי •

 CRO - (Chief Risk Officer)ם ראשי בבנק מנהל סיכוני

 .בי הסיכוןי לאמידת רכתהליכי פיתוח מודלים בסיכוני אשראי •

מתכנית תלת שנתית ליישום הגישה  סיכונים תפעוליים כחלקשל ומיפוי  סקירה •

 . הסטנדרטית גם בסיכונים התפעוליים

,  סיכוני אשראימדיניות(ביצוע התאמות נדרשות במדיניות ניהול הסיכונים ובנהלים  •

 . )סיכון תפעולי והשקעות ריאליות ,שוקסיכוני 
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 - RORACמדידת רווחיות קווי העסקים גם על פי מודלים של תשואה מותאמת לסיכון  •

(Return On Risk Adjusted Capital)ו -EVA - (Economic Value Added) בעידן 

  .הגישה הסטנדרטית

  
בוצעו תהליכי התאמה עסקיים , 2009בדצמבר  31-במסגרת ההערכות לקראת היישום ב

  . על מנת לעמוד בדרישות הגישה הסטנדרטית, כוניים ברמת הבנק והקבוצהיומ

. למטרה זומערכות מחשוב מרכזיות אשר נרכשו והותאמו מספר לצורך כך נשען הבנק על 
  .קבוצההניהול תיק האשראי של בלחישוב נכסי הסיכון ודרישות ההון וכן משמשות המערכות 

הבנק ,  ובהתאם לסדרי העדיפויותמבלי לפגוע בהיערכות הנדרשת ליישום הגישה הסטנדרטית
 השקעה זו כוללת. סיכוני האשראי ניהול תהליכי ולשדרג את משקיע מאמצים ומשאבים לשפר

, תהליכים לפיתוח מודלים פנימיים לדרוג פנימיגיבוש , בניית מאגרי מידע, איסוף נתונים
 וחומרת PD - (Probability of Default)אמידת ההסתברות לכשל ים קיימים שדרוג מודל

 EAD - (Exposure At Default)-ו LGD - (Loss Given Default)ההפסד בעת כשל 
המערכות לדרוג לווים קמעונאיים של גם החלפה ושדרוג נכללת , במסגרת פעילויות אלה

  .הן בבנק והן ביחידות שונות בקבוצה, ועסקיים

  : ההוראות תוך מספר דגשיםעל פיקבוצת לאומי נערכת ליישום הנדרש 

 .הביקורת והציות, הבקרה הפנימית, הממשל התאגידיהגברת  .1

 לתמחור  לניהול אפקטיבי של תיק האשראישינוי החשיבה והתרבות העסקית למעבר .2
  .עסקיםהבנק וקווי הסיכונים ומדידת ביצועים מותאמי סיכון ברמת 

הקצאת הון נדרשת מכל קביעת וי העסקים בהתאם לפעילות העסקית וסגמנטציה בקו .3
   .אחד מקווי העסקים

  .שדרוג פעילות של מנהלי מוצרים ופעילויות להגברת הניהול והמעקב אחר הסיכונים .4

 תוך סנכרון בין שילוב כל מערכות המידע לניהול סיכונים כמערכת אינטגרטיבית .5
  .המערכות השונות

 ות ותהליכים חוצי ארגון תוך שיתוף פעולה עסקי בין קווי עסקיםשינוי ושדרוג מדיני .6
 .וסנכרון בין הפעילויות השונות

 . ככלי ניהול מרכזיICAAP-מיסוד תהליך ה .7

 אימוץ מתודולוגיות מתקדמות להערכת סיכוניםמ שיפור החוסן של הבנק כתוצאה  .8

יות מתקדמות שיפור הרווחיות כתוצאה מהעלאת איכות ניהול הסיכונים ומתודולוג .9
 .סיכונים לזיהוי והערכת

ואיכות לאור תיאבון הסיכון שהוגדר , יצירת קשר ברור בין פרופיל הסיכון של התאגיד .10
  .ההון הנדרשת ניהול הסיכונים להקצאת

  לקבוע יעדי הלימות הון על הבנקים  המפקח על ידיהתאגידים הבנקאיים נדרשים בנוסף 
 על פי לצד חישוב יחסי הלימות ההון .2נדרטית בבאזל  על בסיס עקרונות הגישה הסט2010-ל

התבקשו התאגידים הבנקאיים להמשיך ולדווח את הנתונים , כפי שתואר לעיל, 2כללי באזל 
  .2010וזאת למשך , 1 כללי באזל על פיגם 

  . לדוח מוצגים יעדי הלימות ההון של לאומי כפי שאושרו על ידי הדירקטוריון31בעמוד 
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 ICAAP - (Internal Capital Adequacy Assessment Process)-תהליך ה

 חשופה שהקבוצה השונים בסיכונים לתמיכה הדרוש ההון את לבחון הן תהליךה מטרות

 דרישות על עולה בפועל הקבוצה שהון ולוודא , סיכונים אשר לא ערים להםלזהות, אליהם

 הסיכון תאבון הוגדרו תהליךה במסגרת.  ולשפר את ניהול הסיכונים בקבוצהזמן בכל ההון

 הסיכונים והערכת מיפוי של עתיד פני וצופה מקיף תהליך נערך, בסיכון הנשיאה ויכולת

 הקבוצה ניהול במסגרת קיצון מבחני לניתוח מקיפה מסגרת פותחה, חשופה הקבוצה אליהם

   .בקבוצה הסיכונים ניהול ומבנה הסיכונים ניהול תהליכי ונבחנו החי כעסק

  :מתחלק לשני רכיבים מרכזייםהתהליך 

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

בתוכניות האסטרטגיות  יש להתחשבבעת הערכת הלימות ההון . הסיכון ופרופיל הסיכון

אל מול ,  כפי שהם מתבטאים בתוכנית התלת שנתית,של הקבוצה וצרכי ההון העתידיים

  . לכליותהתחזיות הכ

תרחישי ביכולת העמידה שלה את  הקבוצה בוחנת, במסגרת בחינת יכולת הנשיאה בסיכון

שהקבוצה חשופה אליהם   מסוגים שונים המכסים את כלל הסיכונים המהותייםקיצון

 תרחישי הקיצון מפותחים .מיתון קל ומיתון חריף, משבר ענפיכגון דרגות חומרה שונות בו

מנהלי סיכון ומומחי תוכן מתחומי עיסוק שונים המורכבת מבוועדה ייעודית לנושא 

המהותיים מוצגות בפני הדירקטוריון ל "הדיונים הנ ותוצאות ,נציגי חברות הבנותמו

תוצאות התרחישים המהותיים נבחנות מול מבנה  .וההנהלה במסגרת וועדות הסיכונים

על  חישים החמורים ביותריש לציין כי גם בתר. אל מול התכנון הרב השנתיוההון הנוכחי 

, שהנושא עבר את תהליך הסקירה הפיקוחיפי החישובים הראשונים הפנימיים ולפני 

במסגרת תהליך הערכת .הקבוצה אינה חורגת מיכולת הנשיאה בסיכון שקבעה לעצמה

תרחישי הקיצון הופכים לחלק בלתי , הלימות ההון וכחלק משיפור מערך ניהול הסיכונים

יכונים השוטף הן ברמת הקבוצה והן ברמת היחידות העסקיות והחברות נפרד מניהול הס

  .בנותה

לפי הגישה בחינת ניהול הסיכונים , סקירה שנתית של ניהול הסיכונים בקבוצה  .2

איתור החוזקות והחולשות ובניית תוכניות עבודה , 2באזל  שנקבעו במסגרת תהסטנדרטי

 היתר גם לאור סקירות כלכליות ועדכון בין. לשיפור ועדכון תהליכי ניהול הסיכונים

הערכת תהליכי ניהול הסיכונים קשורה באופן הדוק להערכת הלימות . כלכליותתחזיות 

 גדולה יותר כנגד  בהקצאת הוןוהולם יש צורך מכיוון שללא ניהול סיכונים חזק, ההון

  . הפסדים

וגשה לבנק ישראל טיוטה ראשונה של המסמך ה. ICAAP-תוצרי התהליך מרוכזים במסמך ה

על בסיס . 2010  והמסמך השנתי צפוי להיות מוגש לקראת סוף הרבעון השני של2009 ביולי 1-ב

שור הלימות יא על הבנקים למטרת המפקחהמסמך שיוגש לבנק ישראל יתקיים דיאלוג מול 

   .2 כללי באזל על פיההון שקבע הבנק כיעד 

 - SRP" תהליך סקירת הפיקוח"-מיבחן על יד המפקח על הבנקים כחלק תהליך זה 

(Supervisory Review Process).  
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  "מנהל סיכונים ראשי ופונקצית ניהול סיכונים"חוזר 

של פרסם המפקח את הנוסח הסופי והמחייב , 2009 ביוני 10- בת החוזרלאחר פרסום טיוט

 31- לנדרשים התאגידים להגיש לאשור המפקח עדעל פי החוזר . 2009 בדצמבר 22-בהחוזר 

הבנק החל להיערך לנושא תוך . את המבנה המתוכנן של פונקצית ניהול הסיכונים 2010במרס 

ההיערכות של הקבוצה להקמת . בחינת המבנה הרצוי וההולם ברמת הבנק והחברות הבנות

ביסוס מבנה ניהול . הן כספיים והן ניהוליים, המבנה תחייב השקעת תשומות ומשאבים

שפר י, ובהתאם לראייה העסקית של הבנק, יב מעקרונות חוזר המפקחסיכונים קבוצתי כמתחי

שדרג באופן משמעותי את תהליכי ניהול הסיכונים ברמה רוחבית ומהיבטי הממשל יו

  .וניהול הסיכונים עצמו, הבקרות, התאגידי

  :2010-ההיערכות ל

  :2010-להלן הדגשים הנדרשים ליישום בהיערכות הצפויה של הקבוצה ב

מיפוי , כוניותיהשלכות מ:  השלמת נושאים נדרשים בגישה הסטנדרטית כמו- 1נדבך  .1

כולל טיפול ', וכו, שימוש בדירוגים חיצוניים, כביטחונות בניירות ערךשימוש , התחייבויות

  .נתונים אינטנסיבי לטיוב

,  ההנחיות בנדבך השני כמו סיכון אשראי18-שנמצאו בבפערים השלמת הטיפול  - 2נדבך  .2

  . ועודבנקאות אלקטרונית חוצת גבולות, חרתיק למס

  .שדרוג ניהול הסיכונים כמתחייב מההנחיות •

  . ככלי מרכזי בתכנון ההון וניהול הסיכוניםICAAPשימוש והטמעת  •

  .הטמעת השימוש בתרחישי קיצון בצד העסקי •

 .2010-סנכרון המערכות החדשות שתוכנסנה ב •

  

 :גיבוש מערכת ניהול סיכונים נאותה שתכלול .3

 .יקוח פעיל מצד הדירקטוריון וההנהלה הבכירהפ •

 .נהלים ומגבלות נאותים, מדיניות •

 .ניטור ודיווח על סיכונים באופן מקיף ובמועד, בקרה, מדידה, זיהוי •

 . מערכת מידע ניהולי •

 

  .חוזר בנק ישראל למנהל סיכונים ראשי על פי,תאגידיה  הממשלהתארגנות ליישום .4

  . השונים ומדידת ביצועים מותאמי סיכוןרווחהקצאת הון והעמסתו על מרכזי ה .5

  .תמיכה ובקרה, ל בהיבטי ייעוץ"גיבוש אופן הטיפול המועדף לניהול סיכונים בשלוחות חו .6
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  עתידומידע צופה פני  מגמות

 מסמך BIS - (Bank for International Settlements)- פורסם על ידי ה2009בחודש דצמבר 

  .2עצות בנושא באזל ילהתי

  היא בכיוון של החמרהBIS- מסמכי התייעצות שונים של העל פיגמה המסתמנת המ

  : תחומים מרכזיים5-וזאת ב ,בהוראות ניהול הסיכונים ודרישות ההון בגינן

בדגש על רובד ראשון תוך צמצום במרכיביו כמו ההצעה  ההון  שיפור איכות-בסיס ההון  .1

  .לביטול מרכיב ההון השלישוני

הוספת ,  קיצוןVARנו כתוצאה מדרישת חישוב דלת דרישות ההון בגי הג-התיק למסחר  .2

  .עודו, (migration) , ירידה בדירוג הניירמבחנים לסיכוני

הצגתו כחלק מהרגישות לסיכון תוך הרחבת מרכיביו כמו במכשירים החוץ  -יחס מינוף  .3

 .מאזניים ומניעת ניכוי בטחונות או קיזוזים

 .ות ההון למחזור עסקים מלאאמת כרי הת-מחזוריות כלכלית  .4

 . יום30- החמרה בהוראות כמו הוספת יחס נזילות ל-יחס נזילות כמותי  .5

היא להביא לשיפור בכושר ההישרדות של הבנקים  BIS- העל ידימטרת ההחמרות המוצעות 

תוך הכנסת שיפורים בתחום ניהול  ,2008של זאת נוכח לקחי המשבר , בעתות משבר

  :הסיכונים ובדגש על

 .שיפור איכות ההון •

 . התאמת מדידת הסיכונים לרמת הסיכון של הבנק •

כלים טובים יותר להתאמת דרישות ההון לכל בנק לפי פרופיל קביעת  -העצמת הפיקוח  •

 .הסיכון שלו

 .הורדת התלות של דרישות ההון במצב הכלכלי •

 .הגברת השקיפות של שיטות ניהול הסיכונים •

  

אם וכאשר תיושמנה על יחסי הלימות  ל"פעת ההמלצות הנבשלב זה לא ניתן להעריך את הש

אם כי יש לציין את המגמה העולמית הכללית להחמרת הרגולציה , ההון ועל ההון הנדרש

  .הפיננסית על מערכות הבנקאות
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   נתונים מסויימים הנדרשים על פי או הוספו/ ובדוח הדירקטוריון ובדוח הכספי הורחבו

  :כמפורט להלן, אות הפיקוח על הבנקים כפי הור2 של באזל 3נדבך 

  דוח כספי  טבלה  דוח דירקטוריון  הנושא

  -  1  10עמוד   כללי

  13באור   2  26-28עמודים   )איכותי וכמותי (מבנה ההון

  -  3  29-31עמודים   )איכותי וכמותי (הוןההלימות 

      187-188עמודים    גילוי איכותי כללי-חשיפות סיכון והערכתו 

  -  )א (4  214-223עמודים   גילוי איכותיסיכון אשראי 

    )ב (4  211עמוד   עיקריים  אשראילפי סוגיסיכון אשראי חשיפות 

  'ותוספת   )ג (4  237 עמוד  חשיפות לפי איזור גאוגרפי למדינות זרות 

  אשראיחשיפות סיכון אשראי לפי צד נגדי וסוגי

  עיקריים

  

  218עמוד 

  

  )ד (4

  

    )ה (4  218עמוד   עוןחשיפות אשראי לפי תקופה לפר

  ס "חשיפת סיכון אשראי בעייתי והפרשות לחומ

  לפי ענפי משק

  

-  

  

  )ו (4

  

  'ה תוספת

  'ותוספת   )ז (4  -  אוגרפייסכום הלוואות פגומות והפרשות לפי אזור ג

  .ג 4באור   )ח (4  -  תנועה ביתרות ההפרשה להפסדי אשראי

    5  213עמוד    חשיפות אשראי לפי משקל סיכון

  -  7  224-226עמודים   )איכותי וכמותי(חתת סיכון אשראי הפ

  -  8  227-228ים עמוד  )איכותי וכמותי (של צד נגדיבנגזרים  אשראי חשיפות

  , )ו (9  104-105ים עמוד  )איכותי וכמותי (איגוח

  )ז (9

  3באור 

  -  10  189-205ים עמוד  )איכותי וכמותי (סיכון שוק

  -  12  206-210ים ודעמ  גילוי איכותי -סיכון תפעולי 

  -  13  108-111ים עמוד  )איכותי וכמותי ( במניותהשקעה

  -  13  156-158ים עמוד  השקעות במניות של חברות כלולות

  'תוספת ד  14  193-197עמודים   סיכון ריבית 
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   הליכים משפטיים

  הליכים אזרחיים  .1

שנקטו נגדו , וגיותלרבות בקשות לאישור תובענות ייצ, הבנק צד להליכים משפטיים  1.1

שראו את עצמם נפגעים או , לקוחותיו בעבר וכן צדדים שלישיים שונים, לקוחות הבנק

  .ניזוקים מפעילות הבנק במהלך עסקיו הרגיל

נכללו בדוחות הכספיים הפרשות , בהסתמך על חוות דעת משפטיות, לדעת הנהלת הבנק

  .כל התביעותלנאותות לכיסוי נזקים אפשריים 

יעות נגד הבנק שונות ומגוונות וביניהן נמנות טענות בדבר אי ביצוע הוראות או עילות התב

, שהטילו צדדים שלישיים על נכסי חייבים, בקשות לאישורי עיקול, אי ביצוען במועד

 טענות על חיובי ריבית שלא בהתאם לשיעורי הריבית, בידי הבנק, לטענתם, המוחזקים

טעויות , פי החוק החורגים מהמותר על, י ריביתשיעור, שסוכמו בין הבנק לבין הלקוח

,  בקשר עם חיובי עמלותטענות, במועדי חיוב וזיכוי חשבונות בשל שיקים שנמשכו עליהם

  משיכת שיקים ללא כיסוי ואי , יחסי עבודה, ערך-ניירותל טענות בנושאים הקשורים

  .כיבוד שיקים

 18ת שהוגשו נגד הבנק ראה בבאור פירוט לגבי תביעות ובקשות לאישור תובענות כייצוגיו

  .לדוחות הכספיים

   ,2009 בדצמבר 31 מההון העצמי של הבנק ליום 1%עולה על שיעור של  ןשסכומתביעות 

  . לדוחות הכספיים18 באור פורטו ב,ח"מיליון ש 218-כ

, בין השאר, במסגרת נקיטת אמצעים לגביית חובות במהלך עסקיו הרגיל נוקט הבנק  1.2

בדוחות . משפטיים שונים נגד חייבים וערבים ובהליכים למימוש בטוחותבהליכים 

הכספיים נכללו הפרשות לחובות מסופקים שבוצעו על ידי הבנק על יסוד הערכת מכלול 

הסיכונים הכרוכים באשראי למגזרי המשק השונים ובהתחשב בהיקף המידע על 

  .נו לבנק להבטחת פרעון החובהערב הנוגע בדבר איתנותו הפיננסית והבטוחות שנית/החייב

הדוחה את ,  נתן בית המשפט העליון פסק דין בהסכמת הצדדים2009 ביולי 19ביום   1.3

 את הבקשה לאישור אשר דחהא "ש המחוזי בת"ביהמ הערעור שהוגש על פסק הדין של

התובע  . נגד הבנק2006בחודש פברואר  שהוגשה, ח" מיליון ש300בסך  תביעה כייצוגית

לא מגלה את התמחור המלא וכן גובה " מוצרים מובנים"במסגרת מכירת בנק שהטען 

   .אשר באה לביטוי במרווח פיננסי שנוצר לטובת הבנק בעסקה, נסתרת" עמלה"

 את התביעה והבקשה לאישורה אביב-המחוזי בתל מחק בית המשפט 2009 ביוני 9ביום   1.4

 3ביום שהוגשה  ק מהתביעהקבל את בקשת התובעים להסתל לאחר שכתביעה ייצוגית

 מיליון 35  בסך של בין,")הבנקים("בנק הפועלים ובנק דיסקונט ,  נגד הבנק2008באפריל 

הבנקים מתעשרים שלא כדין על חשבון שהתובעים טענו  .ח"ש מיליון 84-ח ל"ש

לקוחותיהם בדרך של הפקת רווחי ריבית על סכומי המס המנוכים על ידם במקור על פי 

אשר מושהים בידי הבנקים עד למועד הקבוע בפקודה , לפקודת מס הכנסה 164סעיף 

  . לרשויות המס שלא במועד ניכויים בפועל, על כן, ובתקנותיה ואשר מועברים

בתביעה , הסדר הפשרההמחוזי בתל אביב אישר בית המשפט  2009 בנובמבר 30ביום   1.5

 1על סך ,  נגד הבנק2000ני  ביו15ביום ובבקשה להכיר בתביעה כייצוגית אשר הוגשה 

כי הבנק בפרסומים שונים הבטיח למפקידים בערוצי הבנקאות  בטענה ח"שמיליארד 

 לשנה מעל 1%הטבה בריבית בשיעור של , הישירה בפיקדונות שקליים בשירות עצמי

הריבית המקובלת וכי האמור בפרסומים השונים וכן המידע שנמסר למפקיד בעת 
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 כדי להטעות את המפקידים לחשוב כי ההטבה בריבית בשיעור של הפקדה המקורית יש בו

 ניתנת גם בגין התקופות שבהן מתחדש הפיקדון אוטומטית ולא רק בעד תקופת 1%

 אישר בית המשפט את התביעה 2003בדצמבר  .כפי שזה נעשה בפועל, ההפקדה המקורית

ם ניתנה החלטתו הבנק ערער על ההחלטה לבית המשפט העליון וטר. יצוגיתיכתביעה 

חלקו בזיכוי  (ח"ש אלף 370שלם הבנק סכום כולל של , על פי הסדר הפשרה. בנושא

לסילוק סופי ומוחלט של כל טענה או תביעה של חברי הקבוצה  )לחשבונות וחלקו כתרומה

   .מבלי להודות בחבות או באחריותוזאת נגד הבנק 

 את בקשת התובע והורה על מחיקת קבל בית המשפט העליון, 2010 בפברואר 17ביום   1.6

א שדחה את הבקשה "בת הערעור שהגיש התובע על פסק הדין של בית המשפט המחוזי

. 2007 בדצמבר 25 ביום ח"ש מיליארד 1.2ס "לאישור תביעה כייצוגית שהוגשה נגד הבנק ע

 התובע טען כי הבנק גבה ממנו ומכלל לקוחות הבנק שלא כדין ובניגוד לפטורים המוצגים

עמלת הקצאת אשראי ועמלת דמי ניהול פיקדון , עמלת דמי ניהול קבועים, בתעריפון הבנק

  . ובכך לטענת התובע התעשר הבנק שלא כדין ניירות ערך

 נתן בית המשפט העליון פסק דין בערעור שהגישו הבנק והיועץ 2010 בפברואר 18 ביום 1.7

 על ידי בית המשפט המחוזי 2004 ביוני 10ביום  המשפטי לממשלה על פסק הדין שניתן

בבקשה שהגיש היועץ המשפטי לממשלה , בשבתו כבית הדין לחוזים אחידים, בירושלים

כולל , בו עושה הבנק שימוש, בטענה שטופס חשבון עובר ושב, 1997נגד הבנק בשנת 

ולכן יש , 1982-ג"התשמ, סעיפים שהינם מקפחים על פי הוראות חוק החוזים האחידים

  . לבטלם

 קבל את ערעור הבנק בחלק מהנושאים ודחה את ערעור היועץ בית המשפט העליון

ש בנושאים "על הבנק לתקן את טופס העו, על פי פסק הדין. המשפטי לממשלה רובו ככולו

עוד טרם מתן פסק הדין נערכו בטופס .  ימים60תוך , הדורשים תיקון על פי פסק הדין

ל בית המשפט המחוזי בנושאים עליהם לא הוגש ש התיקונים הנובעים מפסק הדין ש"העו

ערעור וכן תיקונים הנובעים מהסכמות אליהן הגיעו הבנק והיועץ המשפטי לממשלה ואשר 

  . קבלו תוקף של פסק דין חלקי

יפו תביעה ובקשה לאשרה -אביב-בית המשפט המחוזי בתלל הוגשה 2007 במרס 11ביום   1.8

התובע דורש כי יותר לו להגיש תביעה כספית . ח"ש מיליון 158כתביעה נגזרת בסכום של 

נגד  ,")אפריקה ישראל ("מ"בעל השליטה באפריקה ישראל להשקעות בע מטעם הבנק כנגד

   .ונגד שני בכירים נוספים בבנק שהיו דירקטורים באפריקה ישראל, בכירים בבנק

אפריקה על עסקה במסגרתה מכר הבנק לבעל השליטה במ "טוען כי במהלך המוהתובע 

הוסתר מהבנק מידע מהותי באשר ,  מהון המניות של אפריקה ישראל15.83%ישראל 

ן של אפריקה ישראל ברוסיה וכתוצאה מכך נמכרו "לשווי האמיתי של חטיבת הנדל

יתר , לאחר שהמידע המהותי האמור התפרסםכי עוד נטען . המניות בשווי נמוך מדי

שעל , ו להגדלת התמורה שקיבל הבנק אףהמשיבים אפשרו את השלמת העיסקה ולא פעל

היה בכוחם ומחובתם לנקוט בצעד אופרטיבי שהיה מונע את השלמת העיסקה , פי הנטען

הנזק אותו מבקש התובע לתבוע בשם הבנק הוא ההפרש בין המחיר . במתכונתה המקורית

 שוויין בו נמכרו מניות אפריקה ישראל על ידי הבנק לבעל השליטה לבין שוויין האמיתי או

  .לטענתו, הראוי של מניות אלה

  , הוספת טענה נוספת לתובענה ו אישר בית המשפט את תיקון התביעה2008בפברואר 

  מ שקיים "בעל השליטה באפריקה ישראל הסתיר כביכול מהבנק במהלך המו, על פיה

ן של "אפשרות ממשית להנפקת נכסי הנדל"לפיו קיימת , "מידע מהותי נוסף"עמו 

המשיבים הגישו תגובות מתוקנות  .ועל כך מגיע לבנק פיצוי, "ישראל ברוסיה-אפריקה

במסגרת התביעה מתנהלים הליכים . לבקשה המתוקנת לאישור התביעה כתביעה נגזרת

  . לגילוי מסמכים ספציפיים נגד בעל השליטה באפריקה ישראל
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  הליכים אחרים  .2

 על ההגבלים העסקיים לפי סעיף  התקבלה בבנק קביעה של הממונה2009 באפריל 26ביום 

בנק  ,בנק הפועלים לפיה בין הבנק לבין, 1988-ח"התשמ, לחוק ההגבלים העסקיים) 1)(א(43

התקיימו הסדרים כובלים שעניינם העברות מידע , בנק המזרחי והבנק הבינלאומי, דיסקונט

דש נובמבר בחו,  ועד תחילת חקירת הרשות בענין90-וזאת מראשית שנות ה, הנוגע לעמלות

בשלב . המדובר בקביעה אזרחית המהווה ראייה לכאורה לנקבע בה בכל הליך משפטי. 2004

 ערר על קביעה 2010 במרס 24- הבנק הגיש ב.ההליךלא ניתן להעריך את השלכות , מוקדם זה

  .זו

  . לדוחות הכספיים18לפרטים נוספים בנושא התחייבויות תלויות ראה באור 

  

  עילות התאגיד הבנקאימגבלות ופיקוח על פ

  הבנק נתון לפיקוח רשויות שונות לגבי הפעילויות השונות שנעשות , מכוח הוראות החוק .1

ובפרט נגיד בנק ישראל והמפקח על , לפיקוח בנק ישראל, בכלל פעילותו, ובמיוחד, על ידו

  . הבנקים

, יהםמוצאים על יד, בתוקף סמכויות המוענקות לנגיד בנק ישראל ולמפקח על הבנקים

  .או לאחזקות בתאגידים/לפעילויות ו, היתרים ואישורים שונים, מעת לעת

, )רישוי( לחוק הבנקאות 31בתוקף סמכותו על פי סעיף , נגיד בנק ישראל התיר לבנק .2

ומכח , ")תאגידי החוץ: "להלן(ל "להחזיק אמצעי שליטה בתאגידים בחו 1981-א"התשמ

: להלן( החוץ להחזיק בתאגידים אחרים אישר המפקח על הבנקים לתאגידי, היתר זה

ההיתר . קיימים אישורים ספציפיים המתייחסים לחברות נכדות, בנוסף"). חברות נכדות"

והוא ניתן , חלף היתרים שקדמו לו, 2006 בפברואר 23-להחזקה בתאגידי החוץ הוצא ב

י החוץ בכפוף לכך שהבנק פועל ליישום דרישות המפקח לעניין פיקוח ובקרה אחר תאגיד

  .והחברות הנכדות

בנק לאומי , )שוויץ(בנק לאומי , ב"נק לאומי ארה ב:התאגידים הכלולים בהיתר הנגיד הם

ובנק לאומי ) רסי'ג(בנק לאומי , )לוקסמבורג(בנק לאומי ,  לאומי לטין אמריקה,)בריטניה(

  .רומניה

רה ומעקב אחר בק, הן לפיקוח, חזקותהההיתר כפוף למספר תנאים שנוגעים הן לשיעורי ה

או במתן הודעה למפקח , בדיווח, באישור הן לצורך, ניהול תאגידי החוץ והחברות הנכדות

פתיחת סניף או , פעילות חדשה מהותית, השקעות בתאגידים: כגון, על ארועים שונים

   .והן למסירת מידע ומסמכים למפקח, נציגות

   .12צה ראה בעמוד לענין מגבלות המוטלות על הפקדת כספים בין חברות הקבו .3
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  הסכמים מהותיים

על דרך ההכרה לצורך ,  בין הבנק לבין פקיד השומה למפעלים גדולים1995הסכם מדצמבר  .1
על עיקרי המלצות הוועדה לבחינת , בין היתר, המבוסס, מס בהפרשות לחובות מסופקים

 .היבטי המס בקשר לחובות מסופקים

יד השומה להכרה בהפרשות לחובות להלן עיקרי הכללים שנקבעו בדיונים עם פק
בבסיס הכללים עמדו המלצות . מסופקים לצורך מס ולדרך הטיפול בהפרשות שבוטלו

ועדה שמינה נציב מס הכנסה לבחינת היבטי המס בקשר לחובות מסופקים בבנקים 
  :ושלא מצאו ביטוין בתיקוני חקיקה, 1992שפורסמו בשנת , ")ועדת גבעולי("

, ת לחובות מסופקים תוכרנה כהוצאה לצורכי מס בשנת רישומןהפרשות ספציפיו  1.1
 . להלן1.3בכפוף לאמור בסעיף 

 נקבע מנגנון לפיצוי -הפרשות לחובות מסופקים שלגביהן מתנהל מעקב ספציפי   1.2
במקרים בהם יתברר כי הפרשות , בערכים ריאליים ובתוספת ריבית, שלטונות המס

 .להעבר היו גדולות מאשר ההפסד בפוע

בגין הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים על חובות בישראל שלגביהם לא מתנהל   1.3
לצורך חישוב הרווח לצורכי מס , בכל שנה, 1990יווסף החל משנת , מעקב ספציפי

,  מהגידול הנומינלי ביתרת ההפרשה לחובות מסופקים בגין חובות אלה20%, הכנסה
 .נק כביטול הוצאה לא מוכרת מהקיטון ייחשב לב20%, ואם ההפרשה קטנה

ליום . לבנק שמורה הזכות לנהל מעקב ספציפי לגבי כל ההפרשות לחובות מסופקים
 מתנהל מעקב ספציפי עבור הפרשות לחובות מסופקים שסכומן מעל 2007 בדצמבר 31

  .ח" ש50,000

במידה ובמועד מסויים בעתיד תקטן יתרת ההפרשה לחובות מסופקים בגינה לא   1.4
 307,671 בסך 1990 בינואר 1 מעקב ספציפי מתחת ליתרה הנומינלית ליום מתנהל
הואיל וסכום זה הוכר , לא ידרוש הבנק הקטנה זו כהוצאה לצורך מס, ח"אלפי ש

 .בעבר כהוצאה למס

בין , ל"המסדיר תשלומי מס בישראל בגין רווחי חברות בנות של הבנק בחוהסכם פשרה  .2
 1991אשר הוארך באוקטובר , 1987מאוגוסט , גדוליםהבנק לבין פקיד השומה למפעלים 

ותוקפו נקבע עד למועד שבו יודיע אחד , 1994וכן במרס , 1993בתוקף עד תום שנת 
  .הצדדים שנה מראש על כוונתו להציע שינויים בהסכם

  .255 ראה עמוד -לפרטים נוספים בדבר הסכם זה 

עם קיזוז בגין רווחי חברה בת  בין הבנק לבין רשות המסים בקשר 2005הסכם מאפריל  .3
  .ל"בחו

  ).יב(26באור  לפירוט נוסף ראה

לבין נציגויות העובדים בעקבות הליך   בין הבנק2005הסכם קיבוצי מיוחד מנובמבר  .4
  .הפרטת הבנק

   ).א(15באור לפירוט נוסף ראה 

מ "קומיוניקיישן אינדסטריס בע. אן.י' בין לאומי פרטנרס לבין ג2009הסכם מספטמבר  .5
 . לעיל158לפירוט נוסף ראה עמוד . מ"מכירת מניות בשידורי קשת בעל

   .לדוחות הכספיים) י(18כתבי שיפוי כמפורט בבאור  .6
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  תיאור מצב המיסוי

  נחתם הסכם פשרה בין הבנק לבין פקיד השומה למפעלים1987 באוגוסט 13ביום . א .1

ולפיו החל , ל"בנק בחוהמסדיר תשלומי מס בישראל בגין רווחי חברות בנות של ה, גדולים

בסיס מאוחד  ל על" ואילך יכלל חלקו של הבנק ברווחים של חברות בנות בחו1978משנת 

בהסכם נקבע שאין בו כדי לקבוע כי החברות חייבות במס בישראל או . בשומת הבנק

 10ההסכם הוארך ביום . וכי ההסכם אינו מהווה תקדים, שחלים עליהן דיני ישראל

ותוקפו נקבע עד , 1994 במרס 13וכן ביום , 1993תוקף עד תום שנת  ב1991באוקטובר 

  .למועד שבו יודיע אחד הצדדים שנה מראש על כוונתו להציע שינויים בהסכם

רשאי הבנק לקזז החל משנת , 2005 באפריל 14על פי הסדר עם שלטונות המס מיום  .ב

 מיליון 67בר של עד ל סכום מצט" מחבות המס בישראל בגין רווחי חברת בת בחו2004

  .הנמוך מביניהם,  מיליון דולר לשנה או חבות המס בישראל3-דולר אך לא יותר מ

בין ,  נקבע1985-ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה( לחוק מס הכנסה 11' בתיקון מס .2

שעל כלל הנישומים עליהם חל התיקון לשלם מס על רווחים מניירות ערך , השאר

לדעת שלטונות המס . 1999תחולת התיקון משנת . מימושהנסחרים בבורסה במועד ה

אינו תואם את אופי פעילותם של מוסדות , מיסוי ניירות ערך על בסיס מימוש, והבנקים

  .פיננסיים

 טיוטת הצעה לתיקון סעיף 1999 ביוני 6לאור זאת העבירו שלטונות המס לבנקים בתאריך 

בסיס עליית ערך של ניירות הערך וזאת לפיה המוסדות הכספיים ימוסו על , ל" לחוק הנ6

  . בהתאם לדרך הצגתם על ניירות הערך בדוחות הכספיים של המוסדות הפיננסיים

וההפרשות למס , פועל הבנק על בסיס טיוטת הצעת החוק, בתיאום עם שלטונות המס

  .נערכו בהתאם

ם ומוסדות רי"שיעור המס על מלכ( פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף 2009 ביולי 1ביום  .3

המעלה את שיעורי מס השכר ומס הרווח החלים , 2009-ט"תשסה, )הוראת שעה) (כספיים

  . 16.5%- ל15.5%- מ2010 בדצמבר 31- ועד ל2009 ביולי 1-על מוסדות כספיים החל מ

רים "שיעור המס על מלכ( פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף 2009 בדצמבר 31ביום 

המפחית את שיעורי מס השכר , 2009-ע"התש, )תיקון) (הוראת שעה) (ומוסדות כספיים

   2010 בדצמבר 31- ועד ל2010 בינואר 1-ומס הרווח החלים על מוסדות כספיים החל מ

   .16%- ל16.5%-מ

תיקוני חקיקה ליישום (עבר בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית , 2009 ביולי 14ביום 

הפחתה , בין היתר, אשר קבע, 2009-ט"התשס, )2010- ו2009התכנית הכלכלית לשנים 

 2016 בשנת 18% עד לשיעור 2010 בשנת 25%משיעור של הדרגתית של שיעור מס החברות 

בשנת המס :  ואילך הינם כדלקמן2009שיעורי מס החברות החלים בשנת המס . ואילך

 2011בשנת המס , 25% יחול שיעור מס של 2010בשנת המס , 26% חל שיעור מס של 2009

יחול  2013בשנת המס , 23% יחול שיעור מס של 2012בשנת המס , 24% שיעור מס שליחול 

יחול  2015בשנת המס , 21% יחול שיעור מס של 2014בשנת המס , 22% שיעור מס של

  .18%יחול שיעור מס של ,  ואילך2016שנת המס מ ו20% שיעור מס של

שיעור מס הרווח בשנים . חלעניין חוק מס ערך מוסף משלם מס רוו" מוסד כספי"הבנק כ

מס הרווח מהווה הוצאה למס . 15.5% ואילך הוא 2011 ומשנת 16% הוא 2010- ו2009

ובשל כך הקטנת מס החברות תגרום להקטנה בשיעור המס הכולל שיחול על הבנק , חברות

יחול שיעור  2010שנת מס ב, 36.21% חל שיעור מס של 2009כך שבשנת , בשיעור נמוך יותר

יחול שיעור  2012שנת מס ב, 34.20% יחול שיעור מס של 2011שנת מס ב, 35.34% מס של
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יחול שיעור  2014שנת מס ב, 32.47% יחול שיעור מס של 2013שנת מס ב, 33.33% מס של

 ואילך יחול 2016 ובשנת המס 30.74% יחול שיעור מס של 2015שנת מס ב, 31.60% מס של

  .29.0%שיעור מס של 

, )תיאומים בשל אינפלציה( התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה 2008ואר  בפבר26ביום  .4

 וקובע הוראות 1985-2007התיקון מגביל את תחולת החוק לשנות המס . 1985-ה"התשמ

  .מעבר לגבי תום התחולה

 לדוחות 1 ראה באור -פרטים נוספים לגבי מדיניות רישום המסים הנדחים בבנק  .5

  .הכספיים

לחברות המאוחדות . 2006סופיות לתקופה עד וכולל שנת המס לבנק הוצאו שומות  .6

  . 2005העיקריות שומות סופיות עד וכולל שנת המס 

הפסדים , שומות סופיות, פרטים נוספים לגבי ההפרשה למס של הבנק וחברות בנות .7

צבורים לצרכי מס והפרשים בין שיעור המס הסטטוטורי לשיעור המס האפקטיבי ראה 

  . הכספיים לדוחות26באור 
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  משאבי אנוש

  מצבת כוח האדם

ה למצב ביחס 0.6%-ה של כדירי,  משרות82- בת לאומיקבוצה של מצבה קטנה 2009בשנת 

  עלייה של , משרות 231-בממוצע שנתי עלתה מצבת המשרות בקבוצה ב. 2008 בסוף שנת

  .1.8%-כ

  .ל" המאוחדות בחוהחברותמשרות במצבת  102ירידה של קבוצה נובע מהעיקר השינוי במצבת 

   שנתיממוצע משרות   שנה בסוףמשרות  

  2009  2008  2009  2008  

  9,548  9,615  9,711  9,659  הבנק בארץ
  2,145  2,380  2,291  2,368  חברות מאוחדות בארץ

  11,693  11,995  12,002  12,027   כל הקבוצה בארץסך הכל

  69  63  65  60  בסניפי הבנק ובנציגויות  :ל"בחו
  1,346  1,281  1,357  1,255  אוחדותבחברות מ    

  13,108  13,339  13,424  13,342  ל"סך כל הקבוצה בארץ ובחו
  
שעות עבודה של עובדי לשכות שרות והעסקת יועצים ,  משרה מלאה לרבות שעות נוספות ספציפיות- משרה  *

  .חיצוניים

  

  מערך התגמולים ומבנה השכר

 בוססות על התאמה בין רמת התגמולמערכות השכר והתגמולים לעובדי הבנק מ, ככלל

בהתאם לכך התגמול המוענק לעובד  , והערכת מנהליו תרומתו למערכת,תפקידו של העובדל

, 2009הסכימו עובדי לאומי בינואר , על רקע המשבר הפיננסי הגלובאלי. הינו דיפרנציאלי

 20% של  מהשכר ולקיצוץ2.5%בשיעור של  2009השנתית לשנת לוויתור על תוספת קידום 

הסכם קיבוצי מתאים נחתם בין הבנק  .2009מהתקציבים המיועדים לרווחת העובדים בשנת 

  .לבין ההסתדרות

  .273ע שכר נושאי משרה בכירה ראה בעמוד "פרטים בק

  

  )בבנק(עלות עבודה ושכר 

  2009  2008  2007  

      ח"באלפי ש  

  289.3  293.9  286.9  *) ללא בונוס (-עלות למשרת עובד 

  340.9  293.7  307.4  *) כולל בונוס (-ת למשרת עובד עלו

  180.1  187.4  192.0  * )ללא בונוס (-שכר למשרת עובד 

  223.2  187.2  208.9  )כולל בונוס (-שכר למשרת עובד 
  
  .עלות למשרת עובד אינה כוללת הוצאות פנסיה בגין פנסיונרים ועלויות פרישה מרצון  *

  

  הדרכה והכשרה

באמצעות , לה למטרה לתמוך ביחידות העסקיות ובהשגת יעדיהן העסקייםהנהלת הבנק שמה 

תהליכי למידה והדרכה הממוקדים בשיפור היכולות המקצועיות והניהוליות של עובדים 

שנת ל בדומה(ימי הדרכה  67,000- ב2009שנת ב לאומי במסגרת זו השתתפו עובדי. ומנהלים

2008 .(  

דגש ב, עלאת רמתם המקצועית של העובדיםמשך הה התמקדו ב2009פעולות ההדרכה בשנת 

כל . תוניהוליהכשרות  ושירות ומכירות,  יעוץ השקעות, אשראי-על תחומי הליבה הבנקאיים 

ובכלל זה הדרכה והטמעה מקיפה של נושא הציות , זאת בהתאם ליעדים העסקיים של הבנק

  . לכל עובדי הבנק
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ינו מבנה הדרכה הש, ב" במתחם קש אוכלס מבנה ההדרכה החדש של הבנק2009בסוף 

  .מהמתקדמים בארץ

גדל כמו כן  .פעילות בתחום פיתוח ארגוני וליווי יחידות בשינוי והקמהה הורחבה 2009בשנת 

מתוך מגמה , בכלל יחידות הבנקעצמית ה ופעילות הלמידה בלאומי פעילות ניהול הידע היקף

ת יכולות העובדים ללמוד ביחידותיהם  אבססל, לעשות שימוש נרחב יותר בידע הקיים בארגון

  . את היקף הלומדים בבנקרחיבולה, כחלק משגרת העבודה

  פיתוח מנהלים

 87%-שנת העבודה כובמהלך , התוכנית לפיתוח המנהל בלאומייישום  נמשך 2009בשנת 

פיתוח פעילויות העשרה ו, ם מקצועייםקורסי, השתתפו בקורסי ניהול חוצי בנקמהמנהלים 

 בכניסה , בכניסה לבנקבצורה ניכרת היקף החניכה למנהלים הורחב,  כמו כן.תמיומנויו

  .ובהתאם לצורכי היחידות לתפקיד חדש

  השכלה

שעור האקדמאים בבנק . שיעור בעלי ההשכלה אקדמית בבנק נמצא במגמת עליה מתמשכת

 .1995 בשנת 26%-ו 2008 שנת ב57.5%לעומת ,  מכלל העובדים59.6% 2009היה בסוף שנת 

 91.6%-בהשוואה ל, 92.4%- ל2009הגיע בשנת   בלאומישיעור האקדמאים בקרב הסגל הניהולי

פרישת עובדים שאינם , קליטת אקדמאיםעליה זו בשיעור האקדמאים נובעת מ. 2008בשנת 

  .אקדמאים ורכישת השכלה גבוהה על ידי עובדי הבנק

  זכויות עובדים

מושתתים , אישיעבודה למעט עובדים בעלי חוזה , יחסי העבודה בין הבנק לעובדיו בישראל

. והסכמים קיבוציים משלימים" חוקת עבודה"בעיקרם על הסכם עבודה קיבוצי בסיסי הקרוי 

מוסדרים בחוזי , תנאי העבודה של חברי הנהלת הבנק ועובדים בכירים מסוימים אחרים

  .עבודה אישיים

  קליטה וקביעות

 עובדים איכותיים 403בהשוואה לקליטת , איכותיים עובדים 200 נקלטו בבנק 2009בשנת 

  .2008 עובדים בשנת 248-בהשוואה ל,  עובדים313- הוענקה קביעות ל2009בשנת . 2008בשנת 

   הקוד האתי של לאומי -תרבות ארגונית 

ל הראשי "הקוד הושק על ידי המנכ ".דרך לאומי", את הקוד האתיהשיק לאומי  2005בשנת 

  .  לכל עובדי לאומיבטקס המאזן וחולק

. בחטיבותיהם" דרך לאומי" הוגדרו ראשי החטיבות בלאומי כאחראים להטמעת 2007במהלך 

בקרב כל עובדי של הקוד האתי מקיפים  משכו תהליכי הטמעהנ 2007-2008 השניםבמהלך ו

   .לאומי

 התמקדה 2009בשנת .  הורחבה התמיכה בפעילויות ההטמעה שנעשות בחטיבות2009במהלך 

בשימור והמשכיות מעגלי ההטמעה הקיימים ויצירת תשתיות " דרך לאומי"עשייה בתחום ה

 והגעה לכל עובדי לאומי באופן ישיר 2010שיאפשרו עליית מדרגה בתהליך ההטמעה במהלך 

  . ועקיף דרך אוכלוסיית המנהלים

ל בוצע מהלך ש, מתוך הכרה בדילמות אתיות ככלי הטמעה אפקטיבי, 2009בשנת , בנוסף

בנק דילמות שישמש אותנו בפעילותנו הינו תוצר המהלך , איסוף דילמות מהחטיבות השונות

  .2010בשנת 
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משולב בתוכנית הלימודים במרכז ההדרכה של לאומי במרבית הקורסים " דרך לאומי"

אופן שילוב הנושא בפעילויות . החל מיום הקליטה ועד לקורסי הניהול הבכירים, הקיימים

  . ונעשו התאמות מתוך ראיה מסלולית ותהליכית2009מהלך השונות נבחן ב

הינו חלק מדוח האחריות  ודירוג מעלה וSOX-נבדק במסגרת בקרות הכן הקוד האתי -כמו

 Global) לאומיהבינ GRI-אשר זכה להכרה בינלאומית מארגון ה,  של לאומיתאגידיתה

Reporting Initiative) יבוש וקידום דוחות אחריות הגוף המקובל והמוביל בעולם בנושא ג

  .חברתית וסביבתית

  מעורבות עובדים בקהילה

יעד מרכזי בתחום המעורבות , הנהלת לאומי רואה במעורבות העובדים והמנהלים בקהילה

לאומי מעודד את עובדיו לקחת חלק פעיל בפרויקטים . והאחריות החברתית של הבנק

מיד לרשותם מסגרות התנדבותיות ומגוון התנדבותיים ולהיות מעורבים בחיי הקהילה ואף מע

  . הזדמנויות לתרום ולהתנדב

הערכת שעות .  יחידות בבנק115-מלמעלה מ,  עובדים3,600-התנדבו כ, 2009במהלך שנת 

 לעומת התקופה המקבילה 50%-גידול של כ,  שעות21,000ההתנדבות של עובדים לשנה היא 

  .אשתקד

" אקים"ו" לתת"ילות לטובת ארגונים גדולים כמו נרתמים לפע, כל רחבי הארץמ, העובדים

, סיוע לילדים ונוער בסיכון בפנימיות, חולים-ביקורים בבתי, עוסקים באיסוף ציוד לנזקקים

בתים , מרכזי קליטה לעולים חדשים, סיוע במרכזי קשישים, סים"מועדוניות ומתנ

  . לאוכלוסייה עם מוגבלויות ועוד

באמצעות ,  להתחבר לחזון לאומי בחיזוק דור העתיד לאומיחרבמקביל לפעילויות רבות אלה ב

לאומי "העצמת מתנדבי שנת שירות והעמקת הקשר עם השותפים הקהילתיים של עמותת 

  .של האגודה למען החייל" אמץ לוחם"ופרויקט " ילדים בסיכוי", "אחרי

  מצבת כח אדם לפי מגזרי פעילות

  2008ת משרות ממוצע בשנ  2009משרות ממוצע בשנת   

  פקידים  סגל ניהולי  פקידים  סגל ניהולי  
  5,548  1,405  5,500  1,353  משקי בית

  1,356  398  1,424  462  עסקים קטנים
  697  411  728  462  בנקאות עסקית

  1,206  725  1,166  708  בנקאות מסחרית
  467  378  467  417  בנקאות פרטית

  218  195  294  234   שוקי הון-ניהול פיננסי 
  86  18  99  25  אחר

  9,578  3,530  9,678  3,661  סך הכל

  

מתבסס על ניהול מצבת המשרות על פי קווי , חישוב מספר המשרות על פי מגזרי הפעילות

בחישוב מספר המשרות על פי . בהתאמות שונות ועל סמך אומדנים, העסקים העיקריים בבנק

לל או חלק ממגזרי מגזרי פעילות נלקחו בחשבון גם עובדי יחידות מטה המשרתים את כ

  .הפעילות בבנק
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   ופרישותמינויים

 בינואר 1בתוקף מיום , לראש החטיבה לכספים וכלכלה וחבר הנהלת הבנק מונה יעקב הבר

2009.  

ראש מערך הייעוץ המשפטי ומנהלת ,  מונתה ליועצת משפטית ראשית,ד"עו, נעמי זנדהאוז

  .2009 באפריל 1בתוקף מיום , סיכונים משפטיים

  .2009 במאי 1בתוקף מיום ,  מונתה למזכיר הבנק והקבוצהד"עו, רודניקי) בן משה(יעל 

  .2010 בפברואר 1בתוקף מיום , ל ואגף אסטרטגיה" מונה לראש מטה מנכאבנר מנדלסון

מנהל סיכונים משפטיים , ראש מערך הייעוץ המשפטי,  יועץ משפטי ראשי,ד"עו, נחום ביטרמן

 שנות 46לגמלאות לאחר ופרש  2009 במרס 31פקידו ביום סיים את ת, וחבר הנהלת הבנק

  .עבודה בבנק

ופרשה , 2009 באפריל 30את תפקידה ביום מה יסי,  מזכיר הבנק והקבוצה,ד"עו, יינס'ניפר ג'ג

  . שנות עבודה בבנק35לגמלאות לאחר 
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  מבנה ארגוני 

משלב את , ר להלןכמתוא, המבנה הארגוני של קבוצת לאומי לפי קווי עסקים ושירותי מטה

  .שוק ההון והשירותים הפיננסיים, המימוניות, פעילות החברות הבנקאיות

  קווי עסקים

כאשר כל קו עסקים , קווי עסקים הממוקדים בפלחי שוק שוניםבחמישה לאומי מאורגן 

ורת ארגון זו מאפשרת ללקוחות להנות משרות  צ.מתמחה במתן שרות לקבוצת לקוחות

ממוצרים המותאמים לצורכיהם ומתהליכי ,  מערוצי הפצה מגוונים,מקצועי ברמה גבוהה

  .קבלת החלטות מהירים וגמישים

  : בלאומי קווי העסקים5של  האחריותתחומי  להלן תאור

ניהול סיכוני האשראי , הבנקאחראית לגיבוש מדיניות האשראי של  עסקיתהחטיבה ה .1
אחראית , כמו כן. הטיפול בהםומדיניות הביטחונות ו, נהלי האשראי, הבנקהכוללים של 

עסקאות מימון , ל"החטיבה על עיצוב עסקאות מיוחדות כמו מימון פרויקטים בארץ ובחו
החטיבה העסקית מנהלת . סחר ומימון בינלאומי, תוכניות השקעהבדיקת , אמצעי שליטה

 במשק על בסיס התמחות ענפית וסינרגיה בין את פעילות הלקוחות העסקיים הגדולים
חברות מנהל את פעילות שן "מערך בניה ונדלבמסגרת קו עסקים זה פועל גם . םתחומי

 . בתחוםספציפיתתוך התמחות ומיומנות , הבנייה והקבלנים הגדולים במשק

מנהלת את הפעילות של החברות העסקיות הבינוניות  החטיבה לבנקאות מסחרית .2
(Middle Market)  מרחבים 4-בס גיאוגרפי  המשויכים על בסי, סניפי עסקים26באמצעות 

המבנה הארגוני ייחודי במערכת הבנקאית ומאפשר . אביב-מסחריים והסניף המרכזי בתל
 . (one stop shop)מתן שירות כוללני ומקיף 

 המסחריים והלקוחות הפרטיים הלקוחות פעילות את מנהלת הבנקאית החטיבה .3
 מרחבים 8-ב המאוגדים ,סניפים 193 באמצעות השירותים מכלול את המקבלים, הקטנים

קול -לאומי לרבות, ישירים/טכנולוגיים הפצה ערוצי מגוון ובאמצעות גיאוגרפי בסיס על
  .ללקוחות והאינטרנט הסלולאר, הטלפון באמצעותהמספק שירותים 

 פעילותם אופי פי על, דיפרנציאלי באופן הלקוחות מגזרי לכל מותאמים והמוצרים השרות
 מגזר: הבאים למגזרים מפולחיםבחטיבה  הלקוחות .רכיהםוצו מאפייניהם, הבנקאית
 הפעילות את מרכזת החטיבה. לעסקים בנקאות מגזר פרימיום ומגזר, קמעונאות

 חברתבו למשכנתאות לאומי נקבב, ישראלי ערבי נקבב כולל בקבוצה הקמעונאית
 .לאומיקארד

ל "ל הקבוצה בחו אחראית על הפעילות הבנקאית שהחטיבה לבנקאות פרטית ובינלאומית .4
בחטיבה מרוכזת הפעילות של יחידות , כמו כן. ובעולםועל ניהול הבנקאות הפרטית בארץ 

והיא לחטיבה מרכזי בנקאות פרטית בארץ לתושבי ישראל ולתושבי חוץ . ל"הבנק בחו
פעילות החטיבה . מ"החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בעאחראית גם לפעילות 

, ל ומתן שירות"קרה ותיאום בין הבנק בארץ לבין היחידות בחוב, בין היתר, כוללת
כן אחראית החטיבה על -כמו. ללקוחותיה עתירי הנכסים, בסטנדרטים בינלאומיים

 . ל"מיזוגים ורכישות בחו

ים של הקבוצה במטבע מקומי יאחראית על ניהול הנכסים הכספ חטיבת שוקי הון .5
ח וניירות "מט, מטבע מקומי( העסקות בבנק כלל חדריפעילות , ניהול הנוסטרו, ח"ובמט

ניהול הנכסים , פיתוח מוצרים פיננסיים חדשניים ומוצרי השקעה, )ערך ישראליים וזרים
ומרווחים פיננסיים , גיבוש מדיניות מחירים, סיכוני שוקוההתחייבויות של הבנק וניהול 

ושרות , ים לשוק ההוןריכוז שירותים תפעולי, ל"קשר עם מוסדות פיננסיים בחו, של הבנק
  . לרבות לקוחות מוסדיים, ללקוחות הפועלים בשוקי ההון והכספיםתפעולי 
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 קיימות בקבוצת לאומי יחידות מטה שנותנות שירותים קווי העסקיםבנוסף לחלוקה לפי 

  :ליחידות העסקיות

 מעקב לביצועוה ו של הבנקהוצאותההכנת תקציב  על  אחראיתוכלכלההחטיבה לכספים 

, תוכנית העבודה של הבנקוהכנת  ריכוז ,רבות בקביעת סדרי עדיפויות בתקציב השקעותומעו

ריכוז , תכנון וניהול ההון של הקבוצה , והניהוליתניהול מרכזי הרווח והמדידה הפיננסית

 מעקב אחר , וביטוח הבנק והקבוצהקבוצההתכנון המס של הבנק ו, מדיניות תחום העמלות

  .שק והכנת סקירות ענפיות ותחזיות כלכליות במ הכלכליותההתפתחויות

ניהול , פיתוח וקביעת הנהלים החשבונאיים בבנק, ניהולאחראי על  מערך חשבונאות

 .הכנת הדוחות הכספיים של הבנק ושל הקבוצה והכנת דיווחים לבנק ישראל, החשבונות בבנק

וכן  SOX404ה של בקרות המפתח בתהליכי העבודיעילותן בנוסף אחראי המערך על הערכת 

  . לפי הגישה הסטנדרטית2 הוראות באזל חישובי הלימות ההון והדיווח לציבור על פי

ובכלל זה מיון , יישומהלגיבוש מדיניות משאבי אנוש בבנק ו לע אחראי מערך משאבי אנוש

הכשרה , פיתוח וקידום עובדים, יחסי עבודה, שכר מבנה, תגמול עובדים, והשמת עובדים

הסברה , תקשורת פנים ארגונית, "דרך לאומי"הטמעת הקוד האתי , ולית וכללית ניה-בנקאית 

  . ורווחת העובדיםמעורבות עובדים בקהילה, יעוץ ופיתוח ארגוניי, טיפול בפרט, פנימית

התפעול והלוגיסטיקה של הבנק , אחראי על מערך המחשוב )מ"מת(מערך תפעול ומנהלה 

 ההמדיניות והעשיי, את גיבוש וקביעת האסטרטגיהבמסגרת תפקידו מרכז המערך . והקבוצה

תפעול שלוחות , אבטחת מידע, ארגון ושיטות ,תקשורת, טכנולוגיה,תפעול, בנושאי מחשוב

   . רכש וביטחון,ן"נדל, ל"חוב

, תורת הייעוץ בהשקעות בניירות ערך ובמכשירים פיננסייםאחראי על  הייעוץ בהשקעותמערך 

מערכות איפיון , מקצועי ליועצי ההשקעות פיתוח ,ון והכספיםמחקר בנושאי שוקי הה ביצוע

טיפול בהיבטי הרגולציה בתחום הייעוץ והשקעות והתאמת תהליכי ונוהלי , בתחום ההשקעות

  . העבודה בתחום זה להוראות הרגולטור

 רגולציה, דוברות, בקבוצה ובבנק התקשורת השיווקיתוהשיווק  אחראי על השיווקמערך 

   .חסויות וקשר עם הקהילהו תרומות, אחריות תאגידית, ויחסי ציבור

הביקורת מבוצעת על .  אחראי על הביקורת הפנימית בקבוצת לאומימערך הביקורת הפנימית

באופן , הביקורת עוסקת. ותקנים מקצועיים מקובלים, הוראות בנק ישראל, פי חוק הביקורת

בחינת : הפנימית בקבוצה ובכלל זהבבחינה והערכה של מערכות הבקרה , עצמאי ובלתי תלוי

שמירה על כללי האתיקה ומנהל , מזעור חשיפות, שמירה על נכסי הבנק, תהליכי עבודה ובקרה

המבקר . ובחינת יעילות תפעולית, יישום הנחיות הדירקטוריון וההנהלה ונהלי הבנק, תקין

  .ר הדירקטוריון"הפנימי הראשי כפוף ליו

 ייעוץ המשפטי הכולל של הבנק ושל החברות הבנות בארץ אחראי על המשפטימערך ייעוץ 

  .ולניהול הסיכונים המשפטיים של הבנק והקבוצה

 הוראות צרכניות בכלל ביחס לבקבוצהבבנק ו אחראי ליישום תוכנית הציות אגף הציות

כן אחראי אגף -כמו. והוראות החקיקה בנושא איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור בפרט

  . ראש אגף הציות מדווח לראש מערך משאבי אנוש.שכה לפניות הציבורהציות על הל
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זיהוי , למיפוי, 339אחראי במסגרת הוראת נוהל בנקאי תקין  האגף לבקרת ניהול סיכונים

. ומדידת כלל הסיכונים בקבוצה ויצירת תשתית לבחינת הסיכונים הגלומים בפעילויות חדשות

מפתח מתודולוגיה למדידת , ל"בארץ ובחוהאגף מבצע בקרת סיכונים ברמת הקבוצה 

 מרוכז על ידי האגף ICAAP-הליך ה. כולל פיתוח מתודולוגיה להון כלכלי, הסיכונים ובקרתם

האגף מבקר ומתאם מסמכי מדיניות ניהול . כמו גם נושא התיקוף הבלתי תלוי של מודלים

ההערכות .  אשראישלמותם ועדכניותם ומבצע הליך בחינת, הסיכונים תוך וידוא עקביותם

  . בקבוצה מהווה חלק מרכזי בפעילות האגף2זל אוההכוונה המקצועית ליישום כללי אמנת ב

הבנק  של האסטרטגיה סיוע להנהלת הקבוצה בהגדרת ותכנוןאחראי על  ה אסטרטגיאגף

בחינת וניתוח נושאים בעלי השלכות אסטרטגיות ותמיכה והובלת ,  ותיקופההקבוצהו

   .ם בשיתוף קווי העסקיםפרויקטים מרכזיי
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   מעורבות חברתית-לאומי למען הקהילה 

 .2009 פורסם בחודש מאי 2007-2008דוח האחריות התאגידית המלא של קבוצת לאומי לשנים 

. GRI-מטעם ה+ A וזכה לדירוג,  החברות הבנות המשמעותיות בקבוצה5הדוח כלל דיווח על 

ת של לאומי וכן את נושא הממשל התאגידי הדוח מפרט את ההשקעה החברתית סביבתי

  . ואתיקה בעסקים

  דירוג מעלה

לאומי דורג בקבוצת הדירוג .  התפרסם בתחילת יוני2009דירוג מעלה לאחריות תאגידית לשנת 

   .וצוין כמצטיין בנושא ממשל תאגידי, הגבוהה ביותר

הקבוצה  בתחומים בהם בחרה 2009הפעילות הקהילתית של לאומי נמשכת גם בשנת 

  .וסיוע פרטני לאוכלוסיות במצוקה, תרבות ואמנות, בני נוער, חינוך: להתמקד

  קרן המלגות של לאומי למצטיינים

 מיליון 2.8- חילקה קרן המלגות של לאומי לסטודנטים מצטיינים סך כולל של כ2009בשנת 

  .  סטודנטים מצטיינים530-שקלים ל

  מרכז לאומי לרובוטיקה בטכניון

במרכז ירכשו  .הושק מרכז לאומי לרובוטיקה, במסגרת הפקולטה להנדסת מכונות בטכניון

את הכלים לצורך הכשרתם והשתתפותם בתחרויות , תלמידי התיכון והסטודנטים הלומדים בו

ובכך ירכשו ידע וכישורים משמעותיים בתחומים , ארציות ובינלאומיות בתחום הרובוטיקה

  .המדעהיישומיים של המתמטיקה ו

ליון דולר י מ1.5-החסות למרכז הינה לתקופה של שבע שנים והיקפה הכספי עומד על כ

   .לתקופה כולה

והתזמורת , א"מהטה למוזיקה באוניברסיטת ת-ס בוכמן"בשיתוף בי' מפנה'תכנית 
  הפילהרמונית

 ,חברה הקבוצה לשיתוף פעולה עם המנצח הנודע, יחד עם בנק ערבי ישראלי מקבוצת לאומי

תוך קירוב לבבות בין בני , במטרה לקדם דור עתיד של נגנים צעירים, המאסטרו זובין מהטה

  . נוער יהודים וערבים מחוננים

אביב ושל -מהטה למוזיקה באוניברסיטת תל-ס בוכמן"בהובלתם הפדגוגית של בי, התכנית

ולהקים מבקשת לקדם עשייה אמנותית מוזיקאלית בחברה הערבית , התזמורת הפילהרמונית

התוכנית תתמקד בקידום מוסיקה . דור עתיד בקרב ילדים בעלי כישורים מוזיקאליים גבוהים

סדנאות , ערבית ומערבית קלאסית באמצעות לימוד נגינה בכלים שונים ובאמצעות כיתות אמן

בפעילות משותפת וביקורים הדדיים של התלמידים מהתכנית , כמו כן. ומחנות מוזיקאליים

קשרי הגומלין עם סטודנטים . מהטה-ש בוכמן"ס למוזיקה ע"די קמפוס ביהבגליל ותלמי

אביב ייצרו הזדמנות לקירוב בין מרכז לפריפריה ולקירוב בין יהודים -מאוניברסיטת תל

  .לערבים

  .והיקפה הכספי עומד על כשני מיליון שקלים, החסות לתכנית הינה לתקופה של חמש שנים
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  "  למען דור המחר קרן המאה-לאומי אחרי "עמותת 

מציינת בימים , שהוקמה על ידי לאומי במלאת מאה שנים להיווסדו, "לאומי אחרי"עמותת 

מתמקדת בתכניות רחבות היקף של " לאומי אחרי"פעילותה של . אלו שמונה שנות פעילות

באמצעות שותפויות ארוכות טווח עם , חינוך וקידום בני נוער מכל מגזרי החברה הישראלית

  .גג חברתיים ומוסדות אקדמיים ברחבי הארץ-ת וארגוניעמותו

שסייעו להם לעמוד ,  בתכניות החינוכיות השונות2009 בני נוער השתתפו בשנת 17,000-כ

זכו בני הנוער , בנוסף לכך. ל"בהצלחה בבחינות הבגרות ולהשתלב בשירות משמעותי בצה

  . פנייה אל ההשכלה הגבוהההקניית ערכים ועידוד ה, חינוך למנהיגות, לחוויית העצמה

התכניות והמיזמים מבוצעים בשיתוף ארגונים חברתיים ומוסדות אקדמיים מובילים כגון 

אוניברסיטת בן גוריון בנגב , אביב-אוניברסיטת תל, תכנית עתידים, עמותת נוער מוביל שינוי

  .ועוד

 2,000קו מעל במסגרתו חול, פסחא'את מבצע קמחא ד" לאומי אחרי" קיימה 2009גם בשנת 

העמותה רומת המבצע מומן מת. סלי מזון למשפחות נזקקות ברחבי הארץ לקראת חג הפסח

 355-כ  בסך שלעובדים ולקוחות, חברות בנות של לאומיתרומות  אלף שקלים ומ250 בסך של

  . שקלים אלף

  " !ייאחר -נוער מוביל שינוי "עמותת 

 .ח מעורבות חברתית בקרב בני נוערפועלת במטרה לטפח מנהיגות צעירה ולפתהעמותה 

 "לאומי אחרי"משקיעה , 2002-שהחלה ב, "נוער מוביל שינוי"במסגרת השותפות עם עמותת 

 -" לדרך! לאומי אחריי"ובפרויקט , ל"קבוצות הכנה לצה -" ל"לצה! לאומי אחריי"בפרויקט 

ודדות עם קשיי ל בנוסף להתמ"שמתמקדות בהכנה לצה, קבוצות של בני נוער יוצאי אתיופיה

 לנוער שאינו מיועד לגשת מרכזי לימוד לבגרותוכן ב, השתלבות של העדה בחברה הישראלית

  .לבחינות

 "ידידי עתידים"עמותת 

להעצים את ההון האנושי ולחזק את התשתית , תוכנית רחבת היקף שמטרתה לפתח מצוינות

" קדם עתידים"וכנית מתמקד בת, 2005שהחל בשנת ,  שיתוף הפעולה.החינוכית בפריפריה

חשיפה , תוך מתן דגש על העצמה אישית , בבתי ספר תיכוניים וחטיבות בינייםהנערכת

   סייעה התוכנית 2009 בשנת .ת בתחומי הלימוד המדעייםיולאקדמיה וחיזוק המיומנו

  . יישובים60- בתי ספר ב145- בני נוער מ13,000-כל

  מרכז מעשה

במסגרות שנת השירות יות לשנת התנדבות של בני נוער הארגון יוזם ומפעיל מסגרות איכות

 חברתי משמעותי בישובי נויי לשתשתית במטרה ליצור, והשירות הלאומי או האזרחי

מתמקד בתוכנית ההשכלה הכוללת שיפור , 2006שהחל בשנת , שיתוף הפעולה. הפריפריה

ללימודים  והנעת הצעירים בחינה הפסיכומטריתהשלמת ה,  בגרותוהשלמה של מבחני

  . צעירים400-השתתפו בתוכנית כ 2009 בשנת .אקדמאים

  התכנית לקידום הנגישות להשכלה גבוהה

   בתוכנית למען טיפוח וקידום המצוינות בקרב 2002משנת , תומכתלאומי אחרי עמותת 

בה שותפים גם משרד ,  בנגבאוניברסיטת בן גוריון על ידיהמופעלת , בני נוער מהפריפריה

 לקראת בחינות הבגרות ,גבורתתלמידי הדרום המצטיינים זוכים לשיעורי  .תידיםהחינוך וע
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 סייעה 2009בשנת . האקדמיים באוניברסיט-משתתפים בקורסים מדעיים שלהם והספר-בבתי

  . בנגב ובאילת יישובים15- בתי ספר ב29-בני נוער מ 1,000-כהתוכנית ל

  סטרייב ישראל

, לצמיחה אישית ומקצועיתצעירים טרתה להכשיר מש, וינט'הג פרי יוזמה של תוכנית

 . תעסוקתיתקריירה פיתוחבאמצעות , לעצמאות כלכלית ולתחושת מסוגלות עצמית גבוהה

 התוכנית פועלת בתל .ש הפוטנציאל האישי והתעסוקתיומימבהתוכנית מעניקה כלים שיסייעו 

 90%-85%-ה של ירושלים וחיפה ושומרת על ממוצע השמה והתמדה במקום העבוד, אביב

 . משתתפים ובוגרים מהתוכנית

  .  צעירים120- סייעה התכנית לכ2009בשנת 

   המרכזי הכנה לבגרות ליוצאי אתיופי

ש "עהסטודנטים  מדור למעורבות חברתית בדקאנטל" לאומי אחרי"עמותת  חברה 2006בשנת 

 אתיופיה ומכינה ביוזמה המסייעת לצעירים יוצאי, אביב-אוניברסיטת תלבשרות ואלן זיגלר 

   .תוך חשיפתם לאקדמיה, אותם במסגרת מרכזי לימוד לקראת בחינות הבגרות

 71- פעלה התוכנית בשני מוקדים באולפנות לבנות בכפר סבא ובבני ברק וסייעה ל2009בשנת 

  .תלמידות

  כפר הנוער נירים

 נירים למען ותומכת בפעילות כפר הנוער" נירים"חברה השנה לעמותת  "לאומי אחרי"עמותת 

 במודל ייחודי של פיתוח ,כנית טיפולית אתגריתו תבכפר מופעלת. טיפוח נוער בסיכון וקידומו

 65 למדו בכפר 2009 בשנת .ממסגרות חינוך מסורתיות והעצמה עבור בני נוער שנשרו אישי

  .תלמידים

  'יזמים צעירים מיסודו של לאומי'ארגון 

יזמים "מי שותפה הקבוצה ומעורבת בארגון לאו כחלק מתפיסת המעורבות החברתית של

הינו חלק מיוזמה בינלאומית הפועלת " יזמים צעירים ישראל"ארגון ". צעירים ישראל

בישראל משתתפים .  מדינות ברחבי העולם ובה לוקחים חלק מיליוני בני נוער100-בלמעלה מ

  . מכל שכבות האוכלוסיה והמגזרים  בני נוער4,000-למעלה מ

, מי לארגון מתמקדת בסיוע להפעלת התכנית בפריפריה החברתית והגיאוגרפיתתרומת לאו

וגיוס מנחים מתנדבים מקרב עובדי , יחד עם אימוץ התכנית על ידי סניפי הבנק ברחבי הארץ

  .הקבוצה

 קבוצות של בני נוער הלומדים על הקמת עסק 190-פועלות בתכנית כ) ע"ל תש"שנה(השנה 

   . היזמות העסקיתוניהולו ומתנסים בחוויית

  לאומי בשביל האמנות 

נטל על עצמו לאומי לקדם , כחלק מהאחריות לקדם ולטפח צעירים מוכשרים בתחומים שונים

.באמצעות מיזמים שונים, ולטפח אמנות ישראלית מקורית
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  "האמנות הסודית הרביעית"תערוכת 

  . "ות סודיתאמנ"לאומי ממשיך את המסורת ומקיים זו השנה הרביעית את התערוכה 

, מרביתן של אמנים צעירים ובלתי מוכרים לקהל הרחב, בתערוכה מוצגות יצירות אמנות

הציבור מוזמן לבחון את היצירות ולרכוש אותן על בסיס . ומיעוטן של אמנים מפורסמים

 מקוריים מיזמים יםוצגמ זוגם בתערוכה , כבכל שנה. ולא על בסיס שם האמן, אהבתו ליצירה

וצב בחלל של בית מאחד המרהיבים שבהם הוא קיר אמנות גדול ש. ולם האומנותהקשורים לע

 לאייר : בתערוכה וקיבלו משימהיםשתתפמ אמנים צעירים ש15מני לאומי ועליו איורים של 

   .פ ראות עיניהם את אחד משיריו של רוני סומק"ע

 עם ועידת ישראל נפתח,  יצירות35בו מוצגות , הראשון. התערוכה מוצגת השנה בשני חלקים

,  יצירות240בו מוצגות , השני והמרכזי. לעסקים ומלווה את כל ימי הועידה עד לנעילתה

  .מתקיים כמדי שנה בבניין הנהלת לאומי

  ' 2צבע טרי 'יריד 

וכחלק מעידוד היצירה הישראלית המקורית התקיים  ,כחלק מתמיכת לאומי באמנים צעירים

 אמנים 70-במהלכו הציגו למעלה מ, חסות ראשית של לאומיב' 2צבע טרי 'בתחילת השנה יריד 

מטרת היריד היתה לקרב את האמנים לציבור הרחב . צעירים את יצירותיהם לקהל הרחב

  אביב הוצגו למעלה -ביריד שהתקיים בתל. ולאפשר לקהל לרכוש יצירות אמנות מוערכות

ונמכרו , נים צעירים מוכרים יצירות אמנות של אמנים צעירים שאינם מוכרים לצד אמ1000-מ

בית הרוחות של "נחנכה במרכז המבקרים של לאומי תערוכת , במקביל. מאות יצירות אמנות

  .2008שנערך בשנת " 1צבע טרי "אשר הורכבה מיצירותיהם של בוגרי יריד " מני

ח נתרם לטובת מלגות עבור נוער שוחר אמנות ממשפחות מעוטות יכולת " ש250,000-סך של כ

 60,000(המטפלת בילדים החוסים בפנימיות ' ילדים בסיכוי'ולטובת עמותת , )ח" ש160,000(

ונרכשו , במהלך ארבעת ימי היריד ביקרו בה עשרות אלפי חובבי אומנות ומבקרים. 'וכד) ח"ש

  .ח" מיליון ש1.5-יצירות בהיקף של כ

  2009סיכום היקף התרומות והחסויות של לאומי בשנת 

  קבוצת לאומי והעניקה חסויות למטרות חברתיות וקהילתיות בהיקף שלתרמה, 2009בשנת 

  .ח" מיליון ש22.7-מתוכם סך התרומות הוא כ, ח" מיליון ש26.5-כ

הסתכמו התרומות והחסויות של קבוצת לאומי למטרות ) 2009-2005(בחמש השנים האחרונות 

  .ח"מיליון ש 127 חברתיות בסך של

  : בהתאם להתפלגות על פי נושאים2009ת בשנת להלן פירוט התרומות והחסויו

  ח" מיליון ש15.6 - ילדים ונוער, חינוך

  ח" מיליון ש5.5 - תרבות ואמנות

  ח" מיליון ש4.3 - קהילה וחברה

  ח" מיליון ש1.1 - בריאות

" לאומי אחרי"מתקבלות לפי העניין בעמותת ההחלטות על ייעוד התרומות וגובה הסכומים 

הבקשות נדונות . ל הראשי"ידי המנכ-שחבריה מתמנים על, ל הבנקובוועדת התרומות ש

  על פי קריטריונים שנקבעו בנוהל התרומות של הבנק ואושרו , ונשקלות בקפדנות וביסודיות

מובאות לאישור  )ח" ש100,000מעל (, תרומות בסכומים גבוהים. על ידי הדירקטוריון

  .הדירקטוריון
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  מבקר פנימי

והוא בעל , 1995מכהן כמבקר פנימי של הקבוצה החל מחודש אוקטובר  ,ד"יוסף הורביץ עו, המבקר הפנימי הראשי

המבקר  .1995 בספטמבר 7- ועדת הביקורת ודירקטוריון הבנק בעל ידימינויו אושר  .ניסיון רב בביקורת פנימית

יקורת הפנימית  לחוק הב8ובהוראת סעיף  1999-ט"התשנ לחוק החברות) ב(146הפנימי עומד בהוראת סעיף 

 לכללי 8ועובדי הביקורת הפנימית עומדים בהוראת סעיף ") חוק הביקורת הפנימית: "להלן (1992-ב"התשנ

  ").כללי הבנקאות ("1992-ג"התשנ) הביקורת הפנימית(הבנקאות 

קטוריון ר הדיר"הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו יו. וזהו עיסוקו הבלעדי, המבקר הפנימי הינו עובד הבנק

  .של הבנק

תוכנית . קיימת בביקורת הפנימית תוכנית עבודה שנתית ותוכנית עבודה רב שנתית לתקופה של עד שלוש שנים

למעט חלק קטן יחסית של נושאים בעלי סיכון נמוך אשר , העבודה הרב שנתית מתייחסת למרבית נושאי הביקורת

 דה השנתית ותוכנית העבודה הרב שנתית נגזרות ממיפויתוכנית העבו. לגביהם תדירות הביקורת היא ארבע שנים

תוכניות העבודה . לכללי הבנקאות) ב(3על המסמכים המפורטים בסעיף , בין השאר, נושאי ביקורת המבוססים

. נגזרות ממתודולוגיה שיטתית של הערכת סיכונים ובקרות אשר על פיה נקבעת תדירות הביקורת בכל נושא ונושא

תדירות הביקורת , תהיה שנה ובנושאים בעלי סיכון נמוך יותר תדירות הביקורת, י סיכון גבוה יותרבנושאים בעל, כך

 הביקורת הפנימית על ידימוגשת , הצעה לתוכנית עבודה שנתית ותוכנית עבודה רב שנתית. תהיה שנתיים או שלוש

  .ר הדירקטוריון ומועדת הביקורת של הדירקטוריון"ומקבלת אישור מיו

  .מותירות בידי המבקר הפנימי שיקול דעת לסטות מהן  העבודה השנתית ותוכנית העבודה הרב שנתיתתוכנית

לענין זה .  הבנק לרבות הליכי אישורןעל ידינבחן מדגם של עסקאות מהותיות שבוצעו , במסגרת עבודת הביקורת

 לחוק החברות 270בסעיף כאמור  -" עסקאות", עסקאות מהותיות לרבות רכישה או מכירה מהותית של פעילות

  .  כהגדרתה בחוק החברות-" עסקה חריגה"ו

תוכנית העבודה השנתית ותוכנית העבודה הרב שנתית של הביקורת הפנימית כוללות פרק הדן בתוכנית העבודה 

עובדי הביקורת )). ד(6-ו) ה(1כהגדרתן בבאור (השנתית והרב שנתית של החברות המאוחדות המהותיות בישראל 

תהליך בניית תוכנית העבודה . פנימיים של החברות הבנות המאוחדות של הבנק בישראל ית מכהנים כמבקריםהפנימ

, ככלל. של החברות המאוחדות בישראל הינו בדומה לתהליך בניית תוכנית העבודה של הביקורת הפנימית של הבנק

  .ל מבקרי הפנים שלהןבדוחות הכספיים של החברות הכלולות קיימת התייחסות לתוכניות העבודה ש

הביקורת הפנימית מבצעת בקרה על עבודת המבקר . ל ממונה מבקר פנימי מקומי"בחברות הבנות המהותיות בחו

תוכנית עבודת הביקורת הפנימית  זאת בין השאר באמצעות בחינת. לכללי הבנקאות) 3 ()א(1המקומי כאמור בסעיף 

 במסגרת תוכנית העבודה של הבנק. ל" והדירקטוריון בחוטרם הבאתה לאישור ועדת הביקורת ל"המקומית בחו

ל וחלוקת העבודה בין המבקרים "על חברות הבנות בחו, של הביקורת הפנימית בארץ משולבות ביקורות ייעודיות

המבקר הפנימי בחברות . מבוצעת באמצעות תיאום של הנושאים המבוקרים על ידי כל אחד, ל"הפנימיים בארץ ובחו

  .ל כפוף לועדת הביקורת המקומית"ת בחובנות מהותיו

  משרות  118.3העסקת המבקר הפנימי וצוות העובדים הכפוף לו בקבוצת לאומי בארץ הינה בהיקף של 

  :הפירוט כדלקמןלפי , בממוצע שנתי

    כולל מיקור חוץבארץ  לאומי בקבוצתממוצע משרות של המבקרים 

  102.6  הבנק

  12.0  חברות בנות בישראל

  3.7  ל"נות בחוחברות ב

  118.3  סך הכל

  

  . משרות22.8ל מועסקים מבקרים מקומיים בהיקף של "בנוסף בחברות בנות בחו
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  . ועדת הביקורת בהתבסס על תוכנית העבודה השנתית והרב שנתיתעל ידיהיקף המשרות אושר 

או במקרים של  מיוחדלהיעזר במיקור חוץ לביצוע עבודות הדורשות ידע , במסגרת התקציב, המבקר הפנימי רשאי

  .תקן חסר

   למבקר ח"ש באלפי 2009להלן פירוט ההטבות והסכומים ששולמו או נרשמו בגינם הפרשות לשנת 

  . הפנימי הראשי

                    2009 שנת

  שיעור החזקה 

 בהון הבנק

  

 תגמולים בעבור שירותים

תגמולים 

 אחרים

   

 )5(הלוואות שניתנו בתנאי הטבה 

 

                    

  הלוואות  ההטבה  תקופה              

  שניתנו  שניתנה  ממוצעת              

  בתנאים  במהלך  עד לפרעון  יתרה ליום  סך  שווי  הפרשות      

  רגילים  השנה  )בשנים(  31.12.2009  *הכל  הטבה  סוציאליות  **מענקים   משכורת   

        )ח"באלפי ש( 

                    

0.0028%  1,318  1,000  1,229  166  3,713  424  0.5  17  -  
  
  .לא כולל מס שכר  *

  .לדוחות הכספיים) ח(15אומדן ראה באור   **

  

  .ידה היקף התשלומים למבקר הפנימי ורכיביהם מובאים בפני ועדת הביקורת ומאושרים על

שאין בהחזקת ניירות ערך על ידי המבקר הפנימי ובתגמול הניתן לו השפעה על הפעלת שיקול  הדירקטוריון סבור

  .ר הפנימידעתו המקצועי של המבק

 התקנים המקצועיים של על פי המבקר הפנימי עורך את תוכנית הביקורת השנתית ותוכנית הביקורת הרב שנתית

 IIA - (The Institute of Internal, לשכת המבקרים הפנימיים בישראל ושל הלשכה העולמית למבקרים פנימיים

Auditors) .על הבנקים והנחיותיובנוסף המבקר הפנימי פועל בהתאם להוראות המפקח .  

ועדת הביקורת והדירקטוריון רשמו בפניהם את הצהרתו בכתב של המבקר הפנימי על פיה הוא עומד בכל הדרישות 

. הוא פועל גם בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו וכי שנקבעו בתקנים המקצועיים המקובלים כאמור

  .  והדירקטוריון כי המבקר הפנימי עומד בדרישות האמורותעל בסיס הצהרה זו נחה דעתם של ועדת הביקורת

עם הוצאת דוחות ביקורת בכתב על ידי הביקורת הפנימית וכחלק מתהליך העבודה השוטף מתקיימים דיונים , ככלל

על דוחות הביקורת וכן נערכים ) מנהלי מרחבים או מנהלי יחידות ארגוניות אחרות, מנהלי סניפים(עם המבוקרים 

  .ל הראשי"ם על ממצאים מהותיים עם ראשי החטיבות והמנכדיוני

אלו דוחות , בהתייעצות עם המבקר הפנימי הראשי, ר ועדת הביקורת"קובע יו, לקראת מועד הדיון בועדת הביקורת

, לעיונם של כל חברי ועדת הביקורת, מוגשים באופן שוטף, כמו כן. ביקורת יוצגו בשלמותם לדיון בועדת הביקורת

בצירוף תמצית הממצאים , ת של כל דוחות הביקורת שהופצו על ידי הביקורת הפנימית בתקופה הרלוונטיתרשימו

ר להציגו לדיון "חברי ועדת הביקורת רשאים לעיין בכל דוח ביקורת שהם מוצאים לנכון ולבקש מהיו. המהותיים

  .בשלמותו בועדת הביקורת

  .י חודש ולעיתים פעמיים בחודשמהותיים נדונים בועדת הביקורת מד דוחות ביקורת

 ל הראשי"למנכ, ר הדירקטוריון"בתום המחצית הראשונה והמחצית השניה של השנה מגישה הביקורת הפנימית ליו

המלצות , אשר כוללים תמצית מהממצאים המהותיים, דוחות סיכום פעילות הביקורת, ר ועדת הביקורת"וליו

  .המבקר ותשובות המבוקר לתקופות הרלוונטיות
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ר ועדת הביקורת דוח שנתי מסכם של "וליו ל הראשי"למנכ, ר הדירקטוריון"מגישה הביקורת הפנימית ליו, כן כמו

  .הכולל גם מעקב אחר ביצוע תוכנית העבודה השנתית, במהלך כל השנה, פעילות הביקורת

  באפריל5ביקורת ביום  ונדון בועדת ה2009 מרס ב11 הוגש ביום 2008דוח המבקר הפנימי למחצית השניה של שנת 

דוחות  .2009 במאי 3 ונדון בועדת הביקורת ביום 2009 באפריל 30 הוגש ביום 2008דוח שנתי מסכם של שנת . 2009

דוח . 2009 ביוני 7 ונדונו בועדת הביקורת ביום 2009 ביוני 2ל הוגשו ביום "שנתיים של חברות הבנות ושלוחות חו

 22 ונדון בועדת הביקורת ביום 2009 באוקטובר 19 הוגש ביום 2009שנת המבקר הפנימי למחצית הראשונה של 

  .2009באוקטובר 

 לחוק הביקורת הפנימית וניתנה גישה למידע כאמור באותו 9למבקר הפנימי הומצאו מסמכים ומידע כאמור בסעיף 

  .ם הכספייםלרבות לנתוני, סעיף ובכלל זה קיימת גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של הבנק

 לחוק 9ל הומצאו מסמכים ומידע כאמור בסעיף "למבקרים בישראל המבצעים ביקורת בחברות בנות בארץ ובחו

הביקורת הפנימית וניתנה גישה למידע כאמור באותו סעיף ובכלל זה קיימת גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות 

  .ל לרבות לנתונים כספיים"המידע של חברות הבנות בארץ ובחו

ותוכנית עבודתו הינם סבירים  לדעת הדירקטוריון וועדת הביקורת היקף אופי ורציפות פעילות המבקר הפנימי

  .ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בתאגיד, בנסיבות העניין



 

272  

  בקרות ונהלים לגבי הגילוי בדוח הכספי

   נקבעו 404בסעיף . Sox Act- של ה404סעיף חוזר המפרט הוראות ליישום דרישות פירסם המפקח על הבנקים 

 הוראות באשר לאחריות ההנהלה על הבקרה Public Company Accounting Oversight Board- והSEC-על ידי ה

  .הפנימית על דיווח כספי וחוות דעת רואי החשבון המבקר לגבי הביקורת של הבקרה הפנימית על דיווח כספי

  :עותל קוב"הוראות המפקח בחוזר הנ

  . שפורסמו מכוחוSEC- וכן את הוראות ה404תאגידים בנקאיים יישמו את דרישות סעיף  •

 COSO - (Committee-ומודל ה, בקרה פנימית נאותה מחייבת קיום מערך בקרה על פי מסגרת מוגדרת ומוכרת •

Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) לצורך עונה על הדרישות ויכול לשמש 

 . הערכת הבקרה הפנימית

רה ופי מספק סטנדרטים מוגדרים לצורך הערכת מערכת הבקרה הפנימית בארגון והדרכים לשCOSO-מודל ה

בהתאם למודל  .הנהלה ואנשים אחרים בחברה, שמושפע על ידי דירקטוריון, תהליךכ :ומגדיר בקרה פנימית כדלקמן

  :שה מרכיבים יש להתייחס לחמיCOSO-ה

 התנהלות ההנהלה תוך התייחסות ,נבחנתבמסגרת מרכיב זה  :Control Environment - הבקרה סביבת .1

 .ב"אגרסיביות ההנהלה בדיווחים וכיו, קיומו של קוד אתי: לנושאים שונים כגון

 הסיכונים הרלוונטיים לגבי כל אחד ,נבחניםבמסגרת מרכיב זה : Risk Assessment -ניהול סיכונים  .2

 . התהליכים הנבדקים אשר יש להם השפעה על הדוחות הכספייםמהתהליכים ותתי

 הבקרות הרלוונטיות בכל אחד מהסיכונים ,נבחנותבמסגרת מרכיב זה : Control Activities -פעילויות הבקרה  .3

 .שזוהו בשלב הערכת הסיכון

ש לפעילות  כי המידע הנדרבודקיםבמסגרת מרכיב זה : Information & Communication -תקשורת ומידע  .4

 . לגורמים המתאימים בבנקומעבירו את המידע הנקלט מעבד מנגנון אשר וכי קייםהבנק הינו זמין 

 מעקב אחר תיקון בודק את קיומו של מנגנון אשר ,בוחניםבמסגרת מרכיב זה : Monitoring -פיקוח ומעקב  .5

יישום מתמיד של הזדמנויות , תפיקוח נאות עשוי להתבטא בבחינה תקופתית של מערך הבקרה הפנימי. ליקויים

, התייחסות ההנהלה להמלצות הבקרה הפנימית של רואי החשבון החיצוניים והגורמים הפנימיים, לשיפורים

  .ב"הסתגלות מהירה להנחיות רגולטוריות חדשות וכיו

  . המשימה בשיתוף יועצים שנשכרו לביצועבאופן שוטף  בקבוצת לאומיעל ליישום ההוראה והבנק פ 2009החל משנת 

העריכו לתום התקופה , חשבונאות ושוקי הון, ל הראשי וחבר הנהלה בכיר לכספים"בשיתוף המנכ, הנהלת הבנק

ל הראשי "המנכ, על בסיס הערכה זו. המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק

הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי , חשבונאות ושוקי הון, הבנק וחבר הנהלה בכיר לכספים של

לסכם ולדווח על המידע שהבנק נדרש לגלות בדוח השנתי בהתאם , לעבד, של הבנק הינם אפקטיביים כדי לרשום

  . להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים ובמועד שנקבע בהוראות אלו

אירע כל שינוי מהותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי של  לא 2009 בדצמבר 31במהלך הרביע שהסתיים ביום 

אשר השפיע באופן מהותי או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי על הבקרה הפנימית של הבנק על הדיווח , הבנק

  .הכספי

   .לא נמצאו חולשות מהותיות
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  שכר נושאי משרה בכירה

  2009 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

 ליושב ראש הדירקטוריון ,2008-ו 2009והסכומים ששולמו או שנרשמו בגינם הפרשות לשנים להלן פירוט ההטבות 
ההטבות המפורטות להלן אינן כוללות  .בקבוצהולחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה הבכירים 

הנחות או , ת כספיים בבנקהטבות בריבית בגין פיקדונו: הניתנות לכלל העובדים כגון, הטבות בגין שירותים בנקאיים
 בגין משכנתאות הניתנות על ידי בנק בריביתוהטבות . פטורים מעמלות בגין שירותים בנקאיים הניתנים על ידי הבנק

אינם , סכומי ההשקעות בגין שירותים בנקאיים כאמור לגבי כל אחד ממקבלי התגמול. לאומי למשכנתאות
, ק לרבות ללקוחות הכלולים בהסדרים בין הבנק לבין קבוצות עובדיםימים של הבניללקוחות פרטיים מסו. מהותיים

  . העולות עליהן ניתנות מעת לעת הטבות דומות לאלה הניתנות לעובדי הבנק ואף כאלה

                        2009 שנת

  

 )1(פרטי מקבל התגמול 

  

 )2 (תגמולים בעבור שירותים

תגמולים 

 אחרים

   

 )8(הלוואות שניתנו בתנאי הטבה 

 

                        

  הלוואות  ההטבה  תקופה              שיעור    

  שניתנו  שניתנה  ממוצעת        הפרשות      החזקה    

  בתנאים  במהלך  עד לפרעון  יתרה ליום    שווי  סוציאליות   מענקים    בהון     

  רגילים  השנה  )בשנים(  31.12.2009  *סך הכל  הטבה  )3(  )7(  משכורת  הבנק  תפקיד  שם

        )ח"באלפי ש( %  

                      ר"יו  )4  ( רףיתן אמר

  1,123  24  0.58  606  8,296  93  3,023  3,509  1,671  0.0082  הדירקטוריון  

  3  31  0.54  792  8,132  147  1,336  4,386  2,263  0.0197  ל ראשי"מנכ  ) 5(מאור ליה ג' גב

משנה בכיר   )7 ()6(נהרי אב מר ז

  ל הראשי"למנכ

  

0.0142  

  

1,592  

  

2,200  

  

560  

  

177  

  

4,529  

  

523  

  

0.56  

  

21  

  

1,373  

ל בנק "מנכ  )6 (מר עוזי רוזן

  ב"לאומי ארה

  

0.0088  

  

2,356  

  

570  

  

1,132  

  

11  

  

4,069  

  

-  

  

-  

  

11  

  

-  

ל לאומי "מנכ  עופר גרינבאום מר 

  פרטנרס חיתום

  

-  

  

513  

  

3,194  

  

133  

  

58  

  

3,898  

  

-  

  

-  

  

-  

  

-  

   דוד ברלבמר 

)6) (7(  

ל בכיר "סמנכ

מערך משאבי 

  אנוש

  

  

0.0028  

  

  

1,304  

  

  

1,100  

  

  

1,007  

  

  

149  

  

  

3,560  

  

  

500  

  

  

1.09  

  

  

20  

  

  

-  

רקפת רוסק ' גב

  )7) (6(עמינח 

ל בכיר "סמנכ

ראש החטיבה 

  העיסקית

  

  

0.0056  

  

  

1,225  

  

  

1,300  

  

  

657  

  

  

82  

  

  

3,264  

  

  

684  

  

  

3.75  

  

  

26  

  

  

-  
  
  לא כולל מס שכר *

  

 ).ר הדירקטוריון" של יו80%קף משרה של למעט הי (100%המשרה של מקבלי התגמול הינו היקף  )1(

  . לא היו תשלומים מבוססי מניות2009בשנת  )2(

חופשה מענק יובל וביטוח , קרן השתלמות, פנסיה, תגמולים, הפרשות סוציאליות כוללות הפרשות לפיצויים )3(
  .ר בשנת החשבוןכל עקב שינויים בש"לאומי וכן השלמת העתודות בגין הנ

 את תנאי פרישת דירקטוריוןהשר ירה ועדת הביקורת של הדירקטוריון ולאחריה א איש2010 בינואר 31ביום  )4(
) 4)(ב(15ר ראה בבאור " לענין פירוט תנאי פרישת היו. של הבנקכפוף לאישור האסיפה הכללית הקרובהבר "היו

 . הפרשות מתאימות נכללות בסעיף הפרשות סוציאליות בטבלה לעיל.לדוחות הכספיים

ל הראשי עד פברואר "ל הראשי תוקן באופן שהבנק התחייב להעסיק את המנכ" עם המנכהסכם העסקה האישי )5(
 67ל הראשי לגיל "לאחר תום תקופת ההתחייבות ובהגיע המנכ . וזאת על מנת להבטיח יציבות ניהולית2010

שאי וכל צד יהיה ר, ל הראשי לבין הבנק באופן אוטומטי" יחסי העבודה בין המנכפקעולא , 2010בפברואר 
ל הראשי "כאשר לבנק הזכות לדרוש כי המנכ. ( חודשים9לסיים את יחסי העבודה במתן הודעה מוקדמת של 
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 חודשים 6תמשיך לעבוד בפועל במשך שלושת החודשים הראשונים של תקופה זו וכי תחול תקופת צינון של 

  ).ל הראשי בבנק בפועל"ממועד הפסקת עבודת המנכ

  . לדוחות הכספיים)א()3)(ב(15פרטים נוספים ראה בבאור 

  .חוזי עבודה אישיים ומיוחדים עם הבנק, עובדים הבכירים של הבנקל )6(
   . לדוחות הכספיים)ב()3)(ב(15פרטים נוספים ראה בבאור 

 מיליון 341יסתכם בסך , ל יפוטרו מיידית"במידה וכל העובדים הנ, סכום ההוצאה המירבית הנוספת של הבנק
 הואיל .הסכומים הינם לפני מס וכוללים מס שכר על ההתחייבות לפנסיה). ח"יליון ש מ383 - 2008בשנת (ח "ש

 91בסך , ל" מהסכום הנ25%הפרשה גלובלית בגובה ל יפוטרו מיידית נעשתה "ואין זה סביר שכל העובדים הנ
  ).ל"המנכלהוציא  (יחסים גם לחברי ההנהלהיסכומים אלה מת, )ח" מיליון ש103 בסך 2008בשנת (ח "מיליון ש

בוצע ייחוס , לדוחות הכספיים) ב()3)(ב(15כאמור בבאור , לאחר תיקון החוזים האישיים של חברי ההנהלה
 ח" מיליון ש9 מסתכמת בסך 2009 בדצמבר 31ל לחברי ההנהלה שיתרתה ליום "ספציפי מתוך ההפרשה הנ

 .ח"מיליון ש 10 - 2008שנת ב

ר "יו : מענקים ארוכת טווח למנהלים הבכירים בבנקתכנית את  הבנק וועדת הביקורת אישרודירקטוריון )7(
ל הראשי וכל יתר חברי ההנהלה של הבנק וזאת בגין "המנכ, )בכפוף לאישור האסיפה הכללית(הדירקטוריון 

 בלבד אשר מבוסס בעיקר על נתונים של הבנק ושל אומדן, הינם, סכומי המענקים המפורטים.  ואילך2009שנת 
) ח(15פרטים מפורטים ראה בבאור . 2009ורסמו לשלושת הרבעונים הראשונים של שנת בנקים אחרים אשר פ

  .לדוחות הכספיים

 והארכת ההלוואות 2006 משנת המתארבעיקר הלוואות שניתנו לכלל העובדים לרכישת מניות הבנק על פי  )8(
  .2002 משנת ףשניתנו בעבר על פי התשקי

 הבנק במסגרת פוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושא דירקטורים ונושאי משרה אחרים בוטחו על ידי )9(
 פרמיית הביטוח היחסית אינה כלולה בטבלאות דלעיל בהיותה זניחה. משרה אחרים בבנק ובחברות מוחזקות

  .חסת לכלל נושאי המשרה בקבוצה המבוטחתיוהיא מתי, ח" אלפי ש2,559-סך כל הפרמיה הסתכמה ב

  .ות הכספיים לדוח15לפרטים נוספים ראה באור 

                          2008 שנת

  

  פרטי מקבל התגמול 

  

 תגמולים בעבור שירותים

תגמולים   

 אחרים

   

 הלוואות שניתנו בתנאי הטבה 

 

                          

  הלוואות  ההטבה  תקופה                שיעור    

  שניתנו  שניתנה  ממוצעת        תשלום        החזקה    

  בתנאים  במהלך   לפרעוןעד  יתרה ליום    שווי  מבוסס  הפרשות      בהון     

  רגילים  השנה  )בשנים(  31.12.2008  *סך הכל  הטבה  מניות   סוציאליות  מענקים  משכורת  הבנק  תפקיד  שם

         )ח"באלפי ש( %  

                        ר"יו    רףאיתןמר 

  259  40  1.58  583  2,267  76  45  544  -  1,602  0.0082  הדירקטוריון  

  8  54  1.54  772  4,434  125  57  2,078  -  2,174  0.0197  ל ראשי"מנכ   מאור גליה' גב

משנה בכיר    נהרי זאב מר 

  ל הראשי"למנכ

  

0.0142  

  

1,481  

  

-  

  

997  

  

37  

  

155  

  

2,670  

  

513  

  

1.56  

  

35  

  

1,438  

ל בנק "מנכ   מר עוזי רוזן

  ב"לאומי ארה

  

0.0088  

  

2,109  

  

950  

  

1,277  

  

31  

  

87  

  

4,454  

  

550  

  

1.64  

  

37  

  

1  

 החטיבה שרא  מר גידי אלטמן

לבנקאות 

  מסחרית בפועל

  

  

0.0015  

  

  

868  

  

  

-  

  

  

1,790  

  

  

16  

  

  

69  

  

  

2,743  

  

  

300  

  

  

2.26  

  

  

21  

  

  

10  

ל בכיר "סמנכ  מר ברוך לדרמן 

ראש החטיבה 

  הבנקאית

  

  

0.0027  

  

  

1,349  

  

  

-  

  

  

1,126  

  

  

31  

  

  

97  

  

  

2,603  

  

  

787  

  

  

3.70  

  

  

42  

  

  

666  
  
  .לא כולל מס שכר *
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  )3) (2) (1(מבקרים שכר רואי החשבון ה

    הבנק    המאוחד  

  2009  2008  2009  2008  

        ח"באלפי ש  

          )4(: עבור פעולות הביקורת

    8,317  9,562    23,829  24,225   רואי חשבון המבקרים המשותפים

  148  257  3,049  3,714  רואי חשבון מבקרים אחרים

  8,465  9,819  26,878  27,939  סך הכל

          )6)(5: (שורים לביקורתעבור שירותים הק

  2,661  1,739  2,750  1,967  רואי חשבון המבקרים המשותפים

  8  -  8  -  רואי חשבון מבקרים אחרים

          )5: ( מסעבור שירותי

  559  612  1,749  1,909  רואי חשבון המבקרים המשותפים

  -  -  382  344  רואי חשבון מבקרים אחרים

          :עבור שרותים אחרים

  SOX -   -  1,783  -  1,067 ון המבקרים המשותפיםרואי חשב

  4,223  1,965  5,935  2,765   רואי חשבון המבקרים המשותפים

  -  -  225  201  רואי חשבון מבקרים אחרים

  8,518  4,316  12,832  7,186  סך הכל

  16,983  14,135  39,710  35,125  סך הכל שכר של רואי חשבון מבקרים

  -  -  -  -  )7(תפים מעיסוקים אחרים שכר רואי חשבון המבקרים המשו
  
   

  

דיווח של הדירקטוריון לאסיפה הכללית השנתית על שכר רואה החשבון המבקר בעבור פעולות הביקורת ועבור  )1(

  . 1999-ט"התשנ,  לחוק החברות167-ו 165לפי סעיפים , שירותים נוספים לביקורת

ם בשליטתם וכן כולל תשלומים על פי חוק שכר רואה החשבון המבקר כולל תשלומים לשותפויות ולתאגידי )2(

  . מ"מע

  .כולל שכר ששולם ושכר שנצבר )3(

  .ביקורת דוחות כספיים שנתיים וסקירת דוחות ביניים )4(

  .ניתנו שירותים הקשורים לתשקיף וייעוץ מס )5(

)6( Audit related fees ,טפסים או דוחות לרשויות , מכתבי נוחות, אישורים מיוחדים, תשקיפים: כולל בעיקר

  .רשים את חתימתו של רואה החשבון וביקורות של עסקים שנרכשו במהלך השנההדו

 להוראות בדבר ניגוד עניינים ופגיעה באי תלות 4לפי סעיף המשותפים כפי שדיווחו רואי החשבון המבקרים  )7(

  .כתוצאה מעיסוק אחר של רואי החשבון המבקרים וכלול למעלה
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  חברי הדירקטוריון

  .עיסוקם העיקרי ומשרותיהם בקבוצת לאומי ובגופים אחרים, להלן שמות הדירקטורים

    שם הדירקטור

  איתן רף 

  רמת גן

בנק לאומי לישראל , ב"בנק לאומי ארה, הבנות-ר דירקטוריון הבנק וחברות"יו

  . סי.אל.פי) בריטניה(בנק לאומי , קורפוריישן

  , VeriFone Holdings, Inc-דירקטור ב. מ"ר דירקטוריון אירונאוטיקס בע"יו

   .מ"רביניה החזקות בע'גחברת 

  .מ וחברות הבנות שלה"דירקטור ויועץ פיננסי לוולפסון קלור מאיר בע

   ∗ח "רו, ראובן אדלר

  פתח תקווה

   .יועץ עסקי ודירקטור בחברות, רואה חשבון

  .צ בדירקטוריון הבנק"דח

בתחום   פיננסיףלגויועץ  .מ"ר דירקטוריון ובעל שליטה בראובן אדלר יעוץ כלכלי בע"יו

  .החשבונאות

  בחברת ביטוח גמל ופנסיה , )עמיתים(חבר ועדת השקעות של ביטוח 

  *רמי אברהם גוזמן 

  רמת גן

  . יועץ לחברות ומוסדות ציבוריים וממשלתיים, דירקטור בחברות

אפקון , מ"דירקטור באדאמינד בע .מ"דירקטור ובעל מניות ברמי גוזמן ייזום וייעוץ בע

מ ואפריקה "טאואר סמיקונדקטור בע, מ"אמפא קפיטל בע, מ"יקה בעאלקטרו מכנ

חבר ועדת . מ"חבר ועדה מייעצת של מיקרומדיק טכנולוגיות בע .מ"ישראל להשקעות בע

', ב- Iקרן תשתיות ישראל , שותפות מוגבלת', א- I  ישראלהשקעות בקרן תשתיות

 1 שתיות ישראל ניהולשותפות מוגבלת ות', ג- Iשותפות מוגבלת וקרן תשתיות ישראל 

   .מ" החברה הישראלית לביטוח אשראי בע-ח .ס.ס.ב-חבר ועדת אשראי ב. מ"בע

  ח"רו, יעקב גולדמן

  הוד השרון

גולדמן -מניות במענית ל ובעל"מנכ, דירקטור.יועץ עסקי ודירקטור בחברות, רואה חשבון

נרס קומפני דירקטור ובעל מניות בסיגמא קפיטל פרט.מ"בע) 2002(ניהול והשקעות 

מ ונגב "ישרוטל בע, מ"צ באלרון תעשיה אלקטרונית בע"דח.)בפירוק מרצון( מ"בע

טאגור , מ"בית הזהב בע, מ"מנט סולושנז בע'דירקטור במר טלמנג.מ"קרמיקה בע

מ וחברות "מ ומשאבים מתחדשים בע"מינרלים מתחדשים למים בע, מ"קפיטל בע

  -מ ו"בע) 2008(משאבים מתחדשים טכנולוגיות  :הקשורות שלה

Recursos - Renobables Hidricos S.L.  

  *ים -צפורה גל

  מעלות

   .דירקטור בחברות, יועצת כלכלית

  .מ" השקעות פיננסיות בע-צ בביטוח ישיר "דח

  *ישראל גלעד ' פרופ

  מבשרת ציון

  .צ בדירקטוריון הבנק"דח.פרופסור למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים

  .ורית על פי חוק למינוי מנהלים ומינהלות לקרנות הפנסיה שבהסדרחבר הועדה הציב

  ).פסיכומטרי(ר הועד המנהל של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה "יו

  *אריה גנס ' פרופ

  רמת גן

  .אביב ודירקטור בחברות-פרופסור לחשבונאות באוניברסיטת תל

  .מ"דירקטור בצנורות המזרח התיכון בע

  משה דברת

  תל אביב

  .קטור בחברותדיר

השקעות ויזמות .) ח.מ(מ ודברת "של בית מניב מימון בע ובעל מניותדירקטור , ל"מנכ

  . מ"סקית בעיע

  . מ"דירקטור ובעל מניות בבית מניב ישראל בע

  .ר מועצת מנהלים בתיירות קיבוץ כפר בלום"יו

  .מ" אגודה שיתופית חקלאית בע-חבר הנהלה של אחזקות כפר בלום 

  משה וידמן

  ירושלים

  .נציג בישראל של חברת רבלון. מנהל חברות

  .מ"בע) 2004(מ ומשה וידמן אחזקות "בעלים של משה וידמן בע

ר דירקטוריון של נכסי "יו, מ"חבר בועד המנהל של האוניברסיטה העברית בירושלים בע

. האוניברסיטה העברית  נכסיר ועדת הקרנות של"ויו מ"האוניברסיטה העברית בע

) איסטק(טכנולוגיות  -החברה לישראל : מ וחברות הבנות"בחברה לישראל בעדירקטור 

                                                           
 . הוראות ניהול בנקאי תקין של הפיקוח על הבנקים של 301דירקטור חיצוני לפי הוראה  ∗
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    שם הדירקטור 

 .מ"מ ורותם אמפרט נגב בע"מפעלי ים המלח בע, מ"כימיקלים לישראל בע, מ"בע

, מ"תבורי בע-יפאורה, מ"אורה בע-יפ, מ"בע) 1957(דירקטור באחים עופר נכסים 

  .מ"אות בען ומלונ"מ ואלרוב נדל"ן בע"רוזבאד נדל, מ"מליסרון בע

  דורון כהן

  רעות

דירקטור ובעלים בטריגר , )בפירוק (מ"ל קו אופ הריבוע הכחול אגודה לשרותים בע"מנכ

  .מ"אחזקות בע. סי.וטריגר די מ"בע. סי.די

) חברה בבעלות הסתדרות העובדים הלאומית(מ " בעתשורה -. ל.ע.ר דירקטוריון בה"יו

  .וחברות בנות שלה

אופרציה צרכנית ומ וקרן לק"ביטוח ושירותים פיננסים בעדירקטור בהראל השקעות ב

  .מ"בע

  .ייעוץ כלכלי ועיסקי

  ד"עו, כץ) מירי(מרים 

  תל אביב

  .ניהול ודירקטור בחברות, ייעוץ, עריכת דין

  .ר.ל קרן אמא ע"מנכו, מ"יקטים בעיל מירי כץ פרו"בעל מניות ומנכ

  .מ"צ באיתמר מדיקל בע"דח

  .ין דה רוטשילד ישראלדירקטור בקרן אדמונד ונד

  ד"עו, יעקב משעל

  מושב נוה ירק

  .מנהל חברות

ל ובעל "מנכ, ר"יו.מ"משעל ובניו יזמות בע. י, מ"ל ובעלים של איבקו בע"מנכ, ר"יו

  .מ"לב אפק בע ל ובעל מניות של"ר מנכ"יו .מ"ש השקעות בע.מ.ו.מניות של א

    .מ"תחבורה בע. סי.אמ.טי-מ ו"ר ובעל מניות יורואפ בע"יו

  .מ"מושב עובדים להתישבות שיתופית בע -חבר ועד ההנהלה בנוה ירק 

  נורית סגל

  אביב-תל

  . ייעוץ כלכלי עסקי ודירקטור בחברות

  .מ"דירקטור באספן גרופ בע .מ"צ בקינג בע"דח

  ∗∗∗∗אפרים צדקה' פרופ

  תל אביב

רי ש הנ" ומופקד הקתדרא לשווקי הון בינלאומיים ע מן המנייןפרופסור לכלכלה

ועד ראשי המוסדות (ה "ר ועדת השכר של ור"יו .אביב-קאופמן באוניברסיטת תל

 ש פנחס ספיר שליד"ר הועד המנהל של המרכז לפיתוח ע"יו )להשכלה גבוהה

  .אביב-אוניברסיטת תל

  .ן"ר הועדה המייעצת בפועלים קרן נדל"יו

 המכון ר ועדת הבקורת של"חבר העמותה ויו, חבר הועד המנהל של פורום ספיר

חבר הועדה לבחינת דרכים לשמירת האיתנות הפיננסית של , הישראלי לדמוקרטיה

חבר הועדה הציבורית לבחינה מחודשת של הנוסחה , המוסד לביטוח לאומי לטווח ארוך

ס לרפואה בצפון ומכון "חבר בועדת ההיגוי להקמת ביה, הנוהגת בהקצאת מענקי איזון

הספרות , הנהלה של האגודה לעידוד המחקרחבר ה, מחקר יישומי בגליל המזרחי

המוסד  חבר הועדה המקצועית של,  מיסודם של יוצאי עירק בישראל-י " אח-והאמנות 

   .עורך הרבעון לכלכלה .לתקינה חשבונאיתהישראלי 

  צבי קורן

  ירושלים

  .יועץ כלכלי

  .מ"דירקטור ובעל מניות בטקונומי בע

  

  , ")חוק המניות הבנקאיות ("1993-ד"התשנ, )הוראות שעה(בהתאם לחוק המניות הבנקאות שבהסדר 

לפחות "). צ"דח ("1999-ט"התשנ, כל חברי הדירקטוריון עונים להגדרת דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות

כאמור בהוראה ניהול (צ "של דח הכשירות רבע מחברי הדירקטוריון יהיו דירקטורים חיצוניים העומדים בדרישות

  ).301ן בנקאי תקי

 דירקטורים מסווגים כחיצוניים 6כל הדירקטורים המכהנים עונים להגדרת דירקטור חיצוני כאשר , כמפורט לעיל

  . צים כנדרש לפי חוק החברות" דח2כולל , 301לפי ההגדרה של הוראה 

תקנון כללים ולכן לא נקבעו ב, הדירקטוריון עומד בקריטריונים הנדרשים בחוקים הרלוונטיים, לאור האמור לעיל

  .בדבר מספר דירקטורים בלתי תלויים לפי לחוק החברות

   .לפרטים נוספים לגבי ועדות הדירקטוריון והרכבן) www.leumi.co.il(ראה אתר האינטרנט של הבנק 

                                                           
 . הוראות ניהול בנקאי תקין של הפיקוח על הבנקים של 301דירקטור חיצוני לפי הוראה  ∗
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  דווח על דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית

 דירקטורים 3  החברות והתקנות לפיו החליט הדירקטוריון של הבנק כי המספר המזערי שלבהתאם לקבוע בחוק
יכהנו בדירקטוריון הבנק בכל עת על מנת לאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות " מומחיות חשבונאית ופיננסית"בעלי 

של הבנק ולעריכת ובמיוחד לאחריותו לבדיקת מצבו הכספי , המוטלות עליו בהתאם לדין ולמסמכי ההתאגדות
  .הדוחות הכספיים

במורכבות פעילותו ובמגוון הסיכונים הכרוכים , הדירקטוריון התחשב בגודל הבנק, ל"בקביעת המספר המזערי הנ
ביקורת פנימית וביקורת רואי חשבון , ציות, ניהול סיכונים, כגון בקרה, ובמערכות ונהלים הקיימים בבנק, בה

ידת כל חברי הדירקטוריון בדרישות הכשירות לכהונה כדירקטור בבנק לפי חוק כן נלקחה בחשבון עמ. המבקרים
  . 301המניות בנקאיות והוראה 

ישתתפו איפוא בדיונים על " דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית" דירקטורים העונים על הגדרת 3לפחות 
  .וחות הכספיים ובמליאת הדירקטוריוןדיונים אשר מתקיימים בועדת לבחינת הד, הדוחות הכספיים ועל אשורם

  . דירקטורים8המניין החוקי לדיוניו הנו ,  דירקטורים15הדירקטוריון מונה כעת 

 2קבע הדירקטוריון כי בועדת בקורת של הדירקטוריון יכהנו בכל עת לפחות , בהתאם להוראת בנק ישראל, כמו כן

  ".דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית"

בועדה לבחינת הדוחות .  דירקטורים5המנין החוקי לדיוניה הנו ,  דירקטורים8 בקורת מכהנים עתה בוועדת

  . דירקטורים4המנין החוקי לדיוניה הינו ,  דירקטורים6הכספיים מכהנים 

  בקורת ובועדה לבחינת הדוחות הכספיים עומדים בהגדרת דירקטורבועדת, כל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון

  :מומחיות חשבונאית ופיננסית כמפורט לעיל ולהלןבעל 

 ת מומחיות חשבונאית ופיננסית/ה כדירקטור בעל/העובדות הנוספות לפיהן יש לראות שם הדירקטור

  .1995ר הדירקטוריון של הבנק וחברות בנות שונות שלו מאז "יו  )1(איתן רף 

  . ה העברית בירושליםהאוניברסיט, בוגר כלכלה ומדעי המדינה ומוסמך במנהל עסקים

  .כולל חשב כללי, 1983-1966תפקידים שונים במשרד האוצר 

  , 1983-1979מ "בבנק לפיתוח התעשיה לישראל בע, ר הדירקטוריון"סגן יו

ל וולפסון קלור מאיר "מנכ, 1992-1989מ "ר הדירקטוריון בבנק הספנות לישראל בע"יו

ר מועצת "יו, 1992-י של החברה מחבר הדירקטוריון ויועץ פיננס, 1992-1987מ "בע

ר הדירקטוריון "יו, 4/1995-1993חברה ממשלתית להון סיכון " יוזמה"-המנהלים ב

 1998-1997) מ" מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע-היום (מ "בלאומי אחזקות ביטוח בע

מ "ר הדירקטוריון במגדל חברה לביטוח בע" יו2006-2004-ו, 2000-1998ודירקטור בחברה 

  .ר הדירקטוריון ודירקטור של חברות שונות"יו, 1997-1996

  .צ בדירקטוריון הבנק"דח  )2) (1(ראובן אדלר 

  .אביב-אוניברסיטת תל, בוגר כלכלה וחשבונאות

, ל"משנה בכיר למנכ: תפקידים אחרונים,  בבנקאות2004 שנים עד אוקטובר 32ניסיון של 

אחראי , מ"נים בבנק מזרחי טפחות בעמנהל חטיבת הכספים ומנהל הסיכו, ל"מ מנכ"מ

אגף חשבונאות ודוחות , סקטור ניהול פיננסי, בין היתר על סקטור מסחר בשוקי כספים

אחראי , ל"במסגרת אחריות על הסקטורים והאגפים הנ. כספיים ואגף תכנון וכלכלה

ל הכנת דוחות כספיים ש, חדרי עסקות של הבנק, נזילות וחשיפות, ALM, לניהול מונטרי

   .במשך שנים כיהן כחשב הבנק, כמו כן. 'תקציב וכו, תשקיפים, הבנק

  .צ ודירקטור בחברות שונות"דח, ר הדירקטוריון"יו, בעבר

רמי אברהם גוזמן 

)2( 

האוניברסיטה העברית , בוגר כלכלה ומדעי המדינה ומוסמך מינהל עסקים ומינהל ציבורי

  , כות ומחשביםניהול מער, חבר מחקר בחקר ביצועים, בירושלים

Stanford University and Stanford Research Institute.  

  .1977-1971, 1969-1962תפקידים כלכליים שונים במשרד האוצר 

סגן נשיא , 1982-1977 סגן נשיא לכספים וכלכלה בתעשיות אלקטרוכימיות פרוטרום

כספים מנהל , 1985-1983ל דיקלה אחזקות "מנכ, 1983-1982לכספים באלסינט 

  .סגן נשיא מוטורולה אינק, 2004-1985במוטורולה תקשורת ובמוטורולה ישראל 

 . ר הדירקטוריון ודירקטור בחברות שונות"יו. 2005-2001
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 ת מומחיות חשבונאית ופיננסית/ה כדירקטור בעל/העובדות הנוספות לפיהן יש לראות שם הדירקטור 

ח "רו, יעקב גולדמן

)1( 

שותף בכיר בקסלמן . אביב-אוניברסיטת תל, בוגר חשבונאות וכלכלה, רואה חשבון

תפקידי ניהול , 8/2000-1/1991, אי חשבוןרו, (PricewaterhouseCoopers)וקסלמן 

  . 12/1990-11/1981בקורת בפירמה 

  . מנהל ודירקטור בחברות שונות09/2000-מ

   מזכיר מקצועי של המוסד לסקירת עמיתים ליד לשכת רואי החשבון בישראל

2008-2004. 

  .האוניברסיטה העברית, בוגרת כלכלה ופילוסופיה )2(ים -צפורה גל

כולל ממונה על אגף כלכלה , 2001-1992יים שונים במשרד האוצר תפקידים כלכל

  .והכנסות המדינה וחברת הנהלה

  .1999-1993ר ועדת הכספים בחברת צים "דירקטור ויו

  .1991-1974כלכלנית בכירה במחלקת המחקר בבנק ישראל 

 .דירקטור בחברות שונות

 ישראל גלעד' פרופ

)1) (2( 

  . צ בדירקטוריון הבנק"דח

  .האוניברסיטה העברית בירושלים, דוקטור במשפטים, ר משפטים וכלכלהבוג

דירקטור חיצוני וחבר , 1994-1987ר ועדת ביקורת בבנק עצמאות למשכנתאות "צ ויו"דמ

חבר ועדת השקעות , 2002-1996ועדת ביקורת בקופות גמל וקרנות השתלמות של בנק יהב 

מקבוצת הבנק (ניהול ויועץ השקעות דירקטור במודוס סלקטיב , 2002-1996בבנק יהב 

  .2005-2003) הבינלאומי

 .1999-2002דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים 

  אריה גנס' פרופ

)1( )2(  

 

  , )אביב-שלוחת תל(האוניברסיטה העברית , בוגר חשבונאות, רואה חשבון

  .אביב-לחשבונאות באוניברסיטת תל' פרופ

ל חשבונאות "כולל סמנכ, 1998-1978מ "ם שונים בכור תעשיות בעתפקידים חשבונאיי

  .ובקרה וראש אגף חשבונאות

  .1977-1961קסלמן וקסלמן רואי חשבון 

, המוסד הישראלי לתקינה חשבונאות, חבר בועדות שונות בלשכת רואי חשבון בישראל

  .בוחן בכיר במועצת רואי חשבון

 .דירקטור בחברות שונות

  .האוניברסיטה העברית בירושלים, כלכלה ומדעי המדינה ומוסמך מנהל עסקיםבוגר  משה דברת

ל חברה תעשייתית "סמנכ, 1975-1968תפקידים כלכליים בבנק ישראל ובמשרד האוצר 

, 1985-1980 ח בבנק הפועלים"מנהל מדור להשקעות ופיקדונות במט, 1980-1975

ראש האגף , 1989-1985 המשרד ל"כולל מנכ, תפקידים כלכליים במשרד הכלכלה והתכנון

המסחר , מנהל מרכז ההשקעות במשרד התעשיה, 1992-1989 הכלכלי קופת חולים כללית

 .ל של מספר חברות"חבר דירקטוריון וועדות השקעה ומנכ, ר"יו, 1996-1992והתעסוקה 

רסיטה האוניב, התמחות במימון, בוגר כלכלה ומדעי המדינה ומוסמך מינהל עסקים )2(משה וידמן 

  .העברית בירושלים

כולל משנה , 1983-1965תפקידים כלכליים שונים במשרד חינוך ותרבות ובמשרד האוצר 

  .לחשב הכללי

  מ"בע) ישראל(ל רבלון "מנכ, 1989-1983מ "ל ארית תעשיות אופטיות בע"מנכ

ר ועדת אשראים בנק "ר ועדת בקורת ויו"וליו, ר הדירקטוריון"מ קבוע ליו"מ. 2001-1990

 .או דירקטור בחברות שונות/ר דירקטוריון ו"יו, 2003-1993מ "הספנות בע

האוניברסיטה , התמחות במימון, בוגר כלכלה ומינהל עסקים ומוסמך מינהל עסקים דורון כהן

  .העברית ירושלים

  .1993-1988תפקידים שונים באגף התקציבים במשרד האוצר 

  .ל הרשות"כולל מנכ, 2000-1995תפקידים שונים ברשות החברות הממשלתיות 

  . 2000מ מאז שנת "ל קו אופ הריבוע הכחול אגודה לשרותים בע"מנכ

  .2006-2000מ "דירקטור בבנק מרכנתיל דיסקונט בע

 .דירקטור בחברות שונות
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 ת מומחיות חשבונאית ופיננסית/ה כדירקטור בעל/העובדות הנוספות לפיהן יש לראות שם הדירקטור

, כץ) מירי(מרים 

 )2(ד "עו

  .האוניברסיטה העברית בירושלים, בוגרת משפטים

  .2002-1997ר רשות ניירות ערך "יו

  .2002-1997ת מועצת רואי חשבון חבר

  .2003-2006ר ועדת בקורת "כולל כהונה כיו, צ בבנק ירושלים"דח

  , 1997-1989עורכי דין ', שותפה מנהלת במשרד אופיר כץ ושות

  .2003יועצת באותו משרד משנת 

 .צ ודירקטור בחברות שונות"דח

האוניברסיטה העברית , מך מינהל עסקיםבוגר משפטים ומוס, בוגר כלכלה וסטטיסטיקה ד"עו, יעקב משעל

  .בירושלים

" מניב"ל חברת "מנכ, 1964-1957תפקידים כלכליים שונים במשרדי הממשלה השונים 

ניהל את , 1973-1969סגן מנהל מחלקת הבנקאות בבנק ישראל , 1969-1964להשקעות 

  בוצה מונה ככונס נכסים ומנהל מפעיל לרוב החברות בק-י בריטניה "פירוק בנק א

 .1991-1982סגן נשיא לכספים וממונה על אגף הכספים בשופרסל , 1980-1974 

מוסמכת חקר בצועים , האוניברסיטה העברית בירושלים, בוגרת כלכלה וסטטיסטיקה נורית סגל

  .אוהיו, קליבלנד, Case Western Reserveאוניברסיטת 

חברת דירקטוריון מטעם בנק כולל , 1/1999-1969מ "תפקידים כלכליים בבנק הפועלים בע

 .ר או חברת ועדות מאזן ובקורת"כולל כהונה כיו, הפועלים בחברות שונות

אפרים צדקה ' פרופ

)1(  

 

  ,דוקטור בכלכלה, אביב-אוניברסיטת תל, בוגר כלכלה וסטטיסטיקה

Massachusetts Institute of Technology ,  

  .אביב-פרופסור לכלכלה באוניברסיטת תל

, )ועדת גושן(הועדה לבחינת קוד ממשל תאגידי , ות מקצועיות וציבוריות שונותחבר בועד

ועדת פוגל לרפורמה בפנסיה וועדת שטיינברג , ועדת רבינוביץ לרפורמה במס הכנסה

חבר הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי . לרפורמה במיסוי הישיר בתנאי אינפלציה

  .לתקינה חשבונאית

  .2005-1989מ " ובינוי אחזקות בער דירקטוריון שיכון"יו

  .2000-1996. מ.ג.ר דירקטוריון קרן הפנסיה ק"יו

  .ר בדירקטוריונים שונים"בעבר חבר ויו

  )2(צבי קורן 

 

האוניברסיטה , )מגמה חשבונאות(בוגר כלכלה וסטטיסטיקה ומוסמך מינהל עסקים 

  .העברית בירושלים

כולל קונסול לענייני כלכלה , םתפקידים כלכליים שונים במשרדי הממשלה השוני

קונסול , 1984-1962ל למימון במשרד התעשייה והמסחר "באוסטרליה ובניו זילנד וסמנכ

מנכל משרד התעשייה והמסחר , 1990-1989ב "ארה, לענייני כלכלה ומסחר בבוסטון

1992-1990.  

  . ל חברות שונות"מנכ

ובבנק לפיתוח )  המאזניםדירקטור וחבר ועדת(מ "דירקטור בעבר בבנק הפועלים בע

  .מ"התעשייה לישראל בע

 .ר או חבר ועדת ביקורת וחבר ועדת מאזן בחברות שונות"יו, דירקטור
  
  .חבר בועדה לבחינת הדוחות הכספיים  .1
  .חבר ועדת הבקורת  .2
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  שינויים בהרכב הדירקטוריון 

  : הדירקטוריוןהתרחשו השינויים הבאים בהרכב,  ועד מועד פרסום הדוח2009במהלך שנת 

נבחר מר ראובן אדלר כדירקטור חיצוני לתקופה של , 2009 ביולי 16באסיפה הכללית השנתית שהתקיימה ביום 

במקומו של מר מאיר דיין אשר סיים את תקופת כהונתו השנייה בהתאם , 2009 ביולי 24שלוש שנים החל מיום 

, כמו כן.  תרם רבות לקידום עסקי הבנק ולהשבחתומר דיין. 2009 ביולי 23 ביום 1999-ט"התשנ, לחוק החברות

ואפרים צדקה אשר יצאו לפי התור והעמידו את עצמם  דורון כהן, אריה גנס, ים-ה ציפורה גל"נבחרו מחדש ה

  .לבחירה מחדש

וזאת , ר הדירקטוריון לשנה נוספת"דירקטוריון הבנק אישר את המשך כהונת מר איתן רף כיו 2009 באפריל 26ביום 

  .2009 במאי 25 אשר ניתן בתאריך  לאישור ועדת המניות של הבנקפוףבכ

כי אין בכוונתו להגיש מועמדות לבחירה , 1995ר דירקטוריון  הבנק מאז שנת "יו,  הודיע מר רף2010 בינואר 24ביום 

  .מחדש באסיפה הכללית

  .ל לעי19לפרטים נוספים בנוגע לכינוס אסיפה כללית מיוחדת של הבנק ראה בעמוד 

  . לעיל20ראה עמוד , לפרטים בנוגע להודעה בדבר כוונת הבנק לכנס אסיפה כללי שנתית

הוחלט לאשר ולפרסם את הדוחות הכספיים המאוחדים , 2010 במרס 24בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 

  . ולתקופות שנסתיימו באותו תאריך2009 בדצמבר 31המבוקרים של הקבוצה ליום 

   . ישיבות של ועדות הדירקטוריון161- ישיבות של מליאת הדירקטוריון ו31ימו  התקי2009בשנת 

על , ל"בארץ ובחו, דירקטוריון הבנק מביע את הערכתו ותודתו לעובדים ולמנהלים של הבנק ושל חברות הקבוצה

  .עבודתם המסורה ותרומתם לקידום עסקי הקבוצה

  

  

  

  

  

  

  

  

  איתן רף  

  ר הדירקטוריון"יו  

  

  

  

  

  

  

  

  

  גליה מאור  

  מנהל כללי ראשי  2010 במרס 24
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  :מגזרים ותקופות כלהלן, להלן לוחות הכוללים מידע כספי מפורט לפי נושאים

 עמוד נושא תוספת

 285 2009-2005מאזן מאוחד לסוף השנים  'א

 286 2009-2005דוח רווח והפסד מאוחד לשנים  'ב

 288 שיעורי הכנסה והוצאה 'ג

 292 החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 'ד

 296 כולל לציבור לפי ענפי משקסיכון האשראי ה 'ה

 298 חשיפה למדינות זרות 'ו

 301  מידע רב רבעוני-מאזן מאוחד לסוף רבעון  'ז

 302  מידע רב רבעוני-דוח רווח והפסד מאוחד לרבעון  'ח

   

 304 הצהרה -

 306 דוח הדירקטוריון וההנהלה על אחריותם בדבר בקרה פנימית על הדיווח הכספי -

 308 ואי החשבון המבקרים המשותפים לבעלי המניות על הבקרה הפנימית על דיווח כספידוח ר -

 309 דוח רואי החשבון המבקרים המשותפים לבעלי המניות -
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     מ וחברות מאוחדות שלו"בנק לאומי לישראל בע

  2009-2005מאזן מאוחד לסוף השנים 
  סכומים מדווחים
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תוספת א':

ליום 31 בדצמבר

20092008200720062005

נכסים

42,93333,13042,32947,60935,381מזומנים ופיקדונות בבנקים

57,50544,91047,16946,37547,825ניירות ערך

--744201655ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר 

204,669213,215198,557183,800180,881אשראי לציבור

4075206421,020848אשראי לממשלות

2,1781,8421,8731,2512,064השקעות בחברות כלולות

3,5533,4453,2763,0562,843בניינים וציוד

9,78613,5297,6506,2306,277נכסים אחרים

321,775310,792302,151289,341276,119סך כל הנכסים

התחייבויות והון

250,418244,783238,045231,823221,828פיקדונות הציבור

3,7853,7426,1395,2414,347פיקדונות מבנקים

       2,225       7128311,1982,146פיקדונות מממשלות

--273549231ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר

25,26120,63619,24815,62217,253אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים

19,18221,33417,63616,86614,261התחייבויות אחרות

299,631291,875282,497271,698259,914סך כל ההתחייבויות

282245105152205זכויות בעלי מניות חיצוניים

21,86218,67219,54917,49116,000הון עצמי

321,775310,792302,151289,341276,119סך כל ההתחייבויות וההון

(במיליוני ש"ח)

 
  
  



     מ וחברות מאוחדות שלו"בנק לאומי לישראל בע

  2009-2005נים  דוח רווח והפסד מאוחד לש
 סכומים מדווחים

 

286  

תוספת ב':

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 

20092008200720062005

7,0236,3807,6486,9226,629רווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

1,5172,1454079331,426הפרשה לחובות מסופקים

5,5064,2357,2415,9895,203רווח מפעילות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים

הכנסות תפעוליות ואחרות

3,5113,5383,5933,0132,819עמלות תפעוליות

46112843(912)707רווחים (הפסדים) מהשקעות במניות, נטו

345174168740865הכנסות אחרות

4,5632,8004,2223,8813,727סך כל ההכנסות תפעוליות ואחרות

הוצאות תפעוליות ואחרות

4,0524,1184,2184,5523,627משכורת והוצאות נלוות 

1,5141,3971,2741,2201,168אחזקה ופחת בניינים וציוד

1,3711,4881,4451,4951,285הוצאות אחרות

6,9377,0036,9377,2676,080סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

3,132324,5262,6032,850רווח מפעולות רגילות לפני מסים 

1,1914211,7221,3201,193הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות

2,8041,2831,657(389)1,941רווח (הפסד) מפעולות רגילות לאחר מסים 

חלק הקבוצה ברווחים מפעולות רגילות לאחר מסים 

81249184171378של חברות כלולות לאחר השפעת המס

חלקם של בעלי מניות חיצוניים (ברווחים) בהפסדים 

24-(4)(18)(36)מפעולות רגילות לאחר מסים של חברות מאוחדות

2,9841,4542,059(158)1,986רווח נקי (הפסד) מפעולות רגילות

282503732,08077רווח  מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

2,014923,3573,5342,136רווח נקי 

(במיליוני ש"ח)

)א(

)א(

)א(

)א(

        
  
 .סווג מחדש  )א(

  



     מ וחברות מאוחדות שלו"בנק לאומי לישראל בע

  )המשך (2009-2005דוח רווח והפסד מאוחד לשנים  
 סכומים מדווחים
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תוספת ב' (המשך):

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 

20092008200720062005

רווח למניה

רווח בסיסי:

(ש"ח)

2.111.031.46(0.11)1.35רווח נקי (הפסד) מפעולות רגילות

0.020.170.261.470.05רווח  מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

1.370.062.372.501.51רווח נקי 

רווח מדולל:

2.081.031.46(0.11)1.35רווח נקי (הפסד) מפעולות רגילות

0.020.170.261.470.05רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

1.370.062.342.501.51רווח נקי 
  

  

  



      מ וחברות מאוחדות שלו"בנק לאומי לישראל בע

  )א ()על בסיס מאוחד(שיעורי הכנסה והוצאה 
 סכומים מדווחים
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תוספת ג':

20092008

ללא 

השפעת 

נגזרים

כולל 

השפעת 

נגזרים (ה)

ללא 

השפעת 

נגזרים

כולל 

השפעת 

נגזרים (ה)

(%)(במיליוני ש"ח)(%)(במיליוני ש"ח)

מטבע ישראלי לא צמוד

140,0524,3033.07110,5886,2905.69נכסים (ג) (ד)

38,54647553,435847השפעת נגזרים משובצים ו- ALM (ה)

178,5984,7782.68164,0237,1374.35סך כל הנכסים

(2.78)(3,039)109,287(0.86)(1,061)123,772התחייבויות (ד)

(235)43,647(198)35,879השפעת נגזרים משובצים ו- ALM (ה)

(2.14)(3,274)152,934(0.79)(1,259)159,651סך כל ההתחייבויות

2.211.892.912.21פער הריבית

מטבע ישראלי צמוד למדד

59,0434,7428.0360,6535,6269.28נכסים (ג) (ד)

3,1562332,154109השפעת נגזרים משובצים ו- ALM (ה)

62,1994,9758.0062,8075,7359.13סך כל הנכסים

(8.67)(3,834)44,242(7.89)(3,709)47,009התחייבויות (ד)

(858)11,559(1,217)12,569השפעת נגזרים משובצים ו- ALM (ה)

(8.41)(4,692)55,801(8.27)(4,926)59,578סך כל ההתחייבויות

0.610.72(0.27)0.14פער הריבית

מטבע חוץ:

(לרבות מטבע ישראלי צמוד למט"ח)

(0.03)(28)102,5264,5454.43106,954נכסים (ג) (ד)

השפעת נגזרים (ה):

3,0337(1)1,876נגזרים מגדרים

ALM -(2,122)117,6511,41981,020נגזרים משובצים ו

(1.12)(2,143)222,0535,9632.69191,007סך כל הנכסים

107,8922,2202.06(1.87)(2,107)112,513התחייבויות (ד)

השפעת נגזרים (ה):

1,74332,8648נגזרים מגדרים

ALM -82,0111,951(1,971)111,988נגזרים משובצים ו

192,7674,1792.17(1.80)(4,075)226,244סך כל ההתחייבויות

2.560.892.031.05פער הריבית

יתרה 

ממוצעת (ב)

הכנסות 

(הוצאות) 

מימון

יתרה 

ממוצעת (ב)

הכנסות 

(הוצאות) 

מימון

שיעור הכנסה (הוצאה)שיעור הכנסה (הוצאה)

 
  

  . להלן290הערות ראה בעמוד 

  .יימסרו לכל מבקש, זן השוניםלפי סעיפי המא,  נתונים מלאים על שיעורי הכנסה והוצאה בכל מגזר-הערה 
  



      מ וחברות מאוחדות שלו"עבנק לאומי לישראל ב

  )המשך() א ()על בסיס מאוחד(שיעורי הכנסה והוצאה 
 סכומים מדווחים
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תוספת ג' (המשך) :

20092008

ללא 

השפעת 

נגזרים

כולל 

השפעת 

נגזרים (ה)

ללא 

השפעת 

נגזרים

כולל 

השפעת 

נגזרים (ה)

(%)(במיליוני ש"ח)(%)(במיליוני ש"ח)
סך הכל:

301,62113,5904.51278,19511,8884.27נכסים כספיים שהניבו הכנסות מימון (ד) (ו)

השפעת נגזרים (ה):

3,0337(1)1,876נגזרים מגדרים

 ALM -(1,166)159,3532,127136,609נגזרים משובצים ו

462,85015,7163.40417,83710,7292.57סך כל הנכסים

(1.78)(4,653)261,421(2.43)(6,877)283,294התחייבויות כספיות שגרמו הוצאות מימון (ד)

השפעת נגזרים (ה) :

1,74332,8648נגזרים מגדרים

 ALM -137,217858(3,386)160,436נגזרים משובצים ו

(0.94)(3,787)401,502(2.30)(10,260)445,473סך כל ההתחייבויות

2.081.102.491.63פער הריבית

(201)42בגין אופציות
בגין מכשירים נגזרים אחרים (לא כולל 

אופציות,נגזרים בגידור,ב- ALM ונגזרים 

(97)13משובצים שהופרדו (ה))

(165)1,470עמלות מעיסקי מימון והכנסות מימון אחרות (ז)

(99)42הוצאות מימון אחרות

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות 

7,0236,380מסופקים

הפרשה לחובות מסופקים (לרבות הפרשה כללית 

(2,145)(1,517)ונוספת)
רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות 

5,5064,235מסופקים

סך הכל:

301,621278,195נכסים כספיים שהניבו הכנסות מימון (ד) (ו)

7,4386,639נכסים הנובעים ממכשירים נגזרים (ח)

2,4402,870נכסים כספיים אחרים (ד)

(852)(934)הפרשה כללית והפרשה נוספת לחובות מסופקים

310,565286,852סך כל הנכסים הכספיים

סך הכל:

283,294261,421התחייבויות כספיות שגרמו הוצאות מימון (ד)

8,3497,228התחייבויות הנובעות ממכשירים נגזרים (ח)

7,6638,597התחייבויות כספיות אחרות (ד)

299,306277,246סך כל ההתחייבויות הכספיות
סך הכל עודף נכסים כספיים על התחייבויות 

11,2599,606כספיות

8,84410,846נכסים לא כספיים

354473התחייבויות לא כספיות

19,74919,979סך כל האמצעים ההוניים

יתרה 

ממוצעת (ב)

הכנסות 

(הוצאות) 

מימון

יתרה 

ממוצעת (ב)

הכנסות 

(הוצאות) 

מימון

שיעור הכנסה (הוצאה)שיעור הכנסה (הוצאה)

 
  

  .להלן  290הערות ראה בעמוד 

  .יימסרו לכל מבקש, לפי סעיפי המאזן השונים,  נתונים מלאים על שיעורי הכנסה והוצאה בכל מגזר-הערה 
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290  

  ):המשך(' תוספת ג

  :הערות

ניות של מכשירים לרבות השפעות חוץ מאז(הנתונים בלוח זה ניתנים לפני ולאחר השפעת מכשירים נגזרים   .א

   ).נגזרים

פרט למגזר מטבע ישראלי , ל"על בסיס יתרות פתיחה חודשיות ותחילת הרבעונים בחברות מאוחדות בחו  .ב

ולאחר ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת , לא צמוד בו מחושבת היתרה הממוצעת על בסיסי נתונים יומיים

  .של הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים

שטרם מומשו ) הפסדים(היתרה הממוצעת של רווחים ) נוספה( הנכסים נוכתה מהיתרה הממוצעת של  .ג

  :מהתאמות לשווי הוגן של אגרות חוב למסחר וזמינות למכירה כלהלן

  ).ח" מיליוני ש55 - 2008 בדצמבר 31(ח " מיליוני ש151במגזר מטבע ישראלי לא צמוד סך של 

   ).ח" מיליוני ש43 - 2008 בדצמבר 31(ח " מיליוני ש232במגזר מטבע ישראלי צמוד למדד סך של 

) 952 (- 2008 בדצמבר 31 (ח"מיליוני ש) 1,497(סך של ) ח"לרבות מטבע ישראלי צמוד למט(במגזר מטבע חוץ 

  ).ח"מיליוני ש

  .למעט מכשירים נגזרים  .ד

  המהווים חלק(ALM)נגזרים משובצים שהופרדו ונגזרים , )למעט אופציות(מכשירים נגזרים מגדרים   .ה

  .ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק

מהיתרה הממוצעת של הנכסים נוספה היתרה הממוצעת של הפסדים שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן   .ו

 - 2008 בדצמבר 31(ח " מיליוני ש1,114סך של , במגזרים השונים, של אגרות חוב למסחר וזמינות למכירה

  ).ח" מיליוני ש854

  .ים ממכירת השקעות באגרות חוב ומהתאמות לשווי הוגן של אגרות חוב למסחרלרבות רווחים והפסד  .ז

לא כולל יתרות חוץ מאזניות ממוצעות של מכשירים (יתרות מאזניות ממוצעות של מכשירים נגזרים   .ח

  ).נגזרים

  
  
  

  



      מ וחברות מאוחדות שלו"בנק לאומי לישראל בע

  )המשך() א () מאוחדעל בסיס(שיעורי הכנסה והוצאה 
  ב"ארה$ -נומינלי ב
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תוספת ג' (המשך) :

20092008

ללא 

השפעת 

נגזרים

כולל 

השפעת 

נגזרים (ה)

ללא 

השפעת 

נגזרים

כולל 

השפעת 

נגזרים (ה)

(%)(במיליוני $)(%)(במיליוני $)

מטבע חוץ: פעילות מקומית (לרבות מטבע 

ישראלי צמוד למטבע חוץ)

16,0584082.5418,9538364.41נכסים (ג) (ד)

השפעת נגזרים (ה):

47418457נגזרים מגדרים

 ALM -29,8636522,42521נגזרים משובצים ו

46,3954741.0242,2238642.04סך כל הנכסים

(2.59)(536)20,641(0.85)(166)19,539התחייבויות (ד)

השפעת נגזרים (ה):

(3)440-797נגזרים מגדרים

 ALM -(149)22,690(47)28,383נגזרים משובצים ו

(1.56)(688)44,128(0.44)(213)48,362סך כל ההתחייבויות

1.690.581.820.48פער הריבית

מטבע חוץ:פעילות חו"ל, שלוחות שהן זרוע 

ארוכה

9,9972702.7010,9525495.02נכסים (ג) (ד)

9099752השפעת נגזרים משובצים ו- ALM (ה)

10,0872792.7611,0496015.44סך כל הנכסים

(3.41)(323)9,476(1.15)(104)9,076התחייבויות (ד)

-123(13)100השפעת נגזרים משובצים ו- ALM (ה)

(3.36)(323)9,599(1.28)(117)9,176סך כל ההתחייבויות

1.551.481.612.08פער הריבית

סך הכל:

נכסים כספיים במט"ח שהניבו הכנסות מימון (ג) 

26,0556782.6029,9051,3854.63(ד)

השפעת נגזרים (ה):

47418457נגזרים מגדרים

 ALM -29,9537422,52273נגזרים משובצים ו

56,4827531.3353,2721,4652.75סך כל הנכסים

התחייבויות כספיות במט"ח שגרמו הוצאות 

(2.85)(859)30,117(0.94)(270)28,615מימון (ד)

השפעת נגזרים (ה):

(3)440-797נגזרים מגדרים

 ALM -(149)22,813(60)28,483נגזרים משובצים ו

(1.88)(1,011)53,727(0.57)(330)57,538סך כל ההתחייבויות

1.660.761.780.87פער הריבית

יתרה 

ממוצעת (ב)

הכנסות 

(הוצאות) 

מימון

יתרה 

ממוצעת (ב)

הכנסות 

(הוצאות) 

מימון

שיעור הכנסה (הוצאה)שיעור הכנסה (הוצאה)

 
 
  ).שירים נגזריםלרבות השפעות חוץ מאזנית של מכ(הנתונים בלוח זה ניתנים לפני ולאחר השפעת מכשירים נגזרים   )א(

ולאחר ניכוי היתרה , ל"ותחילת הרבעונים בחברות מאוחדות בחו, על בסיס יתרות פתיחה חודשיות בבנק ובחברות מאוחדות בארץ  )ב(

  .המאזנית הממוצעת של הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים

דים שטרם מומשו מהתאמות לשווי ל נוספה היתרה הממוצעת של הפס"ליתרה הממוצעת של הנכסים בפעילות מקומית ובפעילות חו  )ג(

  .)מיליוני דולר) 265 (- 2008 (ב" מיליון דולר ארה)382(הוגן של אגרות חוב למסחר וזמינות למכירה בסך 

  .למעט מכשירים נגזרים  )ד(

 המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים (ALM)נגזרים משובצים שהופרדו ונגזרים , )למעט אופציות(מכשירים נגזרים מגדרים   )ה(

 . של הבנק חייבויותוההת

 .יימסרו לכל מבקש, לפי סעיפי המאזן השונים,  נתונים מלאים על שיעורי הכנסה והוצאה בכל מגזר-הערה 



      מ וחברות מאוחדות שלו"בנק לאומי לישראל בע

   על בסיס מאוחד-החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 
  סכומים מדווחים 
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תוספת ד':
מעלמעל  מעל שנהמעל  מעל חודש

חמששלושעדשלושהעד עם 

עד עשרעד חמששלושחודשיםשלושהדרישה

שניםשנים שניםעד שנהחודשיםעד חודש

(במיליוני ש"ח)

מטבע ישראלי לא צמוד

נכסים פיננסיים, סכומים לקבל בגין מכשירים נגזרים ובגין מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 

116,22910,48416,2995,2941,324893נכסים פיננסיים (א) (ג)

29,70438,34434,51314,4804,8836,014מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט אופציות)

--8257311,9509אופציות (במונחי נכס הבסיס) (ה)

------מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

146,75849,55952,76219,7836,2076,907סה"כ שווי הוגן 

התחיבויות פיננסיות, סכומים לשלם בגין מכשירים נגזרים ובגין מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 

108,2154,8287,6626,8262,834563התחיבויות  פיננסיות (א)

28,87138,51138,82713,4874,4255,859מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט אופציות)

-1,2268052,5041031אופציות (במונחי נכס הבסיס) (ה)

---67--מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

138,31244,14449,06020,4167,2606,422סה"כ שווי הוגן 

מכשירים פיננסיים, נטו

485(1,053)(633)8,4465,4153,702החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 

8,44613,86117,56316,93015,87716,362החשיפה המצטברת במגזר

מטבע ישראלי צמוד

נכסים פיננסיים, סכומים לקבל בגין מכשירים נגזרים ובגין מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 

2,0743,41116,58717,6329,6639,014נכסים פיננסיים (א)

-3692,362-94-מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט אופציות)

------אופציות (במונחי נכס הבסיס) (ה)

------מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

2,0743,78018,94917,6329,7579,014סה"כ שווי הוגן 

התחיבויות פיננסיות, סכומים לשלם בגין מכשירים נגזרים ובגין מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 

1,0151,88110,44314,1778,04113,889התחיבויות  פיננסיות (א)

4115013,8902,6712,4191,009מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט אופציות)

--28--אופציות (במונחי נכס הבסיס) (ה)

---49--מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

1,4262,38214,38416,85610,46014,898סה"כ שווי הוגן 

מכשירים פיננסיים, נטו

(5,884)(703)6481,3984,565776החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 

6482,0466,6117,3876,684800החשיפה המצטברת במגזר

31 בדצמבר 2009

  
  

  .הערות ראה בעמוד הבא
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31 בדצמבר 2008

מעל

משךשיעורמשךשיעורללאמעלעשר

חייםתשואהחייםתשואהתקופת עשריםעד עשרים

ממוצעפנימיממוצעפנימיסך הכלפירעון שנהשנה

(שנים)(באחוזים)(שנים)(באחוזים)

400-520151,4433.240.305.520.45

35--127,973-0.98

---3,515--

------

435-520282,9313.240.61

7-9130,9443.360.303.990.37

70--130,050-0.97

---4,639--

---67-0.50

77-9265,7003.360.62

358-

16,72016,720

2,9142549561,6443.673.144.923.33

---2,825-0.73

------

------

2,9142549564,4693.673.03

2,597243-52,2862.413.933.954.18

96--10,997-2.32

---10--

---49-0.50

2,693243-63,3422.413.65

22111

1,0211,032



      מ וחברות מאוחדות שלו"בנק לאומי לישראל בע

   על בסיס מאוחד-החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 
  סכומים מדווחים 
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תוספת ד' (המשך):
מעלמעל  מעל שנהמעל  מעל חודש

חמששלושעדשלושהעד עם 

עד עשרעד חמששלושחודשיםשלושהדרישה

שניםשנים שניםעד שנהחודשיםעד חודש

(במיליוני ש"ח)

מטבע חוץ וצמוד מטבע חוץ

נכסים פיננסיים, סכומים לקבל בגין מכשירים נגזרים ובגין מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 

49,37124,1266,9867,5153,3521,714נכסים פיננסיים (א) (ד)

44,14438,95531,46610,8996,0565,783מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט אופציות)

11,0529,73915,5883,3401,1202,562אופציות (במונחי נכס הבסיס) (ה)

------מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

104,56772,82054,04021,75410,52810,059סה"כ שווי הוגן 

התחיבויות פיננסיות, סכומים לשלם בגין מכשירים נגזרים ובגין מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 

64,07620,01920,3432,96037736התחיבויות  פיננסיות (א)

39,39536,32026,16513,4146,5086,559מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט אופציות)

10,4989,66815,0353,2461,1192,562אופציות (במונחי נכס הבסיס) (ה)

---86--מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

113,96966,00761,62919,6208,0049,157סה"כ שווי הוגן 

מכשירים פיננסיים, נטו

2,1342,524902(7,589)6,813(9,402)החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 
(4,618)(5,520)(8,044)(10,178)(2,589)(9,402)החשיפה המצטברת במגזר

חשיפה כוללת לשינויים בשיעורי הריבית

נכסים פיננסיים, סכומים לקבל בגין מכשירים נגזרים ובגין מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 

167,67438,02139,87230,44114,33911,621נכסים פיננסיים (א) (ג)

73,84877,66868,34125,37911,03311,797מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט אופציות)

11,87710,47017,5383,3491,1202,562אופציות (במונחי נכס הבסיס) (ה)

------מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

253,399126,159125,75159,16926,49225,980סה"כ שווי הוגן 

התחיבויות פיננסיות, סכומים לשלם בגין מכשירים נגזרים ובגין מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 

173,30626,72838,44823,96311,25214,488התחיבויות  פיננסיות

68,67775,33268,88229,57213,35213,427מכשירים פיננסיים נגזרים (למעט אופציות)

11,72410,47317,5413,3571,1202,562אופציות (במונחי נכס הבסיס) (ה)

---202--מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

253,707112,533125,07356,89225,72430,477סה"כ שווי הוגן 

מכשירים פיננסיים, נטו

(4,497)13,6266782,277768(308)החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 
13,31813,99616,27317,04112,544(308)החשיפה המצטברת במגזר

31 בדצמבר 2009

  
 
 .למעט יתרות מאזניות של מכשירים פיננסים נגזרים ושווי הוגן של מכשירים פיננסים חוץ מאזניים  )א(

 .גן של משך החיים הממוצע האפקטיביממוצע משוקלל לפי שווי הו  )ב(

 ".ללא תקופה לפרעון"כולל מניות המוצגות בטור   )ג(

 .לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ  )ד(

  . שנים0.05מ נמוך מ "המח  )ה(
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31 בדצמבר 2008

מעל

משךשיעורמשךשיעורללאמעלעשר

חייםתשואהחייםתשואהתקופת עשריםעד עשרים

ממוצעפנימיממוצעפנימיסך הכלפירעון שנהשנה

(שנים)(באחוזים)(שנים)(באחוזים)

49-35793,4703.900.573.550.55

70-164137,537-0.84

---43,401--

------

119-521274,4083.900.62

41-8107,8600.850.271.880.39

57-164128,582-0.97

---42,128--

---86-0.50

98-172278,6560.850.55

21-
(4,597)(4,597)

3,3632543,595309,1803.650.961.09

105-459268,630-0.91

---46,916--

------

3,4682544,054624,7263.650.86

2,64524379291,1522.390.941.06

223-423269,888-1.02

---46,777--

--111313-0.50

2,868243613608,1302.390.90

60011
13,14413,155  

 

  :הערות כלליות
  .יימסרו לכל מבקש, לפי סעיפי המאזן השונים, נתונים מלאים על החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית בכל מגזר )1(

 י כשהם מהוונים לפי שיעור המזומנים העתידיים של כל מכשיר פיננסי את הערך הנוכחי של זרמימייצגיםהנתונים לפי תקופות ,  זהבלוח )2(

ראה באור , של המכשירים הפיננסים, לפירוט נוסף בדבר ההנחות ששימשו לחישוב השווי ההוגן. ים אותם אל השווי ההוגןכהריבית שמנ

  .להלן) ג(18

 .ה את תזרימי המזומנים הצפויים אל השווי ההוגןכ פנימי הינו שיעור הריבית המנשיעור תשואה )3(

משך חיים ממוצע אפקטיבי של קבוצת מכשירים פיננסים מהווה קירוב לשינוי באחוזים בשווי ההוגן של קבוצת המכשירים הפיננסים  )4(

 .בשיעור התשואה הפנימי) 0.1%גידול של (שיגרם כתוצאה משינוי קטן 

 . המארח אינם מוצגים בשורה נפרדת אלא נכללים עם יתר הנכסים הכספייםהחוזהם המגלמים אופציות שלא הופרדו ממכשירי )5(

 .2008נו במתכונת ההוראה הקודמת כפי שפורסמו בדוח הכספי לשנת ת ני2008 בדצמבר 31מספרי השוואה ליום  )6(



      מ וחברות מאוחדות שלו"בנק לאומי לישראל בע

  )על בסיס מאוחד(סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק 
 ווחיםסכומים מד

 

296  

תוספת ה':

ההוצאה השנתיתסיכוןסיכון

יתרת חובותבגין הפרשה ספציפיתאשראי כוללאשראי חוץסיכון אשראי

בעייתיים (ג)לחובות מסופקיםלציבורמאזני (ב)מאזני (א)בגין פעילות לווים בישראל

(במיליוני ש"ח)

1,8213532,17431168חקלאות

20,35913,98434,3432212,101תעשיה

35,45121,59857,0492906,193בינוי ונדל"ן

1,2074181,625-2חשמל ומים

13,8573,43517,292871,340מסחר

3,5952883,883481,599בתי מלון, שירותי הארחה ואוכל

3,8901,2905,18053888תחבורה ואחסנה

4,3181,8756,19345378תקשורת ושירותי מחשב

13,80810,38224,1901281,470שירותים פיננסיים

4,2671,4035,67039341שרותים עסקיים אחרים

6,1591,0727,2311235שרותים ציבוריים וקהילתיים

791(12)44,715244,717אנשים פרטיים - הלוואות לדיור

23,10525,36548,470300952אנשים פרטיים - אחר
176,55281,465258,0171,23116,458סך הכל

סיכון האשראי שנכלל בענפי המשק השונים:

2,8439103,75310776תנועות ההתיישבות (ד)

3,3071403,447-87רשויות מקומיות (ה)

ההוצאה השנתיתסיכוןסיכון

יתרת חובותבגין הפרשה ספציפיתאשראי כוללאשראי חוץסיכון אשראי

בעייתיים (ג)לחובות מסופקיםלציבורמאזני (ב)מאזני (א)בגין פעילות לווים בחו"ל

(במיליוני ש"ח)

8325108-2חקלאות

6,4953,82010,31533637תעשיה

6,0902,1628,252151,083בינוי ונדל"ן

164150314-0חשמל ומים

7,3843,15610,540135703מסחר

99(1)88222904בתי מלון, שרותי הארחה ואוכל

3621825445180תחבורה ואחסנה

199165364-0תקשורת ושרותי מחשב

12,5202,30814,82820677שרותים פיננסיים

1,9596242,5831942שרותים עסקיים אחרים

1,1811361,317-2שרותים צבוריים וקהילתיים

2,7397203,4595385אנשים פרטיים 
40,05813,47053,5283253,410סך הכל

31 בדצמבר 2009

31 בדצמבר 2009

 
 
השקעות באגרות חוב של הציבור , ל"ח בגין פעילות חו" מיליון ש32,514 -ח בגין פעילות בארץ ו" מיליוני ש172,930 אשראי לציבור בסך  )א(

כשירים נגזרים כנגד הציבור בסך מ נכסים אחרים בגין, ל"ח בגין פעילות חו" מיליוני ש7,155-בגין פעילות בארץ וח " מיליוני ש1,051בסך 
 .ל"ח בגין פעילות חו" מיליוני ש389-ח בגין פעילות בארץ ו" מיליוני ש2,571

  .סיכון אשראי במכשירים פיננסים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה  )ב(
כולל . יתרות חובות בעייתיים בניכוי אשראי המכוסה בביטחונות המותרים לניכוי לצורך מגבלות של חבות של לווה ושל קבוצת לווים  )ג(

  .רכיבי סיכון חוץ מאזני
  .ארציים ותאגידים שבשליטת תנועות ההתיישבותארגונים אזוריים ו, קיבוצים ומושבים  )ד(
  .לרבות תאגידים בשליטתם  )ה(

  .סיכון האשראי ויתרות החובות הבעייתיים מוצגים לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקים



      מ וחברות מאוחדות שלו"בנק לאומי לישראל בע

  )על בסיס מאוחד(סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק 
 סכומים מדווחים
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תוספת ה' (המשך):

ההוצאה השנתיתסיכוןסיכון

יתרת חובותבגין הפרשה ספציפיתאשראי כוללאשראי חוץסיכון אשראי

בעייתיים (ג)לחובות מסופקיםלציבורמאזני (ב)מאזני (א)בגין פעילות לווים בישראל

(במיליוני ש"ח)

256(44)2,0183852,403חקלאות

23,94014,44738,3875963,031תעשיה

34,25718,57952,8364206,807בינוי ונדל"ן

1,2031861,38915חשמל ומים

16,1903,44719,637471,260מסחר

3,9533394,292181,582בתי מלון, שרותי הארחה ואוכל

4,3361,1825,51821391תחבורה ואחסנה

4,6251,3325,95712450תקשורת ושרותי מחשב

17,8887,81525,7033392,539שרותים פיננסיים

5,1261,3866,51228352שרותים עסקיים אחרים

5,5391,8047,3437330שרותים צבוריים וקהילתיים

40,9041,74242,64697979אנשים פרטיים - הלוואות לדיור

22,37424,16946,5432271,345אנשים פרטיים - אחר
182,35376,813259,1661,76919,327סך הכל

סיכון האשראי שנכלל בענפי המשק השונים:

928(36)3,1205963,716תנועות ההתיישבות (ד)

154(2)3,2361453,381רשויות מקומיות (ה)

ההוצאה השנתיתסיכוןסיכון

יתרת חובותבגין הפרשה ספציפיתאשראי כוללאשראי חוץסיכון אשראי

בעייתיים (ג)לחובות מסופקיםלציבורמאזני (ב)מאזני (א)בגין פעילות לווים בחו"ל

(במיליוני ש"ח)

702898-2חקלאות

10,1123,71313,82535680תעשיה

6,1171,7287,84531,056בינוי ונדל"ן

165297462-3חשמל ומים

7,5843,78811,372159648מסחר

873110983210בתי מלון, שרותי הארחה ואוכל

7524031,155-391תחבורה ואחסנה

7214061,127-1תקשורת ושרותי מחשב

12,4134,44916,86254465שרותים פיננסיים

1,8339342,767178שרותים עסקיים אחרים

-(1)1,1071141,221שרותים צבוריים וקהילתיים

2,7448673,6115021אנשים פרטיים
44,49116,83761,3283033,355סך הכל

31 בדצמבר 2008

31 בדצמבר 2008

 
  
 באגרות חוב של הציבור השקעות, ל"ח בגין פעילות חו" מיליון ש36,783-ח בגין פעילות בארץ ו" מיליוני ש177,261אשראי לציבור בסך   )א(

נכסים אחרים בגין מכשירים נגזרים כנגד הציבור בסך , ל"ח בגין פעילות חו" מיליוני ש7,115-ח בגין פעילות בארץ ו" מיליוני ש1,089בסך 
 .ל"ח בגין פעילות חו" מיליוני ש593-ח בגין פעילות בארץ ו" מיליוני ש4,003

  .ים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווהסיכון אשראי במכשירים פיננסים חוץ מאזני  )ב(
כולל . יתרות חובות בעייתיים בניכוי אשראי המכוסה בביטחונות המותרים לניכוי לצורך מגבלות של חבות של לווה ושל קבוצת לווים  )ג(

  .רכיבי סיכון חוץ מאזני
  .ארגונים אזוריים וארציים ותאגידים שבשליטת תנועות ההתיישבות, קיבוצים ומושבים  )ד(
  .לרבות תאגידים בשליטתם  )ה(

  .סיכון האשראי ויתרות החובות הבעייתיים מוצגים לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקים



      מ וחברות מאוחדות שלו"בנק לאומי לישראל בע

  חשיפות למדינות זרות
 סכומים מדווחים
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  'תוספת ו

ובדבר חשיפות למדינות שסך סכום החשיפה לכל אחת מהן ,  מידע בדבר סך כל החשיפות למדינות זרות-' חלק א

  .לפי הנמוך ביניהם, 1 לפי באזל הון לצורך חישוב יחס ההון מסך ה20% מסך הנכסים או מעל 1%הוא מעל 

חשיפה מאזנית

חשיפה מאזנית מעבר לגבול

חשיפה מאזנית של שלוחות של התאגיד 

הבנקאי במדינה זרה לתושבים מקומיים

לאחריםלבנקיםלממשלות (א)

חשיפה 

מאזנית 

לפני ניכוי 

התחייבות 

מקומית

ניכוי בגין 

התחייבויות 

מקומיות

חשיפה 

מאזנית נטו 

לאחר ניכוי 

התחייבויות 

מקומיות

המדינה

1058,1146,29417,3007,3809,920ארצות הברית

6773,5751,1044,9271,8083,119בריטניה

2,1961,88451619415צרפת

---1,5911,923-הולנד

---1093,4381,170גרמניה

2179,1515,8682,5921,655937אחרות

3,30427,75316,87524,83810,84713,991סך כל החשיפה למדינות זרות

LDC 1482441,1692,1001,217883סך כל החשיפהלמדינות

חשיפה חוץ מאזניתחשיפה מאזנית

חשיפה מאזנית מעבר לגבולסך כל החשיפה המאזנית

מזה סיכון

יתרת חובות 

בעייתיים (ב)

סך החשיפה 

החוץ 

מאזנית

אשראי חוץ 

מאזני 

מעל שנהעד שנהבעייתי

המדינה

24,43392311,155-5,8018,712ארצות הברית

8,4755257,86933,1382,218בריטניה

4,611132,348-1,5793,017צרפת

3,51412216-1,4292,085הולנד

4,717-2,004-2,7042,013גרמניה

16,1736944,273-9,6655,571אחרות

61,9232,16727,865324,31623,616סך כל החשיפה למדינות זרות

LDC 2,444126971-1,108453סך כל החשיפה למדינות

31 בדצמבר 2009

(במיליוני ש''ח)

31 בדצמבר 2009

תקופת פרעון

(במיליוני ש''ח)

 
  
  .מוסדות רשמיים ובנקים מרכזיים, כולל ממשלות  )א(

לא כולל . יתרת חובות בעייתיים בניכוי חובות המכוסים בביטחונות המותרים לניכוי לצורך מגבלות על חבות של לווה וקבוצת לווים  )ב(

   .רכיבי סיכון חוץ מאזני



      מ וחברות מאוחדות שלו"בנק לאומי לישראל בע

  )המשך(למדינות זרות חשיפות 
 סכומים מדווחים
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  )ךהמש(' תוספת ו

חשיפה מאזנית

חשיפה מאזנית מעבר לגבול

חשיפה מאזנית של שלוחות של התאגיד 

הבנקאי במדינה זרה לתושבים מקומיים

לאחריםלבנקיםלממשלות (א)

חשיפה 

מאזנית 

לפני ניכוי 

התחייבות 

מקומית

ניכוי בגין 

התחייבויות 

מקומיות

חשיפה 

מאזנית נטו 

לאחר ניכוי 

התחייבויות 

מקומיות

המדינה

3,5166,4668,80120,5049,36711,137ארצות הברית

86,3919675,2531,8123,441בריטניה

5661,75952118513צרפת

---1,8491,445-הולנד

---2,1951,177-גרמניה

3209,5975,0953,6142,1321,482אחרות

4,41028,25718,00629,38913,31616,073סך כל החשיפה למדינות זרות

LDC 2645961,0291,7521,000752סך כל החשיפה למדינות

חשיפה חוץ מאזניתחשיפה מאזנית

חשיפה מאזנית מעבר לגבולסך כל החשיפה המאזנית

מזה סיכון

יתרת חובות 

בעייתיים (ב)

סך החשיפה 

החוץ 

מאזנית

אשראי חוץ 

מאזני 

מעל שנהעד שנהבעייתי

המדינה

29,92090412,599407,78510,998ארצות הברית

10,80737810,758-5,0792,287בריטניה

2,859331,698-1,6301,216צרפת

3,294147846-2,1381,156הולנד

3,37236661-2,1231,249גרמניה

16,4947373,830-9,1765,836אחרות

66,7462,23530,3924027,93122,742סך כל החשיפה למדינות זרות

LDC 2,64116623-1,542347סך כל החשיפה למדינות

(במיליוני ש''ח)

31 בדצמבר 2008

(במיליוני ש''ח)

31 בדצמבר 2008

תקופת פרעון

  
  
  .מוסדות רשמיים ובנקים מרכזיים, כולל ממשלות  )א(

לא כולל . יתרת חובות בעייתיים בניכוי חובות המכוסים בביטחונות המותרים לניכוי לצורך מגבלות על חבות של לווה וקבוצת לווים  )ב(

  .רכיבי סיכון חוץ מאזני

  



      מ וחברות מאוחדות שלו"בנק לאומי לישראל בע

  )המשך(חשיפות למדינות זרות 
 סכומים מדווחים
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  :ון סופי כדלקמןבהתאם להוראת המפקח על הבנקים חשיפה למדינות זרות מוצגת על בסיס סיכ

היתרה המאזנית של חוב תטופל כסכום החשיפה למדינת התושבות החוקית של החייב הנושא בסיכון הסופי  •

  .בטחונות נזילות ונגזרי אשראי, לאחר השפעת ערבויות

  .התושבות של מנפיק הנייר יתרה מאזנית של השקעה במניות תטופל כסכום החשיפה למדינת •

וצג כחשיפה חוץ מאזנית למדינת התושבות של הצד הנגדי לעיסקה כפי שחושב לצורך סיכון אשראי חוץ מאזני מ •

  .מגבלות חבות לווה

  

  :התייחסות לביטחונות בהיבט של קביעת הסיכון הסופי תהיה כדלהלן

  . בהתאם למדינת התושבות של הערב-' ערבויות צד ג •

  . מדינת התושבות הינה של מנפיק נייר הערך-ניירות הערך  •

  .ן ויתרות חייבים אינם מהווים ביטחון לצורך קביעת סיכון סופי" בהוראה כי נדלהובהר •

  .לצורך קביעת הסיכון הסופי נלקחו ביטחונות ספציפיים בלבד •

 1% לבין 0.75% סכום החשיפות המאזניות המצרפי למדינות זרות שסך החשיפה לכל אחת מהן הינו בין -' חלק ב

, בלגיה: ח מיוחס ל" מיליוני ש5,080-מסתכם ל, לפי הנמוך,  מההון20%בין  ל15%מסך הנכסים במאוחד או בין 

  ).מיוחס לבלגיה בלבד, ח" מיליוני ש2,455- מסתכם ל2008 בדצמבר 31ליום  ( וקנדהשוויץ

מדינה אשר מקבלת סיוע (  סכום החשיפה למדינות זרות עם בעיות נזילות כפי שהוגדר על ידי בנק ישראל-' חלק ג

ח " מיליון ש298מסתכם בסך ) או נמוך יותר CCC או שהתחייבויותיה מדורגות בדירוג אשראי IMF-מ כספי

  . מדינות14-ומתייחס ל

  



      מ וחברות מאוחדות שלו"בנק לאומי לישראל בע

   מידע רב רבעוני-מאזן מאוחד לסוף רבעון 
 סכומים מדווחים
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תוספת ז':

20092008שנה

43214321רבעון

(במיליוני ש"ח)

נכסים

42,93343,93439,39038,71233,13029,02731,22936,580מזומנים ופיקדונות בבנקים

57,50558,38156,94447,67744,91041,56643,49444,641ניירות ערך

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו 

7441,8231,081229201483742864במסגרת הסכמי מכר חוזר

204,669203,971207,214212,878213,215207,489201,717200,174אשראי לציבור

407430452500520512531576אשראי לממשלות

2,1781,9081,8622,0481,8422,0311,8951,899השקעות בחברות כלולות

3,5533,5443,5283,5133,4453,3683,3173,331בניינים וציוד

9,7869,6398,87512,49513,5299,3359,07710,158נכסים אחרים

321,775323,630319,346318,052310,792293,811292,002298,223סך כל הנכסים

התחייבויות והון 

250,418249,433253,254254,565244,783225,952221,752228,187פיקדונות הציבור

3,7855,3952,9043,1813,7426,4578,9666,575פיקדונות מבנקים

7127197418528318278331,128פיקדונות מממשלות

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו 

2731,3161,174193549549372385במסגרת הסכמי רכש חוזר

אגרות חוב, שטרי התחייבות 

25,26125,47122,91720,56720,63622,25721,92021,985וכתבי התחייבות נדחים

19,18219,95517,87119,60321,33417,97817,50620,121התחייבויות אחרות

299,631302,289298,861298,961291,875274,020271,349278,381סך כל ההתחייבויות

282274263255245229225109זכויות בעלי מניות חיצוניים

21,86221,06720,22218,83618,67219,56220,42819,733הון עצמי

  321,775323,630319,346318,052310,792293,811292,002298,223סך כל ההתחייבויות וההון
 

 



      חדות שלומ וחברות מאו"בנק לאומי לישראל בע

   מידע רב רבעוני-דוח רווח והפסד מאוחד לרבעון 
 סכומים מדווחים
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תוספת ח':

20092008שנה

43214321רבעון

(במיליוני ש"ח)

רווח מפעילות מימון לפני 

1,8121,9231,9261,3629761,4911,9531,960הפרשה לחובות מסופקים

3814433393541,090495316244הפרשה לחובות מסופקים

רווח (הפסד) מפעולות מימון  

9961,6371,716(114)1,4311,4801,5871,008לאחר הפרשה לחובות מסופקים

הכנסות תפעוליות ואחרות

925915840831867887882902עמלות תפעוליות

רווחים (הפסדים)

(71)(44)(363)(434)2362869095מהשקעות במניות, נטו

94918377112162620הכנסות אחרות

סך כל ההכנסות 

1,2551,2921,0131,003545540864851התפעוליות והאחרות

הוצאות תפעוליות ואחרות

1,1881,0529298839691,0439751,131משכורות והוצאות נלוות

404366380364377353344323אחזקה ופחת בניינים וציוד

383340331317455350343340הוצאות אחרות

סך כל ההוצאות 

1,9751,7581,6401,5641,8011,7461,6621,794התפעוליות והאחרות

רווח (הפסד) מפעולות

839773(210)(1,370)7111,014960447רגילות לפני מסים

הפרשה למסים (הטבה) על

61400383(423)24149940942 הרווח (הפסד) מפעולות רגילות

רווח (הפסד) מפעולות

439390(271)(947)470515551405 רגילות לאחר מסים

חלק הקבוצה ברווחים (הפסדים)

מפעולות רגילות לאחר מסים של 

19119387(222)34(64)8130חברות כלולות לאחר השפעת המס

חלקם של בעלי מניות חיצוניים

בהפסדים (ברווחים) מפעולות רגילות 

(5)7(5)(15)(11)(7)(11)(7)לאחר מסים של חברות מאוחדות

639472(85)(1,184)544534480428רווח נקי (הפסד) מפעולות רגילות

רווח (הפסד) מפעולות

(2)27111250--בלתי רגילות לאחר מסים

889470(84)(1,183)544534507429רווח נקי (הפסד) לתקופה

)א()א()א()א(

)א( )א( )א( )א(

  
  
  .סווג מחדש  )א(

  



      מ וחברות מאוחדות שלו"בנק לאומי לישראל בע

  )המשך( מידע רב רבעוני -דוח רווח והפסד מאוחד לרבעון 
  2009-2008רווח למניה לפי רבעונים בשנים 

 סכומים מדווחים
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תוספת ח': (המשך)

20092008שנה

43214321רבעון

(בש"ח)

רווח בסיסי למניה:

0.440.33(0.06)(0.82)0.370.360.330.29רווח נקי (הפסד) מפעולות רגילות 

רווח מפעולות בלתי 

-0.17---0.02--רגילות לאחר מסים

0.610.33(0.06)(0.82)0.370.360.350.29רווח נקי (הפסד) לתקופה 

רווח מדולל למניה:

0.440.33(0.06)(0.82)0.370.360.330.29רווח נקי (הפסד) מפעולות רגילות 

רווח מפעולות בלתי 

-0.17---0.02--רגילות לאחר מסים

0.610.33(0.06)(0.82)0.370.360.350.29רווח נקי (הפסד) לתקופה   
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  (CERTIFICATION) -הצהרה 

  :אני גליה מאור מצהירה כי

  ").הדוח: "להלן (2009לשנת ") הבנק: "להלן(מ "סקרתי את הדוח השנתי של בנק לאומי לישראל בע .1

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 , לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו

  .המכוסה בדוח

מכל הבחינות ,  אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאותהדוחות הכספיים ומידע כספי, ידיעתי בהתבסס על .3
תוצאות הפעולות והשינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של הבנק לימים , את המצב הכספי, המהותיות
  .בדוחהמוצגים ולתקופות 

אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה  .4
  :וכן"). דוח הדירקטוריון"כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר (נימית של הבנק על דיווח כספי הפ

המיועדים להבטיח , או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה  .א
ובאותם  י אחרים בבנקמובא לידיעתנו על יד, לרבות תאגידים מאוחדים שלו, שמידע מהותי המתייחס לבנק

  ;תאגידים בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח

או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח כספי , קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו  .ב
המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים , כזו

  ;יות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיולמטרות חיצונ

את מסקנותינו לגבי בדוח של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו האפקטיביות הערכנו את   .ג
  וכן ;לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, של הבקרות והנהלים לגבי הגילויהאפקטיביות 

, גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברביע הרביעי שהשפיע באופן מהותי  .ד
  וכן; על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי

וריון ולוועדת לדירקט, אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואי החשבון המבקרים המשותפים .5
בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי , של דירקטוריון הבנקולוועדה לבחינת הדוחות הכספיים הביקורת 

  : דיווח כספי הבקרה הפנימית על

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח   .א
  וכן; לסכם ולדווח על מידע כספי, לעבד, גוע ביכולתו של הבנק לרשוםאשר סביר שצפויים לפ, 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, ם אחראין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אד
  
  2010 במרס 24
  
  
  
  

  גליה מאור  

  מנהל כללי ראשי 
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  (CERTIFICATION) -הצהרה 

  :אני זאב נהרי מצהיר כי

  ").הדוח: "להלן (2009לשנת ") הבנק: "להלן(מ "סקרתי את הדוח השנתי של בנק לאומי לישראל בע .1

בדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עו, בהתבסס על ידיעתי .2
לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה , לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו

  .המכוסה בדוח

מכל הבחינות , הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, ידיעתי בהתבסס על .3
תוצאות הפעולות והשינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של הבנק לימים , הכספיאת המצב , המהותיות
  .בדוחהמוצגים ולתקופות 

אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי ולבקרה  .4
  :וכן"). דוח הדירקטוריון"כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר (הפנימית של הבנק על דיווח כספי 

המיועדים להבטיח , או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה  .א
ובאותם  מובא לידיעתנו על ידי אחרים בבנק, לרבות תאגידים מאוחדים שלו, שמידע מהותי המתייחס לבנק

  ;תאגידים בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח

או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח כספי , ענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזוקב  .ב
המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים , כזו

  ;והנחיותיולמטרות חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים 

את מסקנותינו לגבי בדוח של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו האפקטיביות הערכנו את   .ג
  וכן ;לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, של הבקרות והנהלים לגבי הגילויהאפקטיביות 

, ע ברביע הרביעי שהשפיע באופן מהותיגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאיר  .ד
  וכן; על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי

לדירקטוריון ולוועדת , אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואי החשבון המבקרים המשותפים .5
בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי , של דירקטוריון הבנקולוועדה לבחינת הדוחות הכספיים הביקורת 

  : דיווח כספי הבקרה הפנימית על

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח   .א
  וכן;  כספילסכם ולדווח על מידע, לעבד, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתו של הבנק לרשום, 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
  
  2010 במרס 24
  
  

  זאב נהרי  

  ה בכיר למנהל הכללישנמ  

  חבר הנהלה בכיר לכספים  

חשבונאות ושוקי הון  
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  דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי

אחראים להקמה ולקיום של בקרה פנימית נאותה , ")הבנק", להלן(הדירקטוריון וההנהלה של בנק לאומי לישראל 
מערכת הבקרה הפנימית של הבנק "). דוח הדירקטוריון"ור בדבר כהגדרתה בהוראות הדיווח לציב(על דיווח כספי 

תוכננה כדי לספק מידה סבירה של בטחון לדירקטוריון ולהנהלה של הבנק לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות 
ללא תלות בטיב . כספיים המפורסמים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן . לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות, ן שלהןרמת התכנו
  .אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי

בהתאם ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות 
ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון , בנוסף. והרישומים החשבונאיים מהימנים, הנכסים מוגנים, להרשאות ההנהלה

לרבות ביצוע נהלי ,  ביצוע(monitor)נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים 
  .בקרה פנימית

 31יות הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי ליום הנהלת הבנק בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיב
 Committee of Sponsoringבהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של , 2009בדצמבר 

Organizations of the Treadway Commission (COSO) .31ההנהלה מאמינה כי ליום , בהתבסס על הערכה זו 
  .של הבנק על דיווח כספי הינה אפקטיבית הבקרה הפנימית 2009בדצמבר 

 בוקרה על ידי רואי החשבון 2009בדצמבר  31האפקטיביות של הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי ליום 
כפי שצויין בדוח שלהם בעמוד , של הבנק הפירמות קוסט פורר גבאי את קסירר וסומך חייקיןהמשותפים המבקרים 

בדבר האפקטיביות של הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי בלתי מסוייגת  דעת  אשר בו נכללה חוות308מספר 
  .2009 בדצמבר 31ליום 

  

  

  

  

 

 איתן רף  

  ר הדירקטוריון"יו  

  

  

  

  

  

  גליה מאור  
  מנהל כללי ראשי  

  

  

  

  

  

  זאב נהרי  
  משנה בכיר למנהל הכללי  

  חבר הנהלה בכיר לכספים  

  חשבונאות ושוקי הון  
  
        2010 במרס 24
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   -מ "דוח רואי החשבון המבקרים המשותפים לבעלי המניות של בנק לאומי לישראל בע
  בקרה פנימית על דיווח כספי

, 2009 בדצמבר 31על דיווח כספי ליום )  הבנק-להלן (מ "ביקרנו את הבקרה הפנימית של בנק לאומי לישראל בע
 Committee of Sponsoring-ת של הבהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימי

Organizations of the Treadway Commission (COSO) . הדירקטוריון והנהלת הבנק אחראים לקיום בקרה
הנכללת בדוח , ולהערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית על דיווח כספי, פנימית אפקטיבית על דיווח כספי

אחריותנו היא לחוות דעת על הבקרה . ל דיווח כספי המצורףהדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית ע
  .הפנימית של הבנק על דיווח כספי בהתבסס על ביקורתנו

 (Public Companyערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקנים של המועצה לפיקוח על החשבונאות של חברות ציבוריות 
(Accounting Oversight Board) פי תקנים אלה נדרש מאיתנו  על. קח על הבנקיםכפי שאומצו על ידי המפ, )ב"ארה

לתכנן את הביקורת ולבצעה כדי להשיג מידה סבירה של בטחון בדבר שאלת קיומה של בקרה פנימית אפקטיבית על 
הערכת , ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי. מכל הבחינות המהותיות, דיווח כספי

בדיקה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על , ה מהותיתהסיכון לקיומה של חולש
אנו סבורים . ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים אחרים שחשבנו כי הם נחוצים בהתאם לנסיבות. הסיכון שהוערך

  .שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו

מתוכנן כדי לספק מידה סבירה של בטחון לגבי מהימנות הדיווח בקרה פנימית של בנק על דיווח כספי הינה תהליך ה
, (Israeli GAAP)הכספי והכנת הדוחות הכספיים למטרות חיצוניות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל 

: בקרה פנימית של בנק על דיווח כספי כוללת את המדיניות והנהלים אשר. להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו
משקפות באופן מדויק ונאות את העסקאות וההעברות של נכסי , בפירוט סביר, יכים לשמירת רשומות אשרשי) 1(

מספקים מידה סבירה של בטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם ) 2: (הבנק
ושתקבולים , יותיו ולהוראות המפקח על הבנקים והנח(Israeli GAAP)לכללי חשבונאות מקובלים בישראל 

מספקים מידה סבירה ) 3(-ו; ותשלומים של הבנק נעשים רק בהתאם להרשאות של הנהלת הבנק והדירקטורים שלו
שיכולה להיות להם , שימוש או העברה לא מורשים של נכסי הבנק, של בטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה

  .השפעה מהותית על הדוחות הכספיים

, כמו כן. בקרה פנימית על דיווח כספי עלולה שלא למנוע או שלא לגלות הצגה מוטעית, ה המובנותבשל מגבלותי
ההשלכות של הערכת אפקטיביות כלשהי על תקופות עתידיות נתונות לסיכון שבקרות עלולות להפוך לבלתי 

  .או שרמת הציות למדיניות או לנהלים עלולה להידרדר, מתאימות בגלל שינויים בתנאים

, 2009 בדצמבר 31בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליום , מכל הבחינות המהותיות, הבנק קיים, דעתנול
 Committee of Sponsoring -בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית של ה

Organizations of the Treadway Commission (COSO).  

דרך פעולתו של (לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ביקורת מקובלים בישראלבהתאם לתקני , ביקרנו גם
 ותקני ביקורת מסוימים שיישומם בביקורת של תאגידים בנקאיים נקבע לפי ההנחיות 1973-ג"התשל, )רואה חשבון

 ואת 2008- ו2009 בדצמבר 31את המאזנים של הבנק והחברות המאוחדות שלו לימים , של המפקח על הבנקים
 -הדוחות על השינויים בהון העצמי והדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים , דוחות הרווח וההפסד המאוחדים

 כלל 2010 במרס 24והדוח שלנו מיום , 2009 בדצמבר 31לכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 
   .ל"חוות דעת בלתי מסויגת על הדוחות הכספיים המאוחדים הנ

  

  

  

  סומך חייקין  קוסט פורר גבאי את קסירר  

  רואי חשבון  רואי חשבון  
  

  ואי החשבון המבקרים המשותפיםר  2010 במרס 24
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   -מ "דוח רואי החשבון המבקרים המשותפים לבעלי המניות של בנק לאומי לישראל בע
  דוחות כספיים שנתיים

והחברות המאוחדות שלו )  הבנק-להלן (מ " בעללאומי לישראהמצורפים של בנק המאוחדים ביקרנו את המאזנים 
הדוחות על השינויים בהון ,  המאוחדים ואת דוחות הרווח וההפסד2008- ו2009 בדצמבר 31לימים )  הקבוצה-להלן (

 31 הסתיימה ביום שהאחרונה שבהןתזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים  עלהמאוחדים העצמי והדוחות 
אחריותנו היא לחוות דעה על . פיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של הבנקדוחות כס. 2009בדצמבר 

  .אלה בהתבסס על ביקורתנו דוחות כספיים

 מכלל הנכסים 2%-לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ
ווחיהן מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים ור, בהתאמה, 2008- ו2009 בדצמבר 31המאוחדים לימים 

 מכלל הרווח המאוחד מפעולות מימון 2%- וכ0.1%-כ, 2%-הכלולים בדוחות הרווח וההפסד המאוחדים מהווים כ
הדוחות . בהתאמה, 2007- ו2008, 2009 בדצמבר 31לפני הפרשה לחובות מסופקים לשנים שהסתיימו בימים 

ככל שהיא , וקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנוהכספיים של אותן חברות ב
  .מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים, מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות

דרך (לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון ,  בישראלערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
 ותקני ביקורת מסוימים שיישומם בביקורת של תאגידים בנקאיים נקבע 1973-ג"התשל, )ה חשבוןרוא פעולתו של

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה  על.  והנחיותיופקח על הבנקיםוראות המלפי ה
לת בדיקה מידגמית של ביקורת כול. של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית להשיג מידה סבירה
ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל . בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים ראיות התומכות

המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של הבנק וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות  האומדנים
  . נאות לחוות דעתנואנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס .הכספיים בכללותה

, ל משקפים באופן נאות"הדוחות הכספיים הנ, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, לדעתנו
 ואת 2008- ו2009 בדצמבר 31 לימים החברות המאוחדות שלואת המצב הכספי של הבנק ו ,מכל הבחינות המהותיות

 שהאחרונה שבהן לכל אחת משלוש השנים הקבוצהי המזומנים של השינויים בהון העצמי ותזרימ ,תוצאות הפעולות
, לדעתנו, כמו כן. (Israeli GAAP) בישראל  בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים2009 בדצמבר 31 הסתיימה ביום

  .ל ערוכים בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו"הדוחות הכספיים הנ

  :הלב תשומת את ניםמפ אנו, ל" הנ חוות דעתנואת לסייג מבלי
 תביעות נגד הבנק ונגד חברות מאוחדות לרבות בקשות לאישורן דבר ב6-4 ,2 סעיפים) ז(18 בבאור לאמור .1

  .כתביעות ייצוגיות
 .  בדבר תביעות ואי ודאויות הקשורות בחברות כלולות)יג(-ו) בי(18לאמור בבאור  .2
  .קייםבדבר קביעה של הממונה על ההגבלים העס) יד(18לאמור בבאור  .3

על מצבו הכספי ועל תוצאות , אם בכלל, ל על הבנק"הבנק אינו יכול להעריך מה תהיינה ההשלכות של העניינים הנ
  .פעולותיו ואם תהיינה מהותיות

 (Public Company בהתאם לתקנים של המועצה לפיקוח על החשבונאות של חברות ציבוריות, ביקרנו גם
(Accounting Oversight Board )את הבקרה הפנימית של הבנק , כפי שאומצו על ידי המפקח על הבנקים, )ב"ארה

- בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית של ה2009 בדצמבר 31על דיווח כספי ליום 
Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commision (COSO) , במרס 24והדוח שלנו מיום 

  . כלל חוות דעת בלתי מסוייגת2010

  

  

  סומך חייקין  קוסט פורר גבאי את קסירר  

  רואי חשבון  רואי חשבון  
  

  ואי החשבון המבקרים המשותפיםר  2010 במרס 24



  מ וחברות מאוחדות שלו"בנק לאומי לישראל בע
   2009 בדצמבר 31ם מאזן מאוחד ליו
 סכומים מדווחים
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31 בדצמבר 312008 בדצמבר 2009

(במיליוני ש"ח)באור

נכסים

2,1442,93333,130מזומנים ופיקדונות בבנקים

3,1457,50544,910ניירות ערך

744201ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר 

4204,669213,215אשראי לציבור

5407520אשראי לממשלות

62,1781,842השקעות בחברות כלולות

73,5533,445בניינים וציוד

89,78613,529נכסים אחרים

321,775310,792סך כל הנכסים

התחייבויות והון

9250,418244,783פיקדונות הציבור

103,7853,742פיקדונות מבנקים

712831פיקדונות מממשלות

273549ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר

1125,26120,636אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים

1219,18221,334התחייבויות אחרות

299,631291,875סך כל ההתחייבויות

282245זכויות בעלי מניות חיצוניים

1321,86218,672הון עצמי

  321,775310,792סך כל ההתחייבויות וההון
  

  .הבאורים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

  .30באור ראה , תמצית הדוחות הכספיים של הבנק בלבד

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

   נהריזאב   מאור גליה   ישראל גלעד'פרופ  אפרים צדקה 'פרופ   רףאיתן
 יושב ראש

  הדירקטוריון
   הכללי למנהלבכיר משנה   מנהל כללי ראשי  דירקטור  דירקטור

  חבר הנהלה בכיר לכספים

  חשבונאות ושוקי הון
  

  2010 במרס 24: תאריך אישור הדוחות הכספיים



  מ וחברות מאוחדות שלו"בנק לאומי לישראל בע
   דוח רווח והפסד מאוחד

  2009 בדצמבר 31 שנסתיימה ביום לשנה
 סכומים מדווחים
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200920082007

(במיליוני ש"ח)באור

207,0236,3807,648רווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

41,5172,145407הפרשה לחובות מסופקים

5,5064,2357,241רווח מפעילות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים

הכנסות תפעוליות ואחרות

213,5113,5383,593עמלות תפעוליות

461(912)22707רווחים (הפסדים) מהשקעות במניות, נטו 

23345174168הכנסות אחרות

4,5632,8004,222סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות

הוצאות תפעוליות ואחרות

244,0524,1184,218משכורות והוצאות נלוות

1,5141,3971,274אחזקה ופחת בניינים וציוד

251,3711,4881,445הוצאות אחרות

6,9377,0036,937סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

3,132324,526רווח מפעולות רגילות לפני מסים

261,1914211,722הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות

2,804(389)1,941רווח (הפסד) מפעולות רגילות לאחר מסים

חלק הקבוצה ברווחים מפעולות רגילות לאחר מסים של 

681249184חברות כלולות לאחר השפעת המס

חלקם של בעלי מניות חיצוניים ברווחים

(4)(18)(36)מפעולות רגילות לאחר מסים של חברות מאוחדות

2,984(158)1,986רווח נקי (הפסד) מפעולות רגילות

2728250373רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

2,014923,357רווח נקי

רווח למניה

(בש"ח)רווח בסיסי:

2.11(0.11)1.35רווח נקי (הפסד) מפעולות רגילות 

0.020.170.26רווח מפעולות בלתי רגילות, לאחר מסים 

1.370.062.37רווח נקי  

רווח מדולל:

2.08(0.11)1.35רווח נקי (הפסד) מפעולות רגילות 

0.020.170.26רווח  מפעולות בלתי רגילות, לאחר מסים 

1.370.062.34רווח נקי  

(באלפים) 

1,473,5511,462,2521,414,233ממוצע משוקלל של מספר המניות לצורך חישוב הרווח הבסיסי

1,473,5511,470,9611,433,803ממוצע משוקלל של מספר המניות לצורך חישוב הרווח המדולל

)א()א(

)א( )א(

  
 
  .סווג מחדש  )א(

  . חלק בלתי נפרד מהםמהוויםהבאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

.30ראה באור , תמצית הדוחות הכספיים של הבנק בלבד



  מ וחברות מאוחדות שלו"בנק לאומי לישראל בע
  דוח על השינויים בהון העצמי

  2009 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
 סכומים מדווחים
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קרנות הון

בשל עסקאות

תשלום מבוסס

מניות

ואחרות (א)פרמיההון מניות

(במיליוני ש"ח)

7,000-405יתרה ליום 1 בינואר 2007

---רווח נקי בשנת החשבון

---דיבידנד מוצע 

---דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן 

205--הטבה בשל עסקאות תשלום מבוסס מניות

---התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן

---רווחים בגין ניירות ערך זמינים למכירה שמומשו ו/ או נזקפו לרווח והפסד (ג)

---השפעת המס המתייחס

---התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות כלולות

---הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

7,000-610יתרה ליום 31 בדצמבר 2007

---רווח נקי בשנת החשבון

(300)59855הנפקת מניות

---דיבידנד ששולם 

(26)--הטבה בשל עסקאות תשלום מבוסס מניות

---רווח כולל אחר בחברות כלולות שנזקף ישירות לעודפים

---התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן

---הפסדים בגין ניירות ערך זמינים למכירה שמומשו ו/ או נזקפו לרווח והפסד (ג)

---השפעת המס המתייחס

---התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות כלולות

---הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

7,059855284יתרה ליום 31 דצמבר 2008

---רווח נקי בשנת החשבון

(117)117-פקיעת כתבי אופציה 

30--הטבה בשל עסקאות תשלום מבוסס מניות

---רווח כולל אחר בחברות כלולות שנזקף ישירות לעודפים

---התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן

---רווחים בגין ניירות ערך זמינים למכירה שמומשו ו/או נזקפו לרווח והפסד (ג)

---השפעת המס המתייחס

---התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות כלולות

---הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

  7,059972197יתרה ליום 31 דצמבר 2009
 
  .ח קרנות הון אחרות" מיליון ש10כולל   )א(

 )).2)(ו(-ו) 3)(ה(1ראה באור (ל "ות מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות אוטונומיות בחוהתאמ  )ב(

  .לרבות הפרשות לירידת ערך  )ג(
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רווח (הפסד) כולל אחר מצטבר

התאמות בגין

הלוואותדיבידנד הצגת ניירותסך כל

לעובדיםשהוכרזערך זמיניםהון המניות

סך כל ההוןלרכישתלאחרעודפיםהתאמותלמכירה לפיוקרנות 

העצמימניות הבנקתאריך המאזןשנצברומתרגום (ב) שווי הוגןההון 

7,405623(403)10,343-(477)17,491

---3,357--3,357

---(1,414)--(1,414)

---(270)270--

205-----205

-116----116

-(326)----(326)

-89----89

--(42)---(42)

-----7373

7,610502(445)12,016270(404)19,549

---92--92

614-----614

----(270)-(270)

(26)-----(26)

---(110)--(110)

-(3,636)----(3,636)

-1,852----1,852

-634----634

--(57)---(57)

-----3030

8,198(648)(502)11,998-(374)18,672

---2,014--2,014

-------

30-----30

---164--164

-2,357----2,357

-(876)----(876)

-(524)----(524)

--28---28

-----(3)(3)

8,228309(474)14,176-(377)21,862

)ד(

)ד(

  )ד(
  
יתרת ) ח" מיליון ש987 - 2007 בדצמבר 31, ח" מיליון ש1,638 - 2008 בדצמבר 31(ח שאינם ניתנים לחלוקה כדיבידנד " מיליון ש984כולל   )ד(

  .ה להוראות בנק ישראל ולמגבלות המפורטות בנוהל בנקאי תקיןהסכום לחלוקה כפופ

  .מהווים חלק בלתי נפרד מהםהמאוחדים דוחות הכספיים להבאורים 



  ות מאוחדות שלומ וחבר"בנק לאומי לישראל בע
  דוח מאוחד על תזרימי המזומנים 

   2009 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
 סכומים מדווחים
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200920082007

(במיליוני ש"ח)

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

2,014923,357רווח נקי לשנה

ההתאמות הדרושות להצגת המזומנים מפעולות:

(120)(128)(79)חלק הקבוצה ברווחים בלתי מחולקים של חברות כלולות (א)

36188חלקם של בעלי מניות חיצוניים ברווחים של חברות מאוחדות

24201-הטבה בשל עסקאות תשלום מבוסס מניות

612520460פחת על בניינים וציוד

211715הפחתות

1,5172,145407הפרשה לחובות מסופקים

105-הפרשה לירידת ערך של נכסים שהועברו לבעלות הקבוצה 

(354)(52)(1,085)רווח נטו, ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה

44624(240)הפסד (רווח) שמומש ושטרם מומש מהתאמות לשווי הוגן של ניירות ערך למסחר

-(27)(1)רווח מקבלת ניירות ערך ללא תמורה

-(17)-רווח ממימוש השקעות בחברות כלולות לאחר מס

(357)--רווח נטו ממימוש השקעות בחברות שוק ההון

(18)2(28)הפסדים (רווחים) , נטו, ממכירת בניינים לאחר מס

2001,32828הפרשה לירידת ערך אגרות חוב זמינות למכירה

-9576הפרשה לירידת ערך מניות זמינות למכירה

(5)(2)-ביטול הפרשות מיוחדות בקשר לרכוש קבוע

1663323מסים נדחים - נטו

(30)672(309)גידול (קיטון) בעודף עתודות על יעודות לפיצויי פרישה ולפנסיה

-(234)-רווח מהנפקה לצד ג' בחברה בת

16(1)(6)אחר, נטו

  2,8275,4223,660מזומנים, נטו, מפעילות שוטפת
 
  .בניכוי דיבידנד שהתקבל  )א(

  . חלק בלתי נפרד מהםמהווים המאוחדים הכספייםהבאורים לדוחות 

  .30ראה באור , תמצית הדוחות הכספיים של הבנק בלבד

  
  
  



  ות מאוחדות שלומ וחבר"בנק לאומי לישראל בע
  )המשך(דוח מאוחד על תזרימי המזומנים 

   2009 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
 סכומים מדווחים
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200920082007

(במיליוני ש"ח)

 תזרימי מזומנים מפעילות בנכסים

(1,338)5,380(562)קיטון (גידול), נטו, בפיקדונות בבנקים, לתקופה מקורית של יותר משלושה חודשים  

(26)(32)(68)רכישת אגרות חוב מוחזקות לפדיון

725104973תמורה מפדיון אגרות חוב מוחזקות לפדיון

(37,531)(46,165)(36,231)רכישת ניירות ערך זמינים למכירה

14,8805,8107,701תמורה ממכירת ניירות ערך זמינים למכירה

9,10241,53029,028תמורה מפדיון ניירות ערך זמינים למכירה

(1,091)(3,241)1,213קיטון (גידול), נטו, בניירות ערך למסחר

(15,429)(16,615)7,212קיטון (גידול), נטו, באשראי לציבור

113122378קיטון נטו, באשראי לממשלות

(18)--השקעות נוספות במניות של חברות מאוחדות

-360-הנפקת מניות לצד ג' בחברה בת

-29-תמורה ממימוש השקעה בחברות כלולות

(35)(13)(39)רכישת מניות בחברות כלולות

(697)(715)(759)רכישת בניינים וציוד

(655)454(543)קיטון (גידול), נטו, בניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר 

424558תמורה ממכירת בניינים, בניכוי המס המתייחס

-439תמורה ממימוש נכסים שהועברו לבעלות הקבוצה

357--תמורה נטו, ממימוש חברות בשוק ההון

(1,361)(5,781)3,388קיטון (גידול), נטו, בנכסים אחרים

(19,686)(18,719)(1,484)מזומנים, נטו, ששימשו לפעילות בנכסים

תזרימי מזומנים מפעילות בהתחייבויות ובהון    

גידול (קיטון), נטו, ב-

5,6356,7386,222פיקדונות הציבור

898(2,397)43פיקדונות מבנקים

(948)(367)(119)פיקדונות מממשלות

4,8065,0894,233הנפקת אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים

(607)(3,701)(865)פדיון אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים

4,8381,851(1,318)גידול (קיטון), נטו, בהתחייבויות אחרות

318231(276)גידול (קיטון), נטו, בניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי מכר חוזר

-614-הנפקת מניות לעובדים

(2,500)(1,684)-דיבידנד ששולם לבעלי המניות

(45)--דיבידנד ששולם לבעלי מניות חיצוניים בחברות מאוחדות

13073פרעון הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

7,9079,4789,408מזומנים, נטו, מפעילות בהתחייבויות ובהון

(6,618)(3,819)9,250גידול (קיטון) במזומנים

31,00534,82441,442יתרת מזומנים לתחילת השנה

40,25531,00534,824יתרת מזומנים לסוף השנה

)א(

)א(

   
 
 .ווג מחדשס  )א(

  . חלק בלתי נפרד מהםמהווים המאוחדים הכספייםהבאורים לדוחות 

  .30 באורראה , תמצית הדוחות הכספיים של הבנק בלבד



  חדות שלומ וחברות מאו"בנק לאומי לישראל בע
  )המשך(דוח מאוחד על תזרימי המזומנים 

   2009 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
 סכומים מדווחים
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  : פעולות שלא במזומנים- ' אנספח 

  2009 שנת
תיק הזמין למכירה לאשראי לציבור עקב השאלת הח מ" מיליוני ש359הועברו ניירות ערך בסך שנה במשך ה )1(

  .רךניירות ע

 .ח בגין אשראים שסולקו" מיליוני ש65 הועברו נכסים מאשראי לציבור לנכסים אחרים בסך שנהבמשך ה )2(
  

  2008שנת 
ח עקב השאלת ניירות " מיליוני ש73במשך השנה הועברו ניירות ערך זמינים למכירה לאשראי לציבור בסך  )1(

  .ערך
  .ח" מיליוני ש73אי שסולק בסך מלקוח כנגד אשרלמכירה במשך השנה התקבל שטר הון בתיק הזמין  )2(

  .ח" מיליוני ש19במשך השנה נרכש רכוש קבוע כנגד התחייבויות לספקים בסך  )3(
  

  2007שנת 
  .ח" מיליוני ש1,414דיבידנד מוצע בסך  )1(
ח עקב סיום " מיליוני ש253הזמין למכירה בסך במשך השנה הועברו מאשראי לציבור ניירות ערך לתיק  )2(

 . השאלת ניירות ערך

 .בגין אשראים שסולקו ח" מיליוני ש8השנה הועברו מאשראי לציבור ניירות ערך לנכסים אחרים בסך במשך  )3(
 . ח" מיליוני ש501במשך השנה הועברו מניות מהתיק הזמין למכירה לסעיף השקעות בחברות כלולות בסך  )4(

  . ח" מיליוני ש18במשך השנה נרכש רכוש קבוע כנגד התחייבויות לספקים בסך  )5(

  
  .  לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםהבאורים

  .30 באורראה ,  של הבנק בלבדים תמצית הדוחות הכספי
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 עמוד פירוט הבאורים

 319 ות החשבונאיתיעיקרי המדינ 1

 340 מזומנים ופיקדונות בבנקים 2

 341 ניירות ערך 3

 348 אשראי לציבור 4

 356 אשראי לממשלות 5

 356 חברות כלולותהשקעות ב 6

 362 בניינים וציוד 7

 363 נכסים אחרים 8

 363 נות הציבורדופיק 9

 363 פיקדונות מבנקים 10

 364 שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים, אגרות חוב 11

 365 התחייבויות אחרות 12

 366 הון עצמי והלימות הון 13

 369 שעבודים ותנאים מגבילים  14

 371 בדיםזכויות עו  15

 381 נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  16

 383 נכסים והתחייבויות לפי תקופות לפרעון ולפי בסיסי הצמדה  17

 385 התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות  18

 416 בעלי ענין וצדדים קשורים של הבנק והחברות המאוחדות שלו  19

 422 ות מסופקיםרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחוב  20

  424 עמלות תפעוליות  21

  424 נטו, מהשקעות במניות) הפסדים(רווחים   22

  425 הכנסות אחרות  23

  425 משכורות והוצאות נלוות  24

  425 הוצאות אחרות  25

  426 הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות  26

  430 רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים  27

  430 ת ואזורים גאוגרפייםמגזרי פעילו  28

  440 אשראים ופיקדונות מפיקדונות מיועדים, פיקדונות מיועדים  29

  440 בנקהתמצית הדוחות הכספיים של   30
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   עיקרי המדיניות החשבונאית- 1באור 

  כללי  )א(

ובהתאם להוראות  (Israeli GAAP)בישראל הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים 
  .דוח כספי שנתי של תאגיד בנקאיהמפקח על הבנקים והנחיותיו בדבר עריכת 

של הבנק  סולותמצית הדוחות הכספיים . פרסום הדוחות הכספיים הוא על בסיס דוחות מאוחדים בלבד
  .30ניתנת בבאור 

  הגדרות   )ב(

  - כספיים אלה בדוחות

  .בנקהעם דוחות , במישרין או בעקיפין, שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא  חברות- מאוחדות חברות

לרבות שותפות או מיזם מאוחדות באיחוד יחסי וחברות  מאוחדותלמעט חברות ,  חברות-לות  כלוחברות
  . על בסיס השווי המאזניהכספייםבדוחות , במישרין או בעקיפין,  כלולהבהן בנקשהשקעת ה, משותף

  .או חברות כלולותת באיחוד יחסי ומאוחד ותחבר , חברות מאוחדות- מוחזקות חברות

  . של הבנק מחוץ לישראלמאוחדותסניפים או חברות , סוכנויות, נציגויות - ל"שלוחות בחו

זהו המטבע של , בדרך כלל;  המטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית שבה הבנק פועל- מטבע הפעילות
  . הסביבה שבה תאגיד מפיק ומוציא את עיקר המזומנים

  .  המטבע לפיו מוצגים הדוחות הכספיים- מטבע ההצגה

  .למעט בעלי עניין,  של לשכת רואי חשבון בישראל29' מסלוי דעת י בגם כמשמעות-ים  קשורדיםצד

  .1968-ח" לחוק ניירות ערך התשכ1בסעיף " בתאגיד, "בעל עניין"" להגדרה 1 כמשמעותם בפסקה - בעלי עניין

 . המרכזית לסטטיסטיקההלשכהשמפרסמת  בישראל  מדד המחירים לצרכן- מדד

 דעת גילוייבהתאם להוראות , 2003למדד בגין חודש דצמבר ומינלי היסטורי שהותאם  סכום נ- מותאם סכום
 . של לשכת רואי חשבון בישראל 36- ו23

 שנוספו, בתוספת סכומים בערכים נומינליים, )2003 בדצמבר 31 ( סכום מותאם למועד המעבר- מדווח סכום
 .רובניכוי סכומים שנגרעו לאחר מועד המעב,  המעבר מועדלאחר

  . דיווח כספי המבוסס על סכומים מדווחים- דיווח כספי נומינלי

 דיווח כספי בערכים המותאמים על פי השינויים בכח הקניה הכללי של המטבע -דיווח כספי מותאם 

  .בהתאם להוראות גילויי הדעת של לשכת רואי חשבון בישראל הישראלי
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1באור 

  דוחות כספיים בסכומים מדווחים  )ג(

  כללי )1(

 12 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 2001 בחודש אוקטובר

 17ובהתאם לתקן חשבונאות מספר , בהתאם לתקן זה". הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים"בדבר 
 1הופסקה ההתאמה של הדוחות הכספיים לאינפלציה החל מיום , 2002שפורסם בחודש דצמבר 

המשיך הבנק לערוך דוחות מותאמים בהתאם להוראות , 2003 בדצמבר 31עד ליום . 2004בינואר 

החל .  של לשכת רואי חשבון בישראל36המפקח על הבנקים על בסיס הכללים שנקבעו בגילוי דעת 
הבנק .  והוראות המעבר של המפקח על הבנקים12 מיישם הבנק את הוראות תקן 2004 בינואר 1מיום 

  .העלות ההיסטורית המותאמת למדד המחירים לצרכןערך את דוחותיו הכספיים בעבר על בסיס 

 שימשו נקודת מוצא לדיווח 2003 בדצמבר 31הסכומים המותאמים הכלולים בדוחות הכספיים ליום 
תוספות שבוצעו במהלך התקופה נכללו בערכים . 2004 בינואר 1החל מיום . הכספי בסכומים מדווחים

 מוצגים 2003 בדצמבר 31 ולתקופות הדיווח שאחרי הדוחות הכספיים לתאריכים, לפיכך. נומינליים
בסכומים מדווחים בהתאם לתקני חשבונאות של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות והוראות 

  .המפקח על הבנקים

אלא רק את , סכומי הנכסים הלא כספיים אינם מייצגים בהכרח שווי מימוש או שווי כלכלי עדכני
  .אותם נכסים הסכומים המדווחים של

  .משמעותה עלות בסכום מדווח" עלות"בדוחות הכספיים 

  מאזן )2(

; מחיר מצוטט בשוק פעיל שאין להן השקעות במניות; בעיקר בניינים וציוד( לא כספיים פריטים •

והון ) שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים, הוצאות להפחתה בקשר להנפקת אגרות חוב
  . מניות מוצגים בסכומים מדווחים

  .ספיים מוצגים במאזן בערכים נומינליים היסטוריים לתאריך המאזןפריטים כ •

 . של השקעות בחברות כלולות נקבע על בסיס הדוחות הכספיים של חברות אלוהשווי המאזני •

  
  דוח רווח והפסד )3(

נגזרות מהתנועה  או מהפרשות הכלולות במאזן הכנסות והוצאות הנובעות מפריטים לא כספיים •

  . פתיחה לבין סכום מדווח ביתרת סגירהבין סכום מדווח ביתרת

חלק הבנק בתוצאות הפעולות של חברות מוחזקות וחלקם של בעלי המניות החיצוניים בתוצאות  •

  .  של חברות אלובסכומים מדווחים של חברות מאוחדות נקבע על בסיס הדוחות הכספיים

  .יתר מרכיבי דוח רווח והפסד מוצגים בערכים נומינליים

  יים בהון העצמידוח על השינו )4(

   .דיבידנד שהוכרז בשנת הדיווח מוצג בערכים נומינליים
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1באור 

  מטבע חוץ והצמדה  )ד(

  :והתחייבויות כלולים במאזן כלהלן) בניינים וציוד, למעט השקעות בחברות מוחזקות(נכסים  )1(

, אשר פורסמו על ידי בנק ישראל, אלה במטבע חוץ או הצמודים לו כלולים לפי שערי חליפין יציגים •

  .בהתאם לתנאי העיסקאות, ריך המאזן או לתאריך מתאים אחרלתא
הפרשי שער מהתאמת נכסים והתחייבויות במטבע חוץ עקב שינויים בשערי החליפין כלולים בדוח 

  .הרווח וההפסד

  . בתיק הזמין למכירה נזקפים ישירות לקרן הון הפרשי שער ממניות •

פי המדד הידוע בתאריך המאזן או לפי אלה הצמודים במלואם למדד המחירים לצרכן כלולים ל •
 .בהתאם לתנאי העיסקאות, מדד מתאים אחר

  
היציגים השוטפים בעת  הכנסות והוצאות במטבע חוץ כלולות בדוח הרווח וההפסד לפי שערי החליפין )2(

ובתוספת הפרשי השער על הנכסים וההתחייבויות שבגינם נוצרו ההכנסות וההוצאות  ביצוע הפעולות

  .ל"הנ

   :םפרטים על שערי החליפין היציגים ומדד המחירים לצרכן ושיעורי השינוי בהלהלן  )3(

 שיעור השינוי בשנת  בדצמבר 31 

 2009 2008 2007 2009 2008 2007 

 (%) )ח"בש( 

       :שער החליפין של

  )9.0( )1.1( )0.7( 3.846 3.802 3.775 ב"הדולר של ארה

  1.7  )6.4(  2.7 5.659 5.297 5.442 אירו

 )7.0( )28.0( 10.2 7.710 5.548 6.111 הלירה שטרלינג

 )1.3( 4.2 2.9 3.420 3.565 3.667 הפרנק השוויצרי

 )5.8( )3.5( 1.1 4.543 4.383 4.433 סל המטבעות

      )נקודות( :מדד המחירים לצרכן

 2.8 4.5 3.8 97.0 101.3 105.2   מדד ידוע- לחודש נובמבר

 3.4 3.8 3.9 97.5 101.2 105.2  ין מדד בג- לחודש דצמבר

         הפיחות הריאלי 

         :של השקל ביחס

  )12.4( )4.8( )4.4(      לשער החליפין של הדולר

 )9.2( )7.1( )2.7(      לשער החליפין של סל המטבעות
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1באור 

  תרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות והסניפים בחוץ לארץ  )ה(

מסווגות כל החברות המאוחדות בחוץ לארץ כפעילות חוץ בהתאם להוראות המפקח על הבנקים  )1(
  .של הבנק שמטבע הפעילות שלה זהה למטבע הפעילות

: כלהלן ל מתורגמים למטבע ישראלי"הדוחות הכספיים של החברות המאוחדות והסניפים בחו )2(
כספיים מתורגמים לפי שערי החליפין ההיסטוריים ומותאמים לשינויים בכח הקניה  פריטים לא

פריטים כספיים מתורגמים לפי שערי . 2003 בדצמבר 31ללי של השקל ממועד רכישתם ועד הכ
הפרשים הנובעים מתרגום הדוחות הכספיים כאמור נזקפים לדוח הרווח . החליפין לתאריך המאזן

  .וההפסד

  .סעיפי דוח הרווח וההפסד מתורגמים לפי שערי החליפין בסוף כל רבעון

 שמטבע הפעילות שונה ממטבע  כיחידות1994 בדצמבר 31ל סווגו עד "חוחברות מאוחדות מסויימות ב )3(
  .) אוטונומיותיחידות(הפעילות של הבנק 

ל שהותאם על פי השינויים בכח הקניה הכללי של "ההפרשים שהתהוו בין ערך ההשקעה בחברות הנ
ת השקל החדש לבין חלק הבנק בהון העצמי שלהן בהתאם לדוחות הכספיים שהותאמו להשפע

, ולאחר שתורגמו לפי שערי החליפין לתאריך המאזן, השינויים בכח הקניה של המטבע שבו נערכו
 עד 1984התאמות אלו חושבו בגין השנים . במסגרת ההון העצמי" התאמות מתרגום"נזקפו לסעיף 

 הן חושבו לאחר ניכוי הפרשי שער המתייחסים למקורות 1994 עד וכולל 1990בשנים  (1994וכולל 
ההתאמות מתרגום ). בניכוי המס המתייחס, ל ממקורות במטבע חוץ"מון ההשקעות בחברות הנמי

  .תועברנה לדוח הרווח וההפסד עם מימוש ההשקעות באותן חברות

  עקרונות האיחוד ויישום שיטת השווי המאזני  )ו(

   האיחודעקרונות )1(

בנק קיימת היכולת השליטה מתקיימת כאשר ל. חברות בנות הינן יישויות הנשלטות על ידי הבנק
 .לקבוע את המדיניות הכספית והתפעולית של הישות בכדי להשיג הטבות ממשאביה ומפעילויותיה

 זכויות 50%-מניות המקנות יותר מ, במישרין או בעקיפין, השליטה מתקיימת כאשר הבנק מחזיק
מות נסיבות  אלא אם כן קיי,הצבעה בחברת הבת והזכויות למינוי מרבית חברי הדירקטוריון שלה

   .המונעות בעליל מהחברה האם יישום השליטה בפועל

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות הכספיים המבוקרים של הבנק ושל ישויות בהן 
הדוחות הכספיים של חברות בנות נכללים בדוחות הכספיים המאוחדים . מתקיימת שליטה של הבנק

המדיניות החשבונאית של חברות בנות שונתה . יטהמיום השגת השליטה ועד ליום הפסקת השל
למעט במקרים בהם , במידת הצורך על מנת להתאימה למדיניות החשבונאית שאומצה על ידי הבנק

  .הותר אחרת על ידי המפקח על הבנקים

עודף עלות הרכישה של השקעה בחברה מוחזקת על חלקה של החברה המחזיקה בשוויים ההוגן של 
בניכוי שוויין ההוגן של התחייבויותיה הניתנות ) לרבות נכסים בלתי מוחשיים(זיהוי נכסיה הניתנים ל

בהתאם להוראות המפקח על הבנקים . מהווה מוניטין  במועד הרכישה)לאחר ייחוס מסים(לזיהוי 
 . שנים אלא אם המפקח על הבנקים התיר אחרת10מוניטין חיובי ושלילי מופחת על פני תקופה של 

ולהתחייבויות חס לנכסים ויי שעלותה עודף ".נכסים אחרים"ג במאזן המאוחד במסגרת מוניטין מוצ
  . זקף לסעיפים המתאימים במאזןיי

  .בדוחות הכספיים המאוחדים יתרות ועיסקאות הדדיות בין החברות שאוחדו בוטלו

הדוחות הכספיים של שתי חברות בבעלות מלאה שהן חברות נכסים ושרות של הבנק מאוחדים 
  .של הבנק סולומסגרת הדוחות הכספיים ב
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1באור 

  חברות כלולות  )2(

בהתבסס , מוצגות לפי שיטת השווי המאזני 68 בגילוי דעת ןכהגדרתהשקעות במניות בחברות כלולות 
שחושב במועד הרכישה  ההשקעות כוללות מוניטין. על הדוחות הכספיים המבוקרים של החברות

 ן על ידמהכלולות שיושהחברות הות החשבונאית של המדיני .ומוצגות בניכוי הפסדים מירידת ערך

  . בישראלים מקובלם חשבונאייםכללל הינה בהתאם

חלקו של הבנק בתוצאותיהן הכספיות של חברות כאמור מוצג לאחר הפחתת עודף העלות שנוצר 

. עודף העלות שיוחס לנכסים וההתחייבות מופחת לאורך החיים השימושיים של הנכס. ברכישתן
  . שנים10 ומוניטין שלילי מופחתים בקו ישר על פני מוניטין

המוחזקות על ידי , של יחידות" התאמות מתרגום"נזקף חלק הבנק ב, בדוח על השינויים בהון העצמי
  . כיחידות שהפעילות שלהן היא במטבע פעילות השונה ממטבע הפעילות של הבנק, חברות כלולות

  . להלן'אראה סעיף כ, שום ירידת ערך בחברות כלולותווח את הצורך ברייהבנק בוחן בכל תקופת ד

הלוואות בתנאים ) בעיקר תאגידי עזר(הבנק נתן למספר חברות מאוחדות שהן בבעלותו המלאה 

נכללים במאזן , סכומים שנזקפו בשל כך לקרנות הון בדוחות הכספיים של אותן החברות. מועדפים
  .הבנק כחלק מסכום ההשקעה בהן

  ניירות ערך  )ז(

ניירות ערך זמינים למכירה , אגרות חוב מוחזקות לפדיון: רות הערך מסווגים לשלושה תיקיםניי )1(

  .וניירות ערך למסחר

  אגרות חוב מוחזקות לפדיון  .א
אגרות חוב מוחזקות לפדיון . אגרות חוב אשר לבנק יש כוונה ויכולת להחזיקן עד למועד הפדיון

בהתחשב בחלק היחסי של , ער שנצברומוצגות לפי העלות בתוספת ריבית והפרשי הצמדה וש
  .הפרמיה או הנכיון ובניכוי הפרשה לירידת ערך שאינה בעלת אופי זמני

  ניירות ערך למסחר  .ב
ניירות ערך למסחר מוצגים . ניירות ערך אשר נרכשו ומוחזקים במטרה למוכרם בתקופה הקרובה

. ק מצוטטים בשווקים פעיליםעל סמך מחירי שוהשווי ההוגן נקבע .  ביום הדיווחלפי השווי ההוגן
  .רווחים והפסדים שטרם מומשו נזקפים לדוח הרווח וההפסד

  ניירות ערך זמינים למכירה  .ג
ניירות ערך . זקות לפדיון או כניירות ערך למסחרחניירות ערך אשר לא סווגו כאיגרות חוב מו

שלא ת הון סיכון וקרנו אופציות ,למעט מניות, זמינים למכירה מוצגים במאזן לפי השווי ההוגן

סמך מחירי שוק השווי ההוגן מתבסס על . מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין המוצגות לפי העלות
אומדן השווי ההוגן מתבסס על , אם מחיר שוק מצוטט אינו זמין .מצוטטים בשווקים פעילים
אומדן השווי ההוגן מתחשב במחירים של נכסים דומים או  .המידע הזמין הטוב ביותר

  .ייבויות דומות ובתוצאות של שיטות הערכה שונותהתח

הנסחרים בשוק לא פעיל לעתים פיננסיים נוספים  ומכשירים ירות ערךבקביעת שווי הוגן של ני

. לרבות בחינה האם עסקאות בוצעו בתנאי לחץ וכפיה, נעשה שימוש משמעותי בשיקול דעת
לפי מודלים  השווי ההוגן נקבע ,באותם מקרים בהם אין ציטוט זמין של מחירים בשוק פעיל

 בהתבסס על הערכות שהתקבלו ממומחים להערכת שווי של מכשירים ,מקובלים לתמחור
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ה כוללות שימוש בפרמטרים כשיטות ההער.  מערכת עצמאית של הבנק או בהתבסס עלפיננסיים
 .ם שוניםומתחשבות בהנחות אודות גורמי, שערי מטבעות וסטיות תקן, כגון עקומי ריבית, שונים

רובו של התיק מחושב מדי חודש על ידי מוסד בינלאומי מוכר שעיסוקו בחישוב שווי הוגן והוא 
החישוב מתבסס בעיקרו על מחירי . בלתי תלוי בגופים המנפיקים ובלתי תלוי בגופים המשווקים

 מברוקרים או מיוצרי יתרת התיק משוערכת על בסיס ציטוטים. עיסקאות בשווקים פעילים
  . או בהתבסס על מערכת של הבנק ,שיריםהמכ

במסגרת רווח כולל , ההפרשים בין השווי ההוגן לעלות המופחתת נזקפים לסעיף נפרד בהון העצמי
 ,ירידת ערך שאינה בעלת אופי זמני נזקפת לדוח רווח והפסד.  בניכוי השפעת המס,אחר מצטבר

  . להלן3 כמפורט בסעיף

אמות לשווי הוגן בגין ניירות ערך זמינים למכירה שיועדו רווחים או הפסדים שטרם מומשו מהת
  .נזקפו לדוח רווח והפסד במשך תקופת הגידור, כמגודרים בגידור שווי הוגן

לפי שיטת הריבית (הפחתת פרמיה או ניכיון , הפרשי הצמדה ושער, צבירת ריבית, הכנסות מדיבידנד )2(
  .מזמני נזקפים לדוח רווח והפסדוכן הפסדים מירידת ערך בעלת אופי אחר , )האפקטיבית

  ירידת ערך )3(

את הצורך ברישום הפרשה לירידת ערך של ניירות הערך שאינה בעלת  תקופת דיווח בכלהבנק בוחן 
הבחינה מתבצעת בהתקיים סממנים אשר יש בהם כדי להצביע על האפשרות שערכם של . אופי זמני

על  רך הינה בעלת אופי שאינו זמני מתבססיםלקביעה באם ירידת הע הקריטריונים. ניירות הערך נפגם

  :המבחנים כדלהלן

  . כוונה ויכולת להחזיק את נייר הערך עד להשבה החזויה של מלוא העלות •

  .הנכסים והביטחונות המגבים את נייר הערך •

  .שיעור ירידת הערך מסך עלות נייר הערך •

  . הערכת כושר ההחזר •

  .בורנייר ערך אשר נמכר עד מועד פרסום הדוח לצי •

  . בתוך פרק זמן קצרהבנק מתכוון למכור אותו, נייר ערך אשר סמוך למועד פרסום הדוח לציבור •

ח "בין דירוג האג)  מינוס בלבדBBB-מתחת ל(אגרת חוב אשר לגביה חלה ירידת דירוג משמעותית  •

  .ח במועד פרסום הדוח" לבין דירוג האגהבנקבמועד שבו היא נרכשה על ידי 

  .ר רכישתה סווגה על ידי הבנק כבעייתיתאגרת חוב אשר לאח •

  .אשראי שלא תוקן תוך פרק זמן סביר אגרת חוב אשר לגביה חל כשל •

נייר ערך אשר השווי ההוגן שלו נמוך מהשווי בו נרכש לפרק זמן של לפחות תשעה חודשים לסוף  •
מוך ובסוף תקופת הדוח כמו גם במועד הסמוך למועד פרסום הדוח הוא נ, תקופת הדוח הכספי

לעניין זה מתאפשרת ). העלות המופחתת -לגבי אגרת חוב (או יותר מהעלות  35% בשיעור של

, חריגה אם בידי הבנק ראיות אובייקטיביות מוצקות וניתוח זהיר של כל הגורמים הרלבנטיים
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הראיות . אשר מוכיח ברמה גבוהה של ביטחון כי ירידת הערך הינה בעלת אופי זמני
עליית שווי לאחר מועד הדוח : כוללים פרמטרים כגון ,ורמים הרלבנטייםהאובייקטיביות והג

 ניתוח עמידות בתרחישי לחץ שבוצע על ידי גורם ,) או מעליהAקבוצה ( דירוג אשראי גבוה, הכספי
גיבוי ובכלל זה השקעה ממשלתית ישירה בהון לצורך הבטחת , מקצועי חיצוני או על ידי הבנק

  . האיתנות של המנפיק

דירוג " להוציא ההגדרות של ,ונות אלו תואמים את ההנחיה שהוציא המפקח על הבנקיםעקר
  .אשר נקבעו על ידי הבנק" ירידת ערך משמעותית"ו "משמעותי

עלותו של נייר הערך מופחתת לשוויו ההוגן ומשמשת , כאשר חלה ירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני
  .בעלי אופי זמני נזקפים לדוח הרווח והפסדהפסדים מניירות ערך שאינם . עלות חדשכבסיס 

 בסעיף נפרד בהון העצמי במסגרת נזקפות, מבסיס העלות החדשעליות ערך בתקופות דיווח עוקבות 
  .רווח כולל אחר מצטבר ואינן נזקפות לרווח והפסד

למעט  (CMO-ו, MBS ,CLO ,CDOהכנסות ריבית בגין מכשירים פיננסיים מגובי נכסים כגון 
תוך התאמת שיעור , מוכרות לפי שיטת הריבית הפרוספקטיבית) ם באיכות אשראי גבוההמכשירי

  .הריבית אשר משמש להכרה בהכנסות ריבית לשינויים באומדן תזרימי מזומנים עתידיים

  העברות ושירות של נכסים פיננסיים וסילוק של התחייבויות  )ח(

ות של נכסים פיננסיים וסילוק של העברות ושיר"הוראות הדיווח לציבור בדבר הבנק מיישם את 
 FASההוראות שנקבעו בחוזר זה מאמצות את כללי המדידה והגילוי שנקבעו בתקן אמריקאי ". התחייבויות

הבחנה בין לצורך , ולסילוק של התחייבויות, כללי חשבונאות להעברות ושירות של נכסים פיננסיים, 140
אומץ העיקרון לפיו נכס פיננסי , לאור זאת. עברות אחרותהעברות נכסים פיננסיים שירשמו כמכירה לבין ה

בהוראות , לעניין זה. בין אם הוא מעביר הנכס ובין הוא מקבל הנכס, שהועבר יוצג במאזן של הצד השולט בו

איגוח , השאלה של ניירות ערך, לעסקאות רכש חוזרבין היתר מפורטים מבחני השליטה המתייחסים 
  .  בהלוואותמכירה והשתתפות, הלוואות

ניירות ערך שנשאלו , או שנרכשו בתנאי מכירה חוזרתניירות ערך שנמכרו בתנאי רכישה חוזרת , לאור האמור
בהם הבנק לא איבד , וכן מכשירים פיננסיים אחרים שהועברו או שהתקבלו על ידי הבנק, או שהושאלו

מכשירים פיננסיים .  מובטחמטופלים כחובאו לא רכש שליטה בנכס שהתקבל שליטה על הנכס המועבר 

  . לפי אותם עקרונות מדידה שיושמו לפני העברתםנמדדים , שהועברו בעסקאות כאמור

כנגדם הפיקדון שלהבטחת השבתו ו, ניירות הערך שנמכרו לא נגרעים מהמאזן ומוצגים בסעיף ניירות ערך

  ". גרת הסכמי רכש חוזרניירות ערך שהושאלו או נמכרו במס"שועבדו אותם ניירות ערך מוצג בסעיף 

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת "בסעיף  לפי שווים ביום ביצוע העסקה ניירות ערך שנרכשו נרשמים

  ". הסכמי מכר חוזר

 ומכר שהבנק עוקב אחר שווי הוגן של ניירות ערך שנשאלו והושאלו וכן של ניירות ערך שהועברו בהסכמי רכ

ריבית שהתקבלה או ששולמה בגין . חונות מבוצעת במקרים המתאימיםחוזר על בסיס יומי ודרישת ביט
 .בהתאמה, ניירות ערך כאמור מדווחת כהכנסות או הוצאות מימון

בהן הבנק " רגילות"עיסקאות השאלת ניירות ערך המבוצעות כעיסקאות אשראי  ,בהתאם להוראות המפקח
) ין'מרג(ר לתאגיד הבנקאי מרווח בטחון משאיל ניירות ערך כנגד תיק הביטחונות והשואל אינו מעבי

מוצגות כאשראי לציבור לפי שווי שוק ומצטרפות לחבות , המתייחס ספציפית לעיסקת השאלת ניירות ערך
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על בסיס צבירה נזקפים בדוח הרווח וההפסד לסעיף הכנסות  ל"ניירות ערך הנ של השינויים בשווי .השואל
  . פת להתאמות בגין ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגןנזק וההתאמה לשווי שוק, מאשראי לציבור

 הבנק) א(כלומר התקיים אחד מהתנאים הבאים , הבנק גורע התחייבות אם ורק אם ההתחייבות סולקה
הבנק שוחרר משפטית בהליך משפטי או ) ב(או , מלווה והשתחרר ממחויבותו בגין ההתחייבותל שילם

  .העיקרי בגין ההתחייבותבהסכמת המלווה מהיותו החייב 

  בניינים וציוד  )ט(

  הכרה ומדידה  )1(

העלות כוללת הוצאות . מירידת ערך בניכוי פחת שנצבר והפסדים, בניינים וציוד מוצגים לפי עלות
   .הניתנות לייחוס ישיר לרכישת הנכס

כאשר לחלקי רכוש קבוע משמעותיים יש אורך חיים שונה הם מטופלים כפריטים נפרדים של הרכוש 
  .כנמוך שבהם, מוצגים לפי עלות או שווי מימוש שלהם, בניינים העומדים למכירה. קבועה

  . רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסיםנכלל בסעיף  רווח או הפסד ממכירת רכוש קבוע

 עלויות עוקבות )2(

עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע מוכרת כחלק מהערך בספרים של אותו פריט אם צפוי כי 
הכלכליות העתידיות הגלומות בחלק שהוחלף יזרמו אל הבנק ואם עלותו ניתנת למדידה ההטבות 

עלויות תחזוקה שוטפות של פריטי רכוש קבוע . נגרע -הערך בספרים של החלק שהוחלף . באופן מהימן
   .נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן

   עלויות תוכנה )3(

  .שנצבר והפסדים מירידת ערךנמדדות לפי עלויות בניכוי פחת  אשר נרכשות תוכנות

 אך ורק אם ניתן למדוד באופן מהימן מהוונות עלויות בקשר עם פיתוח תוכנות מחשב לשימוש עצמי
כוונה  ולבנקצפויה הטבה כלכלית עתידית ,  מבחינה טכניתהתוכנה ישימה, את עלויות הפיתוח

 שהוונו כוללות עלויות עלויות .בתוכנהעל מנת להשלים את הפיתוח ולהשתמש  ומקורות מספיקים
עלויות אלו נמדדות .  המיועדלשימושהישירות והוצאות תקורה שניתן לייחסן ישירות להכנת התוכנה 

 עם עלויות אחרות נזקפות לרווח והפסד. לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך

  . התהוותן

דילות את ההטבות הכלכליות העתידיות עלויות עוקבות בגין תוכנה מוכרות כנכס אך ורק כאשר הן מג

  .יתר העלויות נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותן. הגלומות בנכס בגינו הן הוצאו

 פחת )4(

האומדנים בדבר . לפי שיטת הקו הישר, בהתאם לתקופת השימוש המשוערת, הפחת מחושב מהעלות
  .אורך החיים השימושי וערך השייר נבחנים מחדש מעת לעת
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  קההוצאות הנפ  )י(

במחזור   הקרןשטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים מופחתות יחסית ליתרות, הוצאות הנפקת אגרות חוב
   . לפי שיטת הריבית האפקטיביתבכל שנה

  בסיס ההכרה בהכנסות ובהוצאות  )יא(

  .הכנסות והוצאות כלולות על בסיס צבירה )1(

  .י השינויים בשווי הוגןנרשמות לפ, נגזרים הכנסות והוצאות מניירות ערך למסחר וממכשירים )2(

הכנסות מימון בגין חובות בעייתיים שסווגו כחובות שאינם נושאים הכנסה וריבית על הפיגורים  )3(
  .בהלוואות לדיור נזקפות לדוח הרווח והפסד על בסיס הגביה בפועל

נכללות , לאחר ניכוי חלק יחסי המתייחס להון הפיננסי, הכנסות מעמלות פירעון מוקדם של הלוואות )4(
בדוח רווח והפסד בשיעורים שנתיים שווים במשך יתרת התקופה לפירעון האשראי או במשך שלוש 

  .לפי התקופה הקצרה ביותר, שנים ממועד הפירעון המוקדם

 . לרווח והפסד עם מתן השירות נזקפות עמלות תפעוליות בגין מתן שירותים )5(

עורי הריבית מבוססים על  ש(Step up)במכשירי הון הכוללים תמריץ לפדיון כגון הגדלת ריבית  )6(
 .הערכת ההנהלה לגבי המועד לפדיון

  גידור לרבות חשבונאות נגזרים פיננסיים מכשירים   )יב(

וכן מבוצעת  ,מכשירים פיננסיים נגזרים לצרכי גידור סיכוני מטבע חוץ וסיכוני ריביתהבנק מחזיק  )1(

אין ) א: (ומטופלים בנפרד אםנגזרים משובצים מופרדים מהחוזה המארח מכשירים . פעילות בנגזרים
הנגזר המכשיר הדוק בין המאפיינים הכלכליים והסיכונים של החוזה המארח ושל ברור קשר 

   ;הנגזר המשובץ היה עומד בהגדרת נגזרהמכשיר מכשיר נפרד בעל אותם תנאים כשל ) ב (;המשובץ

  .המכשיר המשולב אינו נמדד לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד) ג(-ו

 מתעד באופן פורמאלי את יחסי הגידור בין בנקבמועד יצירת הגידור ה, כשיר יועד לגידורבאם מ )2(

 לביצוע בנק מטרת ניהול הסיכונים והאסטרטגיה של הלרבות, ר והפריט המגודרדהמכשיר המג
 הבנק מעריך את האפקטיביות של .יחסי הגידורעריך את אפקטיביות י בנקהגידור וכן האופן בו ה

  . הן בתחילת הגידור והן על בסיס מתמשך בהתאם למדיניות ניהול הסיכונים שלויחסי הגידור

 גידור שווי הוגן )3(

הפריט . לגידור שווי הוגן נזקפים לדוח רווח והפסדשיועד שינויים בשווי ההוגן של מכשיר פיננסי נגזר 
גן נזקפים לדוח שינויים בשווי ההוהו, בהתייחס לסיכונים שגודרו, שווי הוגןבהמגודר מוצג אף הוא 

  .רווח והפסד

מבוטל או ,  נמכר,או שהוא פוקע, אם המכשיר המגדר אינו עונה עוד לקריטריונים לגידור חשבונאי
אזי נפסק הטיפול לפי חשבונאות , או שהבנק מבטל את הייעוד של גידור מזומנים שווי הוגן, ממומש

כל נכס , גדרה של התקשרות איתנה כאשר התקשרות איתנה מגודרת אינה מקיימת עוד את הה.גידור
או התחייבות שנרשמו בהתאם להכרה של ההתקשרות האיתנה יבוטלו ויוכרו במקביל בדוח רווח 

  .והפסד באופן שוטף בהפסד או ברווח
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 גידור כלכלי )4(

כחלק ממערך ניהול הנכסים חשבונאות גידור אינה מיושמת לגבי מכשירים נגזרים המשמשים 
ד עם רווח והפסב מוכריםהשינויים בשווי ההוגן של נגזרים אלה . (ALM)וההתחייבויות של הבנק 

  .היווצרותם

 נגזרים שאינם משמשים לגידור )5(

  . שינויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינם משמשים לגידור נזקפים מיידית לרווח והפסד

  נגזרים משובצים )6(

 ההוגן של נגזרים משובצים יםוישינויים בשו, נגזר משובץ שהופרד מוצג במאזן יחד עם החוזה המארח
  .שהופרדו נזקפים מיידית לרווח והפסד

, )כגון מקרים בהם לבנק אין את היכולת להפריד נגזר משובץ מהחוזה המארח(במקרים מסוימים 
הטיפול החשבונאי במכשירים פיננסיים , (FAS 155) 155בהתאם לתקן חשבונאות אמריקאי 

פריד את הנגזר המשובץ ולמדוד את המכשיר הפיננסי המשולב  הבנק בוחר לא לה,משולבים מסוימים
(hybrid instrument) בשלמותו בשווי הוגן תוך דיווח על שינויים בשווי הוגן בדוח רווח והפסד בעת 

הבחירה כאמור נעשית במועד רכישת המכשיר המשולב או בקרות אירועים מסוימים . היווצרותם

כגון כתוצאה מצירופי עסקים או  ,(remeasurement event) בהם המכשיר כפוף למדידה מחדש
  .בחירת שווי הוגן כאמור הינה בלתי חוזרת. שינויים מהותיים של מכשירי החוב

  שווי הוגן )7(

וכאשר קיימים מספר שווקים , מכשירים פיננסיים נגזרים שיש להם שוק פעיל הוערכו לפי שווי שוק

מכשירים פיננסיים נגזרים . י השוק הפעיל ביותרפעילים בהם נסחר המכשיר ההערכה נעשתה לפ
שאינם נסחרים בשוק פעיל הוערכו לפי מודלים המשמשים את הבנק בפעילותו השוטפת והלוקחים 

  ).סיכון אשראי וכדומה, סיכון שוק(בחשבון את הסיכונים הגלומים במכשיר הפיננסי הנגזר 

  הפרשה לחובות מסופקים  )יג(

סכומי ההפרשות . באופן ספציפי לגבי החובות שגבייתם מוטלת בספק תנקבעוההפרשות לחובות מסופקים 
נקבעים בהתבסס על הערכה זהירה של הנהלות הבנק והחברות המאוחדות לגבי ההפסדים הצפויים בגין 

  . מאזניים-לרבות חבויות בסעיפים חוץ , אשראים שניתנו

עסקי והערכת יכולתו של הלווה להמשיך הפרשה ספציפית לחובות מסופקים מבוצעת על פי בחינה של מצבו ה
בדיקת הצורך בחישוב ההפרשה הספציפית הנאותה מתבססת על סיכון האשראי . ולפעול ולשרת את חובו

מידת עמידתו של החייב בהתחייבויות בעבר , הסביבה העסקית,  מצב העסק:כגון, והמידע הקיים לגבי החייב
צורך בהפרשה נעשה על בסיס התזרים המזומנים וכושר חישוב ה. ואמידת ערך הביטחונות שבידי הבנק

  .שירות החוב של הלווה ובהתייחס לערך הבטחונות

שיעורים . ההפרשות הספציפיות בגין הלוואות לדיור נקבעות בעיקר כשיעורים מהחוב בהתאם לעומק הפיגור
  .אלה נקבעו על ידי המפקח על הבנקים

שבהן , ל נקבעות בהתחשב במקובל באותן מדינות"חדות בחוההפרשות הספציפיות והכלליות בחברות המאו
  .על דעת שלטונות הפיקוח המקומיים, פועלות החברות
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  .לחובות מסופקים" כלליתהפרשה "ו" נוספתהפרשה "בנוסף נכללות בתאגידים בנקאיים בישראל 

על פי ושבת ההפרשה הנוספת מבוססת על איכות תיק חבויות הלקוחות לפי מאפייני סיכון שונים ומח
ההפרשה הכללית הינה בסכום  .כפי שנקבע בהוראות המפקח על הבנקים ,שיעורים שונים למאפיינים השונים

  .2004 בדצמבר 31 תוך שימורה בערכים מותאמים עד ליום 1991 בדצמבר 31כפי שהיה דרוש ביום 

י הכולל לציבור ליום השיעור המצטבר של ההפרשה הנוספת והכללית לחובות מסופקים מסך סיכון האשרא
  ).0.29% - 2007 בדצמבר 31, 0.30% - 2008 בדצמבר 31 (0.29%המאזן הינו 

והובהר מעל לכל , לגבייתם, משפטיים ואחרים, מחיקת חובות אבודים נעשית לאחר שמוצו כל ההליכים
  .כי אין סיכוי לגבותם, ספק

  נכסים שהועברו לבעלות הקבוצה עקב סילוק אשראים בעייתיים  )יד(

על  בסעיף נכסים אחרים מוצגים כסים שהועברו לבעלות הקבוצה עקב סילוק אשראים בעייתיים שנכלליםנ
ההפחתות נזקפות לסעיף . כנמוך שבהם או שווי שוק ביום המאזן פי שווי השוק של הנכס במועד העברתו

  . הוצאות תפעוליות ואחרות

  קיזוז מכשירים פיננסיים  )טו(

ננסיות מקוזזים כאשר קיימת זכות חוקית בת אכיפה לקיזוז וכוונה לקיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פי
פיקדונות שפרעונם למפקיד מותנה במידת הגביה של האשראים שניתנו , כמו כן. במועד פרעון הסכומים

המירווח . מקוזזים מהאשראים שניתנו מפיקדונות אלה, ולבנק אין סיכון להפסד מהאשראי, מפיקדונות אלה

  ".עמלות תפעוליות"ל נכלל בסעיף " הנבפעילות

  התחייבויות תלויות  )טז(

המתבססות , נעשות הפרשות מתאימות לגבי תביעות אשר לדעת הנהלת הבנק והנהלות החברות המאוחדות
ל מוכחשות על ידי "וזאת למרות שהתביעות הנ, לא תדחינה או תתבטלנה, על ההערכות היועצים המשפטיים

ומהטעם האמור לא ,  משפטיים שבשלב זה לא ניתן להעריך את סיכוייהםבנוסף קיימים הליכים. הבנק
  .בוצעה בגינם הפרשה

בהתאם לתחומי ההסתברות להתממשות החשיפות , שהוגשו כנגד הבנק מסווגות לשלוש קבוצותהתביעות 
  : כמפורט להלן,לסיכון

יעות הנכללות בגין תב .70%-מעל ללהתממשות החשיפות לסיכון הינה  הסתברות -צפוי סיכון  )1(
  .בדוחות הכספיים בקבוצת סיכון זו נכללו הפרשות

 בגין תביעות הנכללות .70%- ל20%להתממשות החשיפות לסיכון הינה בין  הסתברות -אפשרי סיכון  )2(
  . בדוחות הכספיים אלא רק ניתן גילוי בקבוצת סיכון זו לא נכללו הפרשות

 בגין תביעות .20%-קטנה או שווה להינה להתממשות החשיפות לסיכון  הסתברות -קלוש סיכון  )3(
  .הנכללות בקבוצת סיכון זו לא נכללו הפרשות בדוחות הכספיים ולא ניתן גילוי

  לא ניתן להעריך את , בהסתמך על יועציה המשפטיים, לדעת הנהלת הבנקבהם  ,במקרים נדירים
  רה כתביעה ייצוגית ולכן סיכויי ההתממשות של החשיפה לסיכון בגין תביעה רגילה ובגין תביעה שאוש

  .לא בוצעה הפרשה
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ח " מיליון ש2 ניתנו פרטים בדבר סכום החשיפה הנוספת בשל תביעות תלויות שסכומן עולה על 18בבאור 
ם משפטיים מהותיים כנגד הבנק וחברות יוכן ניתן גילוי להליכ. ואשר אפשרות התממשותן אינה קלושה

  .מאוחדות

  זכויות עובדים  )יז(

נוהג וציפיות , הסכם, יבויות של יחסי עובד ומעביד ישנן עתודות מתאימות על פי דיןבגין כל ההתחי )1(
התחייבויות עתידיות בגין פנסיה ומענקי יובל מחושבות על ידי אקטואר מומחה בשיטת . ההנהלה

שיעור ההיוון של העתודות . הערכה של הטבות נצברות ובהתחשב בהסתברויות על בסיס ניסיון העבר
  .די המפקח על הבנקים ושיעור עליית השכר בעתיד מוערך על ידי ההנהלהנקבע על י

התחייבויות לפיצויי פרישה ופנסיה מכוסות בעיקרן על ידי יעודות אשר מופקדות בקופות גמל לקצבה  )2(
  . נכללה הפרשה בדוחות הכספיים, בגין סכומי התחייבות אשר אינם מכוסים כאמור. ולפיצויים

  ניות עסקאות תשלום מבוסס מ )3(

 השווי ההוגן. עסקאות תשלום מבוסס מניות כוללות עיסקאות עם עובדים שסולקו במכשירים הוניים

לעובדים נזקף כהוצאות שכר במקביל לגידול בהון על פני  במועד ההענקה של כתבי אופציה ומניות
על הסכום שנזקף כהוצאה מותאם . התקופה בה מושגת זכאות העובדים לכתבי האופציה ולמניות
נקבע באמצעות שימוש  השווי ההוגן .מנת לשקף את כתבי האופציה למניות אשר צפויים להבשיל

  . במודל תמחור מקובל

  מסים על ההכנסה  )יח(

תוצאות המס בגין מסים שוטפים . מסים על ההכנסה בדוח רווח והפסד כוללים מסים שוטפים ומסים נדחים
. תייחסות לפריטים הנזקפים ישירות להון העצמילמעט אם הן מ, או נדחים נזקפות לדוח רווח והפסד

  .במקרים אלה השפעת המס אף היא נזקפת לסעיף המתייחס בהון העצמי

חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה 
  .ין שנים קודמותוכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בג, למעשה עד לתאריך המאזן

, ההפרשה למסים על ההכנסה של הבנק וחברות מאוחדות שלו שהן מוסדות כספיים לצרכי מס ערך מוסף
מס ערך מוסף המוטל על השכר במוסדות . כוללת מס רווח המוטל על ההכנסה לפי חוק מס ערך מוסף

  ".משכורת והוצאות נלוות"כספיים נכלל בדוח רווח והפסד בסעיף 

 מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין הסכומים מסים נדחים
. למעט מספר מצומצם של חריגים ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים, המובאים בחשבון לצורכי מס

נזקפים אף הם לסעיפים המתייחסים בהון , מסים נדחים המתייחסים לפריטים הנזקפים ישירות להון העצמי
  .מיהעצ

  :בגינם לא נרשמו מסים נדחים הם כדלקמן הגורמים העיקריים

סכומי ההתאמה לשינויים בכח הקניה של השקל החדש המתייחסים בעיקר למבנים על פי הכללים  •
  ). ז(26ראה באור , 19שנקבעו על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בתקן 

ההפרשה הנוספת , דחים בגין ההפרשה הכלליתלא נרשמו מסים נ, בהתאם להוראות המפקח על הבנקים •
 . לחובות מסופקים

 .השקעות בחברות מוחזקות שבכוונת הבנק להחזיק ולא לממשן •

  .הטבת מס לקבל בגין הפרשים זמניים כאשר אפשרות מימוש ההטבה מוטלת בספק •
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בות המסים הנדחים מחושבים בהתאם לשיעורי המס הצפויים לחול בעת הניצול או בעת מימוש ההט
   .בהתבסס על שיעורי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך המאזן

 מקזז נכסי והתחייבות מסים נדחים במידה וקיימת זכות חוקית הניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי בנקה
  . והתחייבויות מסים שוטפים

תוספת מס זו לא . מוחזקות עשוי להתחייב בתוספת מס במקרה של חלוקת דיבידנדים בגין חברות בנקה
 שלא לגרום לחלוקת דיבידנד הכרוכה בתוספת המוחזקותחברות הלאור מדיניות , נכללה בדוחות הכספיים

במקרים בהם צפויה חברה מוחזקת לחלק דיבידנד מרווחים הכרוכים בתוספת . בעתיד הנראה לעין, בנקמס ל
  . שוי להתחייב בהעשהוא  עתודה למס בגין תוספת המס בנקיוצר ה, בנקמס ל

  רווח למניה  )יט(

הרווח הבסיסי למניה מחושב על . והבנק מציג נתוני רווח למניה בסיסי ומדולל לגבי הון המניות הרגילות של

ידי חלוקת הרווח או ההפסד המיוחסים לבעלי המניות הרגילות של הבנק במספר הממוצע המשוקלל של 
, ח המדולל למניה נקבע על ידי התאמת הרווח או ההפסדהרוו. המניות הרגילות שהיו במחזור במשך התקופה

המתייחס לבעלי המניות הרגילות והתאמת הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות שבמחזור בגין ההשפעות 

כתבי אופציה למניות שהוענקו , בין היתר, הכוללות, של כל המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות
  .לעובדים

  ניםדוח על תזרימי המזומ  )כ(

, מפעילות בנכסים, הדוח על תזרימי המזומנים מוצג כשהוא מסווג לתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

, ל מוצגים בקיזוז תזרימי המזומנים מפעילות בנכסים ובהתחייבויות"בדוח הנ.  בהתחייבויות ובהוןומפעילות
בשטרי התחייבות , ת חובבניירות ערך שאינם מוחזקים למסחר ובאגרו, כספיים-למעט תנועה בנכסים לא
  .ובכתבי התחייבות נדחים

סעיף המזומנים כולל מזומנים ופיקדונות בבנקים מרכזיים ובבנקים לתקופה מקורית של עד שלושה 
  .חודשים

  ירידת ערך נכסים לא כספיים   )כא(

ים בניינ: כגון( את הצורך ברישום הפרשה לירידת ערך בנכסים הלא כספיים ,בכל מועד דיווח, בוחןהבנק 
כתוצאה , כאשר ישנם סימנים) נכסים לא מוחשיים לרבות מוניטיןוהשקעות בחברות כלולות , וציוד

השבה -בסכום העולה על סכום בר שנכסיו במאזן מוצגים המצביעים על כך ,בנסיבות מאירועים או שינויים

  . שלהם

. ירה נטו לבין שווי השימושהוא הגבוה מבין מחיר המכ של נכס או יחידה מניבת מזומניםההשבה -השווי בר

שווי השימוש הוא הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע מהשימוש בנכס 
הנכסים אשר אינם ניתנים לבחינה פרטנית מקובצים יחד לקבוצת , למטרת בחינת ירידת ערך. וממימושו

אשר הינם בלתי תלויים בעיקרם , תמשךהנכסים הקטנה ביותר אשר מניבה תזרימי מזומנים משימוש מ

יחידות מניבות , למטרת בחינת ירידת ערך של מוניטין"). יחידה מניבת מזומנים("בנכסים ובקבוצות אחרות 
מזומנים אליהן הוקצה מוניטין יקובצו כך שהרמה בה תיבחן ירידת הערך תשקף את הרמה הנמוכה ביותר 

  .ימי אך לא תהיה גדולה ממגזר פעילותבה המוניטין נתון למעקב למטרת דיווח פנ

במידה וקיימים סממנים לכך שחלה ירידת ערך . נכסי מטה הבנק אינם מפיקים תזרימי מזומנים נפרדים
  .נקבע סכום בר השבה של קבוצת היחידות מניבות המזומנים שאותן משרת המטה, בנכס השייך למטה הבנק
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שבה הבנק מכיר בהפסד מירידת ערך בגובה הפער בין ערכו ה-של הנכס עולה על סכום ברבספרים כאשר ערכו 
ההפסד שהוכר כאמור יבוטל רק אם חלו שינויים באומדנים ששימשו . השבה-בספרים של הנכס לסכום בר

למעט הפסד מירידת ערך , השבה של הנכס מהמועד בו הוכר ההפסד האחרון מירידת ערך-בקביעת סכום בר
  .מוניטין שאינו מבוטל

ולכן אינו נבחן בנפרד בבחינת ירידת ,  המהווה חלק מחשבון השקעה בחברה כלולה אינו מוכר בנפרדמוניטין
וזאת כאשר קיימת ראייה אובייקטיבית , נבחנת ירידת ערך ביחס להשקעה בכללותה, לחילופין. ערך

   .המצביעה על ירידת ערך

  מספרי ההשוואה   )כב(

  . חדשבדוחות הכספיים צויינו מספרי ההשוואה שסווגו מ

  שימוש באומדנים  )כג(

בישראל והוראות המפקח על הבנקים  בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ,הכנת הדוחות הכספיים
המשפיעים על הסכומים המדווחים של ושיקול דעת דורשת מההנהלה שימוש באומדנים הערכות , והנחיותיו

כן על סכומי הכנסות והוצאות על הגילוי המתייחס לנכסים והתחייבויות תלויות ו, נכסים והתחייבויות
  .יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה. בתקופת הדיווח

נדרשת הנהלת הבנק , בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של הבנק
, ה בקביעת האומדניםבשיקול דעת. להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית

גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם , עובדות שונות, מתבססת הנהלת הבנק על ניסיון העבר

  .לנסיבות המתאימות לכל אומדן

שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה . האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף

  .מושפעתתוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית 

 יישום לראשונה של תקני חשבונאות  )כד(

ירידת , )מתוקן (15 פורסמו על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות תקן חשבונאות 2009בחודש ינואר 
, שאינה חברה בת, הטיפול החשבונאי בירידת ערך של השקעה בחברה מוחזקת ,10הבהרה מספר , ערך נכסים

שאינה  , הטיפול החשבונאי בירידת ערך השקעה בחברה מוחזקת,6- ו1 פרונוסח מחודש של הבהרות מס
  .  בהתאמה,שאינה חברה בת, והטיפול בירידת ערך נכסים של חברה מוחזקת חברה בת

של מוניטין ליחידות מניבות  משנה בעיקר את הטיפול החשבונאי באופן ההקצאה במאוחד) מתוקן (15תקן 
לרבות , ה הפסד מירידת ערך של חברה מוחזקת שאינה בת קובעת כיצד יוקצ10 פרהבהרה מס. מזומנים

  . הטיפול בביטול הפסד מירידת ערך שהוכר בתקופות קודמות

יוקצה ממועד הרכישה , מוניטין שנרכש במהלך של צירוף עסקים, לצורך בחינת ירידת ערך, בהתאם לתקן
מנים של הנרכש ולכל אחת מזו-מזומנים או קבוצות של היחידות המניבות-לכל אחת מיחידות המניבות

אשר חזויות ליהנות , מהיחידות המניבות מזומנים או קבוצות של היחידות מניבות מזומנים של הרוכש
זאת ללא קשר אם נכסים אחרים או התחייבויות אחרות של הגוף שנרכש שויכו , מהסינרגיות של הצירוף

חסי שווי הוגן של היחידות נכון ליום  יהיה לפי יבסיס ההקצאה. ליחידות או קבוצות של יחידות אלה

כך ירידת ערך של מוניטין תיבחן ברמה המשקפת את הדרך שבה הישות מנהלת את פעילויותיה . הרכישה
, אליהן הוקצה המוניטין, עוד קובע התקן כי כל יחידה או קבוצות של יחידות. ואשר אליהן משויך המוניטין

עקב של מוניטין לצרכי הנהלה פנימיים וכן לא תהיה גדולה תייצג את הרמה הנמוכה ביותר שבה קיים מ
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בכך ביטל התקן את הטיפול החשבונאי שבתקן . דיווח מגזרי, 11ממגזר כפי שנקבע בהתאם לתקן חשבונאות 
  ).'מעלה-מטה'ו' מטה-מעלה'מבחני (שלבי לבחינת הכרה בירידת ערך -הקודם לגבי יישום מבחן דו

המצביעים על ירידת ערך , שות לקבוע בכל תאריך מאזן אם קיימים סימנים מנחה כי על י10 פרהבהרה מס
על ישות לאמוד את הסכום בר ההשבה של ההשקעה בהתאם , אם מתקיים סימן. של ההשקעה בחברה כלולה

ביטול . הפסד זה יוקצה להשקעה בכללותה,  בהתאם לתקן,במידה ומוכר הפסד מירידת ערך. להוראות התקן
 פרבכך מבטלת הבהרה מס. רך של ההשקעה ייעשה אף הוא תוך בחינת ההשקעה בכללותההפסד מירידת ע

 לפני תיקונו לפיהם הקצאת הפסד מירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה 15 את הכללים שנקבעו בתקן 10

  .הוקצה ראשית למוניטין בחשבון ההשקעה ויתרת ההפסד נרשמה כנגד ההשקעה בכללותה

 הותאם לטיפול החשבונאי בירידות ערך של חברות מוחזקות כנקבע בתקן 1 פר מסנוסח מחודש של הבהרה

  .10 פרובהבהרה מס) מתוקן (15

על  תה השפעה מהותיתי ליישום התקן לא הי.מכאן ולהבאבאופן של הוראות התקן וההבהרות ייושמו 

  .בנקתוצאות פעילותו של ה

  פה שלפני יישומםחדשים והוראות המפקח על הבנקים בתקו תקני חשבונאות  )כה(

  "IFRSאימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים  "- 29תקן חשבונאות מספר  )1(

אימוץ  "- 29 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 2006בחודש יולי 
התקן קובע כי ישויות הכפופות לחוק ניירות "). התקן "-להלן " (IFRSתקני דיווח כספי בינלאומיים 

יערכו את דוחותיהן הכספיים לפי ,  ומחויבות לדווח על פי תקנותיו של חוק זה1968-ח"התשכ, ךער

על תאגידים עדיין האמור אינו חל . 2008 בינואר 1 לתקופות המתחילות החל מיום IFRSתקני 
דוחותיהם הכספיים ערוכים לפי הוראות המפקח על הבנקים וחברות כרטיסי אשראי אשר בנקאיים 
  .תיווהנחיו

   . מיישמות שתי חברות כלולות את התקן2008החל מינואר 

דיווח של תאגידים בנקאיים וחברות " פרסם הפיקוח על הבנקים חוזר בנושא 2009בחודש יוני 
אשר קובע אופן האימוץ הצפוי "  (IFRS)כרטיסי אשראי בישראל לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים 

  . על ידי תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי(IFRS)של תקני דיווח כספי בינלאומיים 

  תאריך היעד לדיווח של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בהתאם לתקני , בהתאם לחוזר
  : הינוIFRS-ה

ממועד זה ואילך ידרשו . 2011 בינואר 1החל מיום  -בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי   .1
סי אשראי לעדכן את הטיפול החשבונאי בנושאים אלה באופן התאגידים הבנקאים וחברות כרטי

, בהתאם להוראות המעבר בתקנים הבינלאומיים חדשים שיפורסמו בנושאים אלה, שוטף
 .ובהתאם להבהרות שימסרו על ידי הפיקוח על הבנקים

כאשר בכוונת הפיקוח על הבנקים , 2013 בינואר 1החל מיום  - בנושאים בליבת העסק הבנקאי  .2
ההחלטה הסופית תקבע בהתחשב בלוח .  החלטה סופית בנושא זה2011לקבל במהלך שנת 

ב ובהתקדמות תהליך ההתכנסות בין גופי התקינה הבינלאומית "הזמנים שיקבע בארה

  .והאמריקאית

בחוזר הובהר כי לאחר השלמת הליך התאמת ההוראות לתקנים הבינלאומיים תיוותר סמכותו של 

וכן , קבוע הבהרות מחייבות לגבי אופן ישום הדרישות בתקנים הבינלאומייםהפיקוח על הבנקים ל
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לקבוע הוראות נוספות במקרים שבהם הדבר מתחייב לנוכח דרישות רשויות פיקוח במדינות 
הפיקוח , בנוסף. מפותחות בעולם או בנושאים שלגביהם לא קיימת התייחסות בתקנים הבינלאומיים

  .לקבוע דרישות גילוי ודיווחעל הבנקים ישמור על סמכותו 

דוחות כספיים של תאגיד בנקאי או ,  כאמור לעילIFRS-עד לתאריכי היעד לאימוץ תקני ה, לפיכך

   .חברת כרטיסי אשראי ימשיכו להיות ערוכים לפי הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

 דיווח כספי אימוץ תקני  פורסם חוזר של המפקח על הבנקים בנושא2009,  בדצמבר31ביום 

 מסוימים (IFRS)בהתאם לחוזר אומצו תקני דיווח כספי בינלאומיים .  מסוימים(IFRS)בינלאומיים 
 שמתייחסות ליישום התקנים והמטפלים IASB-וכל הפרשנויות המחייבות שפורסמו על ידי ה

נושאים בחוזר אומצו תקני דיווח כספי בינלאומיים ב, בפרט. בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי

  :המפורטים להלן

תשלום מבוסס , רווח למניה, ח של מטבע חוץ"יים בשעושינ, שינויים חשבונאים ,מדיניות חשבונאית

דוחות מאוחדים והשקעות בחברות , צירופי עסקים, אינפלציוניות ודוחות ביניים-כלכלות היפר, מניות
   .ן להשקעה"רכוש קבוע ונדל, חכירות, ירידת ערך נכסים, כלולות

למעט אם נקבע (תקני דיווח כספי בינלאומיים המפורטים לעיל יאומצו בהתאם לעקרונות הבאים 
  ):אחרת על ידי המפקח על הבנקים

במקרים בהם לא קיימת התייחסות ספציפית בתקנים או בפרשנויות לנושאים מהותיים או  •
ות יישום ספציפיות תאגיד בנקאי יפעל לפי הנחי, שקיימות מספר חלופות לטיפול בנושא מהותי

 ; שנקבעו על ידי המפקח

במקרים שבהם עולה סוגיה מהותית אשר אינה מקבלת מענה בתקנים הבינלאומיים או בהוראות  •
תאגיד בנקאי יטפל בסוגיה בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בבנקים , היישום של המפקח

 ;ב שחלים ספציפית על נושאים אלו"בארה

ן בינלאומי הפניה לתקן בינלאומי אחר שאומץ בהוראות הדיווח במקומות בהם קיימת בתק •

 ;יפעל התאגיד הבנקאי בהתאם להוראות התקן הבינלאומי, לציבור

, במקומות בהם קיימת בתקן בינלאומי הפניה לתקן בינלאומי שלא אומץ בהוראות הדיווח לציבור •

 ;אות המקובלים בישראליפעל התאגיד הבנקאי בהתאם להוראות הדיווח ובהתאם לכללי החשבונ

, במקומות בהם קיימת בתקן בינלאומי הפניה להגדרה של מונח שמוגדר בהוראות הדיווח לציבור •

 .תבוא הפניה להגדרה בהוראות במקום ההפניה המקורית

 1החל מיום , תאגידים בנקאיים יישמו את תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים המפורטים לעיל •

  .  ואילך2011, בינואר

יבוצע בהתאם להוראות המעבר , ישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי אשר אומץ בחוזר זההי

כולל תיקון למפרע של מספרי השוואה אם נדרש על פי התקן , שנקבעו בתקן הדיווח הכספי הבינלאומי
  .הספציפי

 ובשלב זה אין ,הבנק בוחן את השלכות אימוץ תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים על הדוחות הכספיים
 .באפשרותו לאמוד את ההשפעה הצפויה מיישומם לראשונה
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1באור 

  "הטיפול החשבונאי בעסקאות בין ישות ובין בעל השליטה בה "- 23תקן חשבונאות מספר  )2(

, 23 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 2006בחודש דצמבר 
 למעשה 23תקן  ").23תקן "להלן " ( בעל השליטה בהבעסקאות בין ישות לבין הטיפול החשבונאי"

הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל שליטה בו (מחליף את עיקרי ההוראות שנקבעו בתקנות ניירות ערך 

תקן  .כפי שאומצו בהוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים, 1996-ו"התשנ, )בדוחות הכספיים
הם בוצעה עסקה בין הישות לבין בעל השליטה בה ימדדו  קובע כי נכסים והתחייבויות שלגבי23

במועד העסקה לפי שווי הוגן וההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה שנזקפה בעסקה ייזקף להון 

הפרש בזכות מהווה . הפרש בחובה מהווה במהותו דיבידנד ולכן מקטין את יתרת העודפים. העצמי
קרן הון מעסקה בין ישות לבין "ד בהון העצמי שייקרא במהותו השקעת בעלים ולכן יוצג בסעיף נפר

   ".בעל השליטה בה

העברת נכס : כדלקמן,  דן בשלוש סוגיות הנוגעות לעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה23 תקן
נטילת התחייבות של הישות ; העברת נכס מהישות לבעל השליטה, או לחילופין, לישות מבעל השליטה

שיפוי הישות על ידי בעל השליטה בה בגין , על ידי בעל השליטה, ואה או חלקהבמל, כלפי צד שלישי
והלוואות שניתנו ; במלואו או בחלקו, וויתור בעל השליטה לישות על חוב שמגיע לו מהישות, הוצאה

כמו כן קובע התקן את הגילוי שיש לתת בדוחות . לבעל השליטה או הלוואות שהתקבלו מבעל השליטה

  .ע לעסקאות בין הישות לבין בעל השליטה בה במהלך התקופההכספיים בנוג

 הופץ מכתב המפקח על הבנקים בו צוין כי נערכת בחינה מחודשת של הכללים שיחולו על 2008במאי 

על . תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי לגבי הטיפול בעסקאות בין ישות לבין בעל שליטה בה
קים לקבוע כי על עסקאות בין תאגיד בנקאי וחברות כרטיסי בכוונת הפיקוח על הבנ, פי המכתב

אשראי לבין בעל שליטה בהם ועל עסקאות בין תאגיד בנקאי לבין חברה בשליטתו יחולו הכללים 

  :הבאים

 ;לאומיים-תקני הדיווח הכספי הבין •

 כללי החשבונאות ייושמו, בתקני הדיווח הכספי הבינלאומייםספציפית  התייחסות בהיעדר •
 בתנאי שהם לא סותרים את תקני ,ב"ב החלים על תאגידים בנקאיים בארה"ובלים בארההמק

 ;הדיווח הכספי הבינלאומיים

, 23ב יש ליישם את החלקים בתקן " התייחסות בכללי החשבונאות המקובלים בארהבהיעדר •

לאומיים וגם את הכללים המקובלים -בתנאי שאינם סותרים את תקני הדיווח הכספי הבין
 .ב כאמור לעיל"בארה

המפקח על הבנקים בנוגע לאימוץ כללים  לתאריך פרסום הדוח טרם פורסמה הוראה סופית של
 .בנושא ובנוגע לאופן יישומם לראשונהספציפיים 

  סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, מדידה וגילוי של חובות פגומים )3(

מדידה "ראות הדיווח לציבור בנושא הפיקוח על הבנקים חוזר לתיקון הו  פרסם2007 בדצמבר 31ביום 

ההוראה מבוססת על כללי ". סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, וגילוי של חובות פגומים
בארצות  הוראות רשויות הפיקוח, )118- וFAS 114תקני חשבונאות (ב "החשבונאות המקובלים בארה

 מותאמת לדיווחים שניתנו על ב המתייחסות לבנקים וכן"הוראות הרשות לניירות ערך בארה, הברית

ההוראות הכלולות בחוזר מהוות שינוי מהותי ביחס להוראות הקיימות בנושא . ב"ידי בנקים בארה
  . סיווג חובות בעייתיים ומדידת הפרשות להפסדי אשראי בגין חובות אלו
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1באור 

  :נםיהשינויים העיקריים שנכללו בהוראה ה

 : ובהם, גדרו כחובות פגומיםשהו, הוגדרו סוגים חדשים של חובות בעייתיים  .א

  
לפי התנאים החוזיים של , אשראי שהתאגיד הבנקאי לא יוכל לגבות את כל הסכומים בגינו •

  ,הסכם החוב

  , חוב בעייתי שתנאיו שונו במסגרת ארגון מחדש •

למעט אם הוא גם מובטח ,  יום או יותר90חוב אשר קרן או ריבית בגינו מצויים בפיגור של  •
  ,הליכי גביההיטב וגם נמצא ב

אשראי מוגן באופן לא מספק על ידי השווי הנוכחי המבוסס ויכולת התשלום של החייב , כמו כן •
ומאופיין בכך שקיימת אפשרות ברורה שהתאגיד הבנקאי יספוג הפסד , או של הבטחון ששועבד

  .הוגדר כסיכון אשראי נחות, מסוים אם הליקויים לא יתוקנו

ה להפסדי אשראי ברמה המתאימה כדי לכסות הפסדי אשראי תאגיד בנקאי נדרש לקיים הפרש  .ב

  .כולל בגין סיכון אשראי חוץ מאזני, צפויים בהתייחס לתיק האשראי שלו
  

 :ההפרשות להפסדי אשראי יכללו

ח " מיליון ש1.0על כל חוב שיתרתו החוזית הינה מעל  הפרשה פרטנית להפסדי אשראי תחול •
  .חינה פרטנית על ידי התאגיד הבנקאיאו יותר וכל חוב אחר שזוהה לצורך ב

ההפרשה תבוצע על סמך מדידת ירידת הערך של החוב בהתבסס על הערך הנוכחי של תזרימי 
כאשר החוב הינו מותנה   או,מהוונים בשיעור הריבית האפקטיבי של החוב, המזומנים הצפויים

שועבד להבטחת אותו של הביטחון שההוגן על פי השווי , בביטחון או כאשר צפויה תפיסת נכס

  .אשראי

,  בגין קבוצות גדולות של חובות קטנים יחסית והומוגניים-הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי  •
ובגין חובות שנבדקו פרטנית ונמצא שאינם , שירידת הערך שלהם נבחנת על בסיס קבוצתי

עבר שיעורי הפסדי אשראי מהשל אומדן מדידת הפסדי האשראי תבוצע בהתבסס על  .פגומים
  .יש לבצע תיעוד של קביעת האומדנים להפסדי אשראי. לכל קבוצה הומוגנית

לא כולל הפרשי הצמדה למדד והפרשי שער (בגין החובות הפגומים אין לרשום הכנסות ריבית   .ג
  ).ח על הקרן"למט

 :שינוי בקשר עם הדרישות למחיקת חוב  .ד

ית בביטחון העודף על השווי יש למחוק חשבונאית באופן מיידי כל חלק של חוב שגבייתו מותנ
  .אשר מזוהה כאינו בר גבייה, ההוגן של הביטחון

  .בדרך כלל יש למחוק הפרשות פרטניות בתום שנתיים •

  . יום150- יש למחוק חובות בפיגור של יותר מ-הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי  •
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1באור 

  .יתייםהורחבו דרישות הגילוי האיכותי והכמותי בדוחות הכספיים בקשר עם חובות בעי  .ה
  

נקבעו דרישות מפורטות לעריכת נהלים לקיום תהליך שיטתי לקביעת ההפרשות להפסדי אשראי   .ו
דרישות תיעוד שיתמוך בתהליכי האשראי ובקרה פנימית בגין השיטות , שייושם בעקביות

  .והתהליכים שנקבעו

  
וחות ההוראה לא תיושם למפרע בד. 2011בינואר  1-החל מ ההוראה תיושם בדוחות הכספיים  .ז

התאמות המעבר שנובעות מאימוץ הוראה זו יכללו ישירות לסעיף . הכספיים לתקופות קודמות

  :במועד היישום לראשונה ידרש בין היתר. עודפים בהון העצמי
  
  . למחוק חשבונאית כל חוב אשר במועד זה עומד בתנאים למחיקה חשבונאית •

  .ב אשר עומד בתנאים לסיווג כאמורכל חו, או פגום, נחות, לסווג בסיווג של השגחה מיוחדת •

לבטל את כל הכנסות הריבית שנצברו ולא שולמו בגין כל חוב אשר עומד במועד זה בתנאים  •

   .המתייחסים

 .  הצורך בהתאמת יתרת מיסים שוטפים ומיסים נדחים לקבל ולשלםאתלבחון  •

  
אזניים לדרישות התאמות של יתרת ההפרשה להפסדי אשראי לציבור ובגין מכשירי אשראי חוץ מ  .ח

  .יכללו ישירות בסעיף העודפים בהון העצמי, למועד היישום לראשונה, ההוראה

  
הוראות , הבנקים המפקח על של 2010 בפברואר 18במסגרת ההוראה מיום ,  פורסמוןכמו כ

, אשראי נוספות המתייחסות לאופן יישום הדרישות לקביעת ההפרשה הקבוצתית להפסדי

ב "ש לטיפול המקובל בארה"ווג של חובות בחריגה בחשבונות עולהתאים את דרישות הסי
ולהתאים את הוראות ניהול בנקאי מסויימות להוראות החדשות וכן למועד תחילת ההוראה 

  .החדשה והוראות המעבר המתייחסות

  :השינויים הבאים,  בין היתר,נכללוהוראות החדשות ב

הנוגעים , "ניהול מסגרות אשראי"בדבר , 325 להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 5ביטול סעיף  •
נושאים . והכרה בהכנסות ריבית, להיבטים חשבונאיים של סווג חשבונות מסוימים כבעייתיים

אלו יטופלו במסגרת ההוראה הכללית למדידת הפרשות להפסדי אשראי וגילוי לגבי חובות 

 .בעייתיים

הדורשות , בסיס קבוצתיבמטרה לפשט את הכללים למדידת הפרשות להפסדי אשראי על  •

שלא , שימוש במודלים סטטיסטיים מורכבים והיסטוריית נתונים לגבי מחיקות חשבונאיות
   נכללה הוראת שעה שתיושם בין השנים. קיימות במערכת הבנקאית

המכילה מודל פשוט יותר לחישוב ההפרשות להפסדי , ")תקופת המעבר: "להלן (2012-2011

 .אשראי על בסיס קבוצתי

, 315טרה להתאים את ההגדרות והמונחים הכלולים בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר במ •
 1החל מיום . הוראות החדשותבלמונחים שנכללו , "הפרשה נוספת לחובות מסופקים"בדבר 

סיכון אשראי בסיווג שלילי וסיכון "למונח " חובות בעייתיים"ישונה המונח  2011 בינואר
, "חובות פגומים: "הוא יכלול שלושה סוגי חובות כאמורוכן , "אשראי בהשגחה מיוחדת

  ".חובות בהשגחה מיוחדת"-ו" חובות נחותים"



 

338  

  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1באור 

  :שיעורי ההפרשה הנוספת שיחולו על הסוגים השונים של החובות הבעייתיים יהיו כדלקמן

  .1% -" בהשגחה מיוחדת"סיכון אשראי  •

  .2% -" נחות"סיכון אשראי  •

 .4% -" פגום"סיכון אשראי  •

באשראי לציבור ובסיכון , ח לפיקוח על הבנקים על השינויים הצפויים בהון העצמידיוו •

וזאת בכל אחד , לו ייושמו ההוראות החדשות באותו תאריך, 2009 בדצמבר 31האשראי ליום 
 .2010מהרבעונים בשנת 

או הקמה של מערכת תשתית מחשובית על מנת להבטיח /יישום דרישות ההוראה מחייב שדרוג ו

ך של הערכה וביצוע של הפרשה להפסדי אשראי לרבות מערכות בקרה פנימיות לבדיקת תהלי
הנהלת הבנק נערכת . יישום נאות של ההוראה ותיקוף אפקטיביות השיטה לחישוב ההפרשה

   .ליישום ההוראה

מערך ל מונתה ועדת היגוי הכוללת את נציגי "ערכות הבנק ליישום ההוראה הניבמסגרת ה
הוקמו ועדות משנה לקביעת שיטות העבודה . ומערך המחשוב, יבות העסקיותהחט, החשבונאות

  . והדרישות בהוראה

בהן נדרשים שינויים מהותיים במערכות המידע ,  במערכות המיכוניותיםשינויל בוצעו הכנות

  . בעת היישום וכן לצורך הדיווחים לפיקוח על הבנקיםלביצוע תהליכי העבודה הנדרשים

. אשראיהח הושלם המרכיב העיקרי של התהליך המיכוני לניהול הפסדי למועד פרסום הדו

 . כתיבת תהליכי העבודה לסווג החובות הפגומים בהתאם לכללים החדשיםבהיערכות בשלבי סיום
העובדים בחטיבות  בוצעה הדרכת 2010וברביע הראשון של  2009שנת של החל מהרביע הרביעי 

 .רסי האשראי וכן שולב הנושא בקוהעיסקיות בנושא

על התוצאות הכספיות של הבנק , לא ניתן להעריך את ההשלכות של יישום ההוראה, בשלב זה
  . בעתיד

להלן ( תאגיד בנקאי וחברת כרטיסי אשראי 2009 בספטמבר 6בהתאם לחוזר פיקוח על הבנקים מיום  )4(
 נכסים העברות ושירות של" - FAS 166-נדרש ליישם את הכללים שנקבעו ב)  תאגיד בנקאי-

ירים יותר לטיפול חשבונאי כמכירה בהעברת חלק של נכסים פיננסים מ הקובע תנאים מח"פיננסיים
איחוד ישויות בעלות זכויות  "- FAS 167-וב .וכולל הבהרות לתנאים לגריעת נכסים פיננסים

 בעיםבנוסף הכללים קו .(VIE) המעדכן קריטריונים לזיהוי ישויות בעלות זכויות משתנות "משתנות

.  ואילך בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בתקנים אלו2010 בינואר 1מיום החל דרישות גילוי שנקבעו 
  :בהתאם להוראות מעבר אלה נדרש, ככלל

 1ליישם את דרישות ההכרה והמדידה בתקן לגבי העברות של נכסים פיננסיים שיבוצעו ביום  •
 . ואילך2010בינואר 

 ישויות שהוגדרו לפי FAS 167-ך האם נדרש לאחד בהתאם לואיל 2010 בינואר 1 לבחון ביום •
 .הכללים הישנים כישויות כשירות למטרה מיוחדת

לגבי דרישות גילוי שנוספו , 2009תאגיד בנקאי רשאי לא לתת גילוי למספרי השוואה לשנת , כמו כן
 .לראשונה בשל חוזר של הפיקוח על הבנקים

  .אינה מהותיתל "ים הנ התקנההשפעה הצפויה מיישום לראשונה של
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1באור 

  מדידות שווי הוגן וחלופת השווי ההוגן  )5(

 פורסם חוזר של המפקח על הבנקים בנושא מדידות שווי הוגן וחלופת השווי 2009,  בדצמבר31ביום 
  :החוזר מאמץ את. ההוגן

   FAS 157  תקן חשבונאות אמריקאי-מדידת שווי הוגן   .א
FAS 157עקבית למדידת שווי הוגן על ידי הגדרת טכניקות  מגדיר שווי הוגן וקובע מסגרת עבודה 

כמו . הערכת שווי הוגן לגבי נכסים והתחייבויות וקביעת מדרג שווי הוגן והנחיות יישום מפורטות

 FAS 157-יישום הכללים שנקבעו ב. מרחיב את דרישות הגילוי למדידות שווי הוגן FAS 157, כן
 בחישוב השווי ההוגן וכן יחליף (blockage factor)יחייב הפסקת השימוש בפקטור גודל ההחזקה 

 והמחייבות (day one profits)את ההנחיות האוסרות את ההכרה ברווחים של היום הראשון 

, בנוסף. לקבוע את השווי ההוגן של מכשירים נגזרים שאינם נסחרים בשוק פעיל לפי מחיר העסקה
FAS 157 אי וסיכונים אחרים של הבנק במדידת דורש מהתאגיד הבנקאי לשקף את סיכון האשר

  . אשר הונפק על ידו ונמדד לפי שווי הוגן, לרבות נגזרים, השווי ההוגן של חוב

FAS 157  שמו ו ואילך למעט מספר מכשירים פיננסיים אשר יי2011,  בינואר1יחול מיום
המאזניות  ההפרש בין היתרות .במועד היישום לראשונהבמתכונת מוגבלת של יישום למפרע בהם 

לבין ערכי השווי ההוגן של אותם מכשירים יוכר כהשפעה  של המכשירים הפיננסיים המסויימים
 . וצג בנפרדאשר ת, 2011,  בינואר1יתרת הפתיחה של העודפים ליום למצטברת 

התאגיד הבנקאי יידרש לבחון מחדש את שיטות ההערכה המיושמות על ידו למדידת שווי הוגן 
, לרבות מחירי העסקאות האחרונות בשוק, רלוונטיות לעסקאות השונותבהתחשב בנסיבות ה

 של סוגי (back-testing)מחירים אינדיקטיביים של שירותי הערכה ותוצאות של בדיקה לאחור 

  . עסקאות דומות

ובשלב זה אין , הבנק בוחן את השלכות אימוץ התקן על הדוחות הכספיים, לאור האמור לעיל

  .FAS 157ההשפעה הצפויה מיישום לראשונה של באפשרותו לאמוד את 

 תקן חשבונאות אמריקאי - חלופת השווי ההוגן עבור נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות  .ב
FAS 159 

 הינה לאפשר הפחתת תנודתיות ברווחים מדווחים אשר נובעת ממדידה של FAS 159מטרת 
  .פי בסיסי מדידה שוניםנכסים והתחייבויות מגודרים ומכשירים נגזרים מגדרים ל

FAS 159 למדוד בשווי הוגן מכשירים , במועדי בחירה מוגדרים, יאפשר לתאגיד בנקאי לבחור
אשר בהתאם להוראות הדיווח לציבור , )הפריטים הכשירים(פיננסיים ופריטים מסוימים אחרים 

בשווי ההוגן של רווחים והפסדים שטרם מומשו בגין השינויים . לא נדרש למדוד אותם בשווי הוגן
כמו . ידווחו בדוח רווח והפסד בכל מועד דיווח עוקב, הפריטים לגביהם נבחרה חלופת השווי ההוגן

עלויות ועמלות מראש הקשורות לפריטים לגביהם תיבחר חלופת השווי ההוגן יוכרו ברווח , כן

 תיעשה לגבי כל בחירת יישום חלופת השווי ההוגן כאמור לעיל. והפסד במועד התהוותן ולא יידחו
 קובע FAS 159, בנוסף.  ואינה ניתנת לביטול(instrument-by-instrument)מכשיר בנפרד 

דרישות הצגה וגילוי המיועדות לסייע להשוואה בין תאגידים בנקאיים הבוחרים בבסיסי מדידה 

  .שונים לסוגים דומים של נכסים והתחייבויות

אלא אם ,  בנקאי לא יבחר בחלופת השווי ההוגןבחוזר הובהר כי תאגיד, למרות האמור לעיל

נהלים ובקרות ברמה גבוהה שיאפשרו לו למדוד את , מערכות, התאגיד הבנקאי פיתח מראש ידע
תאגיד בנקאי לא יבחר בחלופת השווי ההוגן לגבי נכס , לפיכך. הפריט ברמה גבוהה של מהימנות
אלא , או לגבי התחייבות כלשהי, ההוגן במדרג השווי 3 או לרמה 2כלשהו שמתאים לסיווג לרמה 

  . פיקוח על הבנקיםהאם קיבל לכך אישור מראש מ
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 1באור 

FAS 159  יישום באימוץ למפרע או יישום באימוץ מוקדם .  ואילך2011,  בינואר1יחול מיום
  .אסורים

תייחסות ליישום לגבי פריטים כשירים הקיימים במועד המהוראות מעבר המפקח על הבנקים 
  :לניירות ערך זמינים למכירה וניירות ערך מוחזקים לפדיון באופן הבאהתחילה וכן 

היתרות המאזניות של פריטים כשירים : יישום על פריטים כשירים הקיימים במועד התחילה •
אלה יותאמו לשווי הוגן וההשפעה של המדידה מחדש הראשונה בשווי הוגן תיזקף כהתאמה 

תאגיד בנקאי הבוחר בחלופת , כמו כן. דפיםבגין השפעה מצטברת ליתרת הפתיחה של העו
יכלול גילוי נרחב כנדרש בחוזר בדוח הכספי , השווי ההוגן לפריטים הקיימים במועד התחילה
 . 2011השנתי ובדוח הכספי ביניים הראשון שלו לשנת 

אם חלופת השווי ההוגן נבחרת עבור : ניירות ערך זמינים למכירה וניירות ערך מוחזקים לפדיון •
רווחים והפסדים צבורים שטרם , יר ערך כלשהו מבין ניירות ערך אלה במועד התחילהני

ממועד זה נייר הערך האמור ידווח ו ,מומשו במועד זה ייכללו בהתאמה בגין השפעה מצטברת
יינתן גילוי נפרד לסכום הרווחים וההפסדים שטרם מומשו שסווגו , כמו כן. כנייר ערך למסחר

 מצטבר ולסכום הרווחים וההפסדים שטרם מומשו שלא הוכרו קודם מחדש מרווח כולל אחר

בחלופת השווי ההוגן עבור נייר ערך קיים המוחזק לפדיון , הבחירה בעת האימוץ לראשונה. לכן
לא תגרום להטלת ספק בכוונה של תאגיד בנקאי להחזיק בעתיד באגרות חוב אחרות עד 

  .לפדיון

ובשלב זה אין באפשרותו לאמוד ,  הדוחות הכספייםהבנק בוחן את השלכות אימוץ התקן על
  .FAS 159את ההשפעה הצפויה מיישום לראשונה של 

  

   ופיקדונות בבנקים מזומנים- 2באור 
 סכומים מדווחים

  
31 בדצמבר 312008 בדצמבר 2009

(במיליוני ש"ח)

28,83819,253מזומנים ופיקדונות בבנקים מרכזיים

13,68713,436פיקדונות בבנקים מסחריים (א)

408441פיקדונות בתאגידים בנקאיים מיוחדים

42,93333,130סך הכל

מזה: מזומנים, פיקדונות בבנקים ופיקדונות בבנקים מרכזיים

  40,25531,005לתקופה מקורית של עד שלושה חודשים 
  
 .בניכוי הפרשה לחובות מסופקים  )א(

  .14 בדבר שיעבודים ראה באור -הערה 
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   ניירות ערך - 3באור 
  סכומים מדווחים

31 בדצמבר 312008 בדצמבר 2009

הפסדיםרווחיםהפסדיםרווחים

שטרםשטרםשטרםשטרם

הוכרוהוכרוהוכרוהוכרו

מהתאמותמהתאמותמהתאמותמהתאמות

שווילשווילשוויעלותהערךשווילשווילשוויעלותהערך

הוגן (א)הוגןהוגןמופחתתבמאזןהוגן (א)הוגןהוגןמופחתתבמאזן

(במיליוני ש"ח)

(1) אגרות חוב המוחזקות לפדיון:

אגרות חוב ומלוות -

2712717-27888088018-898של הממשלה

569(1)52252216-53855855812של ממשלות זרות

71--597171--5959של  חברות אחרות 

סך כל אגרות החוב

1,538(1)85285223-8751,5091,50930המוחזקות לפדיון

)ה( )ה( )ה(

  
  

עלותעלות

מופחתתמופחתת

שווי(במניות-הערךשווי(במניות-הערך

הוגן (א)הפסדיםרווחיםעלות)במאזןהוגן (א)הפסדיםרווחיםעלות)במאזן

(במיליוני ש"ח)

(2) ניירות ערך זמינים למכירה:

אגרות חוב ומלוות -

10,063(23)23,36810,0639,629457(31)23,36823,267132של הממשלה

1,1613363279-336(2)1,1611,1585של ממשלות זרות 

18,928(1,900)19,75218,92820,79236(582)19,75220,017317של חברות אחרות  

44,28144,442454(615)44,28129,32730,748502(1,923)29,327

מניות של חברות 

3,219(1)2,4903,2192,790430(7)2,4901,849648אחרות וקרנות  (ב)

סך כל ניירות הערך

32,546(1,924)46,77132,54633,538932(622)46,77146,2911,102הזמינים למכירה

רווח כולל אחר מצטבררווח כולל אחר מצטבר

)ג()ג( )ג()ג(

)ה( )ה( )ה(

  
  

  .ראה הערות בעמוד הבא
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  )המשך( ניירות ערך - 3באור 
 סכומים מדווחים

31 בדצמבר 312008 בדצמבר 2009

הפסדיםרווחיםהפסדיםרווחים

שטרםשטרםשטרםשטרם

מומשומומשועלותמומשומומשועלות

מהתאמותמהתאמותמופחתתמהתאמותמהתאמותמופחתת

שווילשווילשווי(במניות-הערךשווילשווילשווי(במניות-הערך

הוגן (א)הוגןהוגןעלות)במאזןהוגן (א)הוגןהוגןעלות)במאזן

(במיליוני ש"ח)

(3) ניירות ערך למסחר:

אגרות חוב ומלוות -

5,554(28)5,0745,5545,465117(23)5,0745,02869של הממשלה

3,707(11)2,3542,34014-2,3543,7073,67444של ממשלות זרות 

1,489(157)2,3571,4891,6397(28)2,3572,34045של חברות אחרות 

9,7859,708128(51)9,78510,75010,778168(196)10,750

מניות של חברות אחרות

105(352)-97105457(349)-97446וקרנות

סך כל ניירות

10,855(548)9,88210,85511,235168(400)9,88210,154128הערך למסחר

44,939(2,473)57,52844,91046,2821,130(1,022)57,50557,2971,253סך כל ניירות הערך

)ד()ד( )ד()ד(

  
  

  :הערות

 בהכרח את המחיר שיתקבל ממכירת ל אינם משקפים"השערים הנ .המדיניות החשבונאית עיקרי) 1)(ז (1י שווי הוגן ראה באור לגבי נתונ  )א(

  .ניירות ערך בהיקפים גדולים

 ליום ).ח" מיליוני ש1,263 - 2008 בדצמבר 31(ת המוצגות לפי עלו, ח בגין מניות שלא מתקיים לגביהן שווי הוגן זמין" מיליוני ש947כולל   )ב(

 במאזן כהשקעה מויןבענף התקשורת שסווג ים  אשראי ללקוח מסו2003נקים מיולי בהתאם להוראות המפקח על הב, 2008 בדצמבר 31

כמו כן כולל אחזקה במגדל אחזקות  . החובערךלפי שווי הוגן שלא עלה על והוצג במניות בתיק הזמין למכירה במקום אשראי לציבור 

  . להלן6ראה באור  .מ"ביטוח ופיננסיים בע

התאמות בגין הצגת "בהון העצמי בסעיף שטרם מומשו כלולים ) הפסדים( רווחים -רווח כולל אחר , בגין ניירות ערך זמינים למכירה  )ג(

  .למעט ניירות ערך שיועדו כגידורים בגידור שווי הוגן" ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן

  .ו טרם מומשאך נזקפו לדוח רווח והפסד  )ד(

   הסיווג מתקן סיווג שנעשה בעבר .ל"ל נתוני חברה בת בחוש  לפדיוןווג מחדש מניירות ערך זמינים למכירה לאגרות חוב המוחזקותיס  )ה(

  .ההשפעה על קרן ההון אינה מהותית. על ידי חברת הבת

  ). ה(20פירוט תוצאות הפעילות בהשקעות באגרות חוב ראה באור . 14 בדבר שעבודים ראה באור - הערה

  . 22הפעילות בהשקעות במניות ובקרנות נאמנות ראה באור פירוט תוצאות 
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  )המשך( ניירות ערך - 3באור 
 סכומים מדווחים

עלותהערך

שווי הוגןהפסדיםרווחים מופחתת במאזן

(במיליוני ש"ח)

(4) אגרות חוב זמינות למכירה

ניירות ערך מסוג העבר באמצעות

(Pass-through securities)

GNMA 2,123(16)2,1232,12514ניירות ערך שקיימת לגביהם ערבות של

FHLMC ועל ידי FNMA 46044812-460ניירות ערך שהונפקו על ידי

2,583(16)2,5832,57326סך הכל

ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים 

(STRIPPED MBS-ו CMO כולל)

ניירות ערך שהונפקו על ידי FNMA ,FHLMC, או

GNMA 2,2742,27312(11)2,274, או שקיימת לגביהם ערבות של גופים אלה

33(28)-3361שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות

2,307(39)2,3072,33412סך הכל

(ABS) ניירות ערך מגובי נכסים

3(2)-35קווי אשראי לכל מטרה בביטחון דירת מגורים

12--1212אשראי לרכישת רכב

7--77אשראי אחר לאנשים פרטיים

CLO  911(36)911763184אגרות חוב מסוג

CDO 25--2525אגרות חוב מסוג

SCDO  665610-66אגרות חוב מסוג

24(1)-2425אחרים

1,048(39)1,048893194סך הכל

5,938(94)5,9385,800232סך כל אגרות החוב מגובי נכסים זמינות למכירה

31 בדצמבר 2009

רווח (הפסד) כולל אחר מצטבר*

  
  
  .סכומים שנזקפו לקרן ההון כחלק מהתאמות ניירות ערך זמינים למכירה לשווי הוגן  *
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  )המשך( ניירות ערך - 3באור 
 סכומים מדווחים

שווי רווח (הפסד) כולל אחר מצטבר*עלותהערך

הוגןהפסדיםרווחים מופחתת במאזן

(במיליוני ש"ח)

(4) אגרות חוב זמינות למכירה (המשך)

ניירות ערך מסוג העבר באמצעות

(Pass-through securities)

GNMA 84(3)-8487ניירות ערך שקיימת לגביהם ערבות של

FHLMC ועל ידי FNMA 1,211(25)1,2111,22610ניירות ערך שהונפקו על ידי

10--1010ניירות ערך אחרים

1,305(28)1,3051,32310סך הכל  

ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים 

(STRIPPED MBS-ו CMO כולל)

ניירות ערך שהונפקו על ידי FNMA ,FHLMC, או

GNMA 1,9391,9875(53)1,939, או שקיימת לגביהם ערבות של גופים אלה

64(3)-6467שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות

2,003(56)2,0032,0545סך הכל  

(ABS) ניירות ערך מגובי נכסים

6(2)-68קווי אשראי לכל מטרה בביטחון דירת מגורים

24(3)-2427אשראי לרכישת רכב

10--1010אשראי אחר לאנשים פרטיים

CLO  690(100)-690790אגרות חוב מסוג

CDO 26(1)-2627אגרות חוב מסוג

SCDO  112(10)-112122אגרות חוב מסוג

35(1)-3536אחרים

903(117)-9031,020סך הכל  

4,211(201)4,2114,39715סך כל אגרות החוב מגובי נכסים זמינות למכירה

31 בדצמבר 2008

  
  
  .סכומים שנזקפו לקרן ההון כחלק מהתאמות ניירות ערך זמינים למכירה לשווי הוגן  *
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  )המשך( ניירות ערך - 3באור 
 סכומים מדווחים

הפסדים רווחים שטרם

שטרם מומשומומשו

מהתאמותמהתאמותעלותהערך

שווי הוגןלשווי הוגן *לשווי הוגן *מופחתת במאזן

(במיליוני ש"ח)

(5) אגרות חוב למסחר

ניירות ערך מסוג העבר באמצעות

(Pass-through securities)

FHLMC ועל ידי FNMA 1--11ניירות ערך שהונפקו על ידי

1--11סך הכל  

ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים 

(STRIPPED MBS-ו CMO כולל)

ניירות ערך שהונפקו על ידי FNMA ,FHLMC, או

GNMA 39381-39, או שקיימת לגביהם ערבות של גופים אלה

50(9)-5059שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות

89(9)89971סך הכל  

(ABS) ניירות ערך מגובי נכסים

5(2)-57קווי אשראי לכל מטרה בביטחון דירת מגורים

-----אשראי לרכישת רכב

2(3)-25אשראי שאינו לאנשים פרטיים

CDO 2(5)-27אגרות חוב מסוג

2--22אחרים

11(10)-1121סך הכל  

101(19)1011191סך כל אגרות החוב מגובי נכסים למסחר

31 בדצמבר 2009

  
  
  . נזקפו לחשבון רווח והפסדאלה) הפסדים(רווחים   *
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  )המשך( ניירות ערך - 3באור 
 סכומים מדווחים

הפסדים רווחים שטרם

שטרם מומשומומשו

שווי מהתאמותמהתאמותעלותהערך

הוגןלשווי הוגן *לשווי הוגן *מופחתת במאזן

(במיליוני ש"ח)

(5) אגרות חוב למסחר (המשך)

ניירות ערך מסוג העבר באמצעות

(Pass-through securities)

FHLMC ועל ידי FNMA 3--33ניירות ערך שהונפקו על ידי

3--33סך הכל  

ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים 

(STRIPPED MBS-ו CMO כולל)

ניירות ערך שהונפקו על ידי FNMA ,FHLMC, או

GNMA 55541-55, או שקיימת לגביהם ערבות של גופים אלה

111(39)-111150שאר ניירות הערך מגובי המשכנתאות

166(39)1662041סך הכל  

(ABS) ניירות ערך מגובי נכסים

16(6)-1622קווי אשראי לכל מטרה בביטחון דירת מגורים

6--66אשראי לרכישת רכב

10(2)-1012אשראי שאינו לאנשים פרטיים

CDO 3(4)-37אגרות חוב מסוג

3--33אחרים

38(12)-3850סך הכל  

207(51)2072571סך כל אגרות החוב מגובי נכסים למסחר

31 בדצמבר 2008

  
  
  .אלה נזקפו לחשבון רווח והפסד) הפסדים(רווחים   *

  

  ח בדומה " שן מיליו8- לפי שווי הוגן בסך של כFHLMCבתיק לפדיון נכלל נייר ערך שהונפק על ידי   )6(
   .2008 בדצמבר 31-ל
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  )המשך( ניירות ערך - 3באור 
 סכומים מדווחים

ם כלולים הפסדים שטרם מומשו מהתאמות וסף לגבי ניירות ערך זמינים למכירה מגובי נכסים שבגיננפירוט   )7(
  .לשווי הוגן

סך הכלעד 12 חודשים

הפסדיםהפסדיםהפסדים

שטרם מומשושטרם מומשושטרם מומשו

מהתאמותמהתאמותמהתאמות

לשווי הוגןשווי הוגןלשווי הוגןשווי הוגןלשווי הוגןשווי הוגן

(במיליוני ש"ח)

(MBS) (16)6-986(16)980ניירות ערך מגובי משכנתאות

ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים (כולל 

(STRIPPED MBS-ו CMO, REMIC373(4)711(35)1,084(39)

(ABS) (39)486(39)25-461ניירות ערך מגובי נכסים

(94)2,556(74)1,178(20)1,378סך הכל

סך הכלעד 12 חודשים

הפסדיםהפסדיםהפסדים

שטרם מומשושטרם מומשושטרם מומשו

מהתאמותמהתאמותמהתאמות

לשווי הוגןשווי הוגןלשווי הוגןשווי הוגןלשווי הוגןשווי הוגן

(במיליוני ש"ח)

(MBS) (28)746(20)425(8)321ניירות ערך מגובי משכנתאות

ניירות ערך מגובי משכנתאות אחרים (כולל 

(STRIPPED MBS-ו CMO, REMIC246(4)1,171(52)1,417(56)

(ABS) (117)517(103)398(14)119ניירות ערך מגובי נכסים

(201)2,680(175)1,994(26)686סך הכל

מעל 12 חודשים

31 בדצמבר 2009

מעל 12 חודשים

31 בדצמבר 2008
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  )המשך( ניירות ערך - 3באור 
 סכומים מדווחים

 MBS- Mortgage Backed Security 
 ןאיגרות חוב המגובות במשכנתאות שבהן תשלומי הריבית והקרן מתבססים על תזרים מזומנים הנובע מפירעו

  .הלוואות המובטחות במשכנתאות

SUB PRIME -מקרה פרטי של  MBS  
 לווים עם של לומי הריבית והקרן מתבססים על תזרים מזומנים הנובע מתיקי משכנתאותאיגרות חוב שבהן תש

  .העמידו בטחונות מתאימיםדירוג אשראי נמוך שלא 

 CDO-Collateralized Debt Obligation  
  . ובדירוגים שונים(Seniority)" בכירות"או הלוואות ברמות /אגרת חוב המגובה על ידי תיק אגרות חוב ו

SCDO -Synthetic Collateralized Debt Obligation   
  . שונות(Seniority)" בכירות"ברמות ) שהינן נגזרות (CDSהסכם המגובה על ידי תיק 

CLO - Collateralized Loan Obligation  
  .תבתיק הלוואו אגרת חוב המגובה

FNMA (Fannie Mae) :מאגחת אותן ומוכרת , ותחברה ציבורית בחסות ממשלת ארצות הברית הרוכשת משכנתא
  ).ב"אין לחברה זאת ערבות של ממשלת ארה(אותן בשוק החופשי 

FHLMC (Freddie Mac) : סוכנות המסונפת לממשלת ארצות הברית הרוכשת משכנתאות מאגחת אותן ומוכרת
  ).ב"אין לחברה זאת ערבות של ממשלת ארה. (אותן לציבור

GNMA )(Ginnie Mae :ח המונפקות על ידה זוכות לערבות של הסוכנות "האג. ותחברה פדראלית למשכנתא
  .(Government National Mortgage Association)הממשלתית למשכנתאות 

CDS -Credit Default Swap    
  .מכשיר פיננסי המעביר חשיפת אשראי למנפיק בין הצדדים לעיסקה

  
   אשראי לציבור- 4באור 

  סכומים מדווחים
 

 :הרכב  )א(

31 בדצמבר 312008 בדצמבר 2009

(במיליוני ש"ח)

204,782213,490אשראי

662554התחייבויות לקוחות עבור קיבולים

205,444214,044סך כל האשראי (א)     

(829)(775)הפרשה כללית והפרשה נוספת לחובות מסופקים (ב)

 204,669213,215סך הכל
 
  .סעיפי האשראי המתאימיםמציפית לחובות מסופקים נוכתה ההפרשה הספ  )א(

 ".התחייבויות אחרות"ההפרשות בגין יתרות חוץ מאזניות כלולות בסעיף   )ב(
 

 בנובמבר 15 ועל פי תשקיף מיום 2006הלוואות לרכישת מניות על פי הצעת מכר של לאומי על ידי המדינה לעובדים זכאים על פי מתאר ממאי 

מוצגות בניכוי מההון העצמי על פי הוראת המפקח  )ח" מיליוני ש374 - 2008 בדצמבר 31( ח" מיליוני ש377 - 2009בדצמבר  31- שיתרתן ב2002

 .על הבנקים
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  )המשך(י לציבור  אשרא- 4באור 
 סכומים מדווחים

  :האשראי לציבור כולל  )ב(

31 בדצמבר 312008 בדצמבר 2009

(במיליוני ש"ח)

אשראי ללווים בעייתיים שאינם הלוואות לדיור: (ב)

א) אשראי ללווים בעייתיים שאינו נושא הכנסה

1,0951,167במטבע ישראלי לא צמוד

221170במטבע ישראלי צמוד למדד

530675במטבע חוץ (א)

ב) אשראי ללווים שאורגן מחדש:

1) אשראי ללווים שאורגן מחדש במהלך השנה השוטפת עם ויתור על הכנסות

-80במטבע חוץ (א)

2) אשראי שאורגן מחדש בשנים קודמות עם ויתור על הכנסות

5156במטבע ישראלי צמוד למדד

12במטבע חוץ (א)

3) אשראי שאורגן מחדש במהלך השנה השוטפת ללא ויתור על הכנסות

260109במטבע ישראלי לא צמוד

120172במטבע ישראלי צמוד למדד

16766במטבע חוץ (א)

ג) אשראי ללווים אשר לגביהם קיימת החלטה של הנהלת הבנק 

על ארגון מחדש של חבותם שטרם בוצע

410558יתרה ליום המאזן

ד) אשראי בפיגור זמני

245155יתרה ליום המאזן

22ריבית שנזקפה לדוח רווח והפסד בגין אשראי הנ"ל 

ה) אשראי בהשגחה מיוחדת

11,96014,040יתרה ליום המאזן

  6573ו) סכום האשראים שסולקו בשנת הדוח על ידי העברת בעלות על נכסים
  
  .לרבות צמוד למטבע חוץ  )א(

 ).ד(4חובות בעייתיים בהלוואות לדיור שההפרשה בגינן בוצעה לפי עומק פיגור מוצג בבאור   )ב(
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  )המשך( אשראי לציבור - 4באור 
 סכומים מדווחים

   לחובות מסופקיםהפרשה  )ג(

2009

הפרשה 

הפרשהספציפית לפי הפרשה

סך הכלנוספת (ב)עומק פיגור (א)ספציפית (א)

(במיליוני ש"ח)

8,2466759489,869יתרה לתחילת השנה

2,353218682,639הפרשות בשנת החשבון

(1,105)(116)(232)(757)הקטנת הפרשות

(17)--(17)גביית חובות שנמחקו בשנים קודמות

1,517(48)(14)1,579סכום, נטו, שנזקף לדוח הרווח וההפסד

(719)-(83)(636)מחיקת חובות

9,18957890010,667יתרה לסוף השנה

מזה: יתרת ההפרשה שלא

144-125269נוכתה מסעיף אשראי לציבור

2008

הפרשה 

הפרשהספציפית לפי הפרשה

סך הכלנוספת (ב)עומק פיגור (א)ספציפית (א)

(במיליוני ש"ח)

7,2506888758,813יתרה לתחילת השנה

2,4633171212,901הפרשות בשנת החשבון

(727)(48)(220)(459)הקטנת הפרשות

(29)--(29)גביית חובות שנמחקו בשנים קודמות

1,97597732,145סכום, נטו, שנזקף לדוח הרווח והפסד

(1,089)-(110)(979)מחיקת חובות

8,2466759489,869יתרה לסוף השנה

מזה: יתרת ההפרשה שלא

  233-119352נוכתה מסעיף אשראי לציבור
  

  .ראה הערות בעמוד הבא

  

  



 

351  

י 
מ
או
ל

2
0
0
9

 
   ׀

ם
יי
פ
ס
כ
ת 
חו
דו

  ׀  
ם
רי
או
ב

 

  )המשך(י לציבור  אשרא- 4באור 
 סכומים מדווחים

 ) המשך(הפרשה לחובות מסופקים   )ג(

2007

הפרשה 

הפרשהספציפית לפי הפרשה

סך הכלנוספת (ב)עומק פיגור (א)ספציפית (א)

(במיליוני ש"ח)

7,5806751,0249,279יתרה לתחילת השנה

1,218218-1,436הפרשות בשנת החשבון

(996)(149)(168)(679)הקטנת הפרשות

(33)--(33)גביית חובות שנמחקו בשנים קודמות

407(149)50650סכום, נטו, שנזקף לדוח הרווח וההפסד

(873)-(37)(836)מחיקת חובות

7,2506888758,813יתרה לסוף השנה

מזה: יתרת ההפרשה שלא

  247-117364נוכתה מסעיף אשראי לציבור
  
לא כולל , פיגורה בהלוואות שלגביהן נערכה הפרשה לפי עומק. לא כולל הפרשה בגין ריבית לתקופה שלאחר קביעת החובות כמסופקים  )א(

  .הפרשה לריבית בגין החוב שבפיגור

 694 - 2007 בדצמבר 31 ,ח"ש מיליוני 699 - 2008 בדצמבר 31(ח " מיליוני ש656בסך  ות מסופקיםחובכולל הפרשה כללית ומיוחדת ל  )ב(

  .ח" מיליון ש2 מזה הפרשה מיוחדת בסך ,)ח"מיליוני ש



 

352  

  )המשך( אשראי לציבור - 4באור 
 סכומים מדווחים

 הפיגור בהלוואות לדיור והפרשה בגינן לחובות מסופקים לפי עומק הפיגור   )ד(

יתרות מעל חמישה מעל שישה

בגיןמעלעשר חודשים חודשים ועדמעל שלושה

הלוואותשלושיםועד שלושיםחמישהחודשים ועד

שאורגנוושלושה ושלושה עשרשישה 

סך הכל מחדשחודשיםחודשיםחודשיםחודשים

31 בדצמבר 2009

12192426318336סכום הפיגור

121261130-מזה: ריבית על סכום הפיגור

-3049341158578

339187579550728יתרת ההלוואות בניכוי ההפרשה

31 בדצמבר 2008

132334337102509סכום הפיגור

121541158-מזה: ריבית על סכום הפיגור

-55105349166675

4072698210450912יתרת ההלוואה בניכוי ההפרשה

(במיליוני ש"ח)

יתרת ההפרשה לחובות 

מסופקים לפי עומק הפיגור (א)

יתרת ההפרשה לחובות 

מסופקים לפי עומק הפיגור (א)

  
 .לא כולל הפרשה בגין ריבית על סכום הפיגור  )א(
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  )המשך(י לציבור  אשרא- 4באור 
 סכומים מדווחים

  ל הלוואות לדיור ואופן חישוב ההפרשה הספציפיתפרטים ע  )ה(

31 בדצמבר 2009

חובות בעייתיים

הפרשה ספציפית

לפי עומקמזה: (ג)יתרת חוב

סך הכלאחרתהפיגור (ד)סכום בפיגורמאזניתאשראי

28,756523177423-423

9,625116136121-121הלוואות "גדולות" (א)

7,6371712334741הלוואות אחרות (ב)

46,0188103365787585סך הכל

31 בדצמבר 2008

חובות בעייתיים

הפרשה ספציפית

לפי עומקמזה: (ג)יתרת חוב

סך הכלאחרתהפיגור (ד)סכום בפיגורמאזניתאשראי

28,338659282470-470

6,796140184156-156הלוואות "גדולות" (א)

6,9252104349857הלוואות אחרות (ב)

42,0591,0095096758683סך הכל

(במיליוני ש"ח)

הלוואות לדיור שחובה לחשב 

בגינן את ההפרשה לפי עומק 

הלוואות לדיור שחובה לחשב 

בגינן את ההפרשה לפי עומק 

(במיליוני ש"ח)

  
  
כולל הלוואות לרכישת דירת מגורים ) ח" אלפי ש841 - 2008 בדצמבר 31(ח " אלפי ש873הלוואות לדיור שיתרת כל אחת מהן עולה על   )א(

  .ובמשכון דירת מגורים

  ).ח" אלפי ש841 - 2008 בדצמבר 31(ח "לפי ש א873הלוואות לכל מטרה במישכון דירת מגורים שיתרת כל אחת מהן אינה עולה על   )ב(

  .כולל ריבית על הסכום לפיגור  )ג(

  ).ח" מיליוני ש132 - 2008 בדצמבר 31(ח " מיליוני ש111כולל יתרת הפרשה ספציפית מעבר למתחייב על פי עומק הפיגור בסך   )ד(
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  )המשך( אשראי לציבור - 4באור 
 סכומים מדווחים

    לפי גודל האשראי של הלווה)ב(י וסיכון אשראי חוץ מאזנ)א(ראשראי לציבו  )ו(

31 בדצמבר 2009

סיכון

אשראימספר

חוץ מאזני (ב)אשראי (א)לווים (ג)תקרת האשראי

(במיליוני ש"ח)(באלפי ש"ח)

עדמ

010859,5618531,710

1020292,7061,5472,841

2040300,4393,6275,109

4080258,4087,0387,774

80150135,3398,5056,201

15030078,92113,3003,599

30060050,95519,1292,498

6001,20022,69616,0243,031

1,2002,0005,9887,6021,648

2,0004,0003,8998,6542,345

4,0008,0002,33910,2653,134

8,00020,0001,74916,6235,598

20,00040,00080916,4866,007

40,000200,00067635,83018,281

200,000400,0008114,5267,460

400,000800,0003713,6018,040

800,0001,200,000139,6352,551

1,200,0001,600,00042,5173,251

1,600,0002,000,00011,349520

2,000,0002,382,00021,2933,337

  2,014,623208,40494,935סך הכל
  

  .לגבי יתר הלווים הוצג האשראי באיחוד שכבות, ח נערך המיון בשיטת איחוד ספציפי" אלפי ש8,000 ל במדרגת אשראי שלהח

  

עיסקאות פתוחות . ח" מיליוני ש2,960בתוספת שווי הוגן של מכשירים נגזרים בסך . לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקים  )א(

  .ראי בשיטת איחוד השכבותבכרטיסי אשראי שויכו למדרגות האש

  .סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות החבות של לווה  )ב(

  .מספר הלווים לפי סך כל האשראי וסיכון האשראי  )ג(
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  )המשך(י לציבור  אשרא- 4באור 
 סכומים מדווחים

 )המשך( לפי גודל האשראי של הלווה )ב(י וסיכון אשראי חוץ מאזנ)א(ראשראי לציבו  )ו(

31 בדצמבר 2008

סיכון

אשראימספר

חוץ מאזני (ב)אשראי (א)לווים (ג)תקרת האשראי

(במיליוני ש"ח)(באלפי ש"ח)

עדמ

010694,7418331,339

1020270,5791,5422,310

2040283,7613,5894,469

4080249,6486,7517,366

80150130,7418,2165,824

15030079,98913,6443,240

30060051,14819,1452,168

6001,20019,98813,9312,457

1,2002,0005,3996,8481,378

2,0004,0003,9739,0462,204

4,0008,0002,50410,5983,147

8,00020,0001,94318,0936,012

20,00040,00080817,6384,477

40,000200,00080537,62021,236

200,000400,0009016,3978,711

400,000800,0004117,0806,016

800,0001,200,00085,0512,666

1,200,0001,600,00054,0962,246

1,600,0002,000,00043,7883,271

2,000,0002,400,00011,876436

2,400,0002,800,000112,677

2,800,0002,857,00012,857-

  1,796,178218,64093,650סך הכל
  

  .לגבי יתר הלווים הוצג האשראי באיחוד שכבות, ח נערך המיון בשיטת איחוד ספציפי" אלפי ש8,000  אשראי שלבמדרגתהחל 
  
עיסקאות פתוחות . ח" מיליוני ש4,596בתוספת שווי הוגן של מכשירים נגזרים בסך . לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות מסופקים  )א(

  .בכרטיסי אשראי שויכו למדרגות האשראי בשיטת איחוד השכבות

  .סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות החבות של לווה  )ב(

  .מספר הלווים לפי סך כל האשראי וסיכון האשראי  )ג(
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   אשראי לממשלות- 5באור 
 מים מדווחיםסכו

31 בדצמבר 312008 בדצמבר 2009

(במיליוני ש"ח)

259256אשראי לממשלה

148264אשראי לממשלות זרות

  407520סך כל האשראי לממשלות
  

  
   השקעות בחברות כלולות - 6באור 

  סכומים מדווחים 

  

31 בדצמבר 312008 בדצמבר 2009(א) הרכב:

חברות כלולותחברות כלולות

(במיליוני ש"ח)

2,1701,834סך כל השקעות במניות לפי שיטת השווי המאזני (לרבות רכוש אחר)

88הלוואות בעלים

2,1781,842סך כל ההשקעות

975897מזה - רווחים שנצברו ממועד הרכישה

סעיפים שנצברו בהון העצמי ממועד הרכישה:

(121)(93)התאמות מתרגום דוחות כספיים

פרטים בדבר מוניטין ורכוש אחר:

10-20 שנה10-20 שנהקצב ההפחתה

280310הסכום המקורי, נטו (א)

  173225יתרה להפחתה (א)
  

פרטים לגבי ערך בספרים ושווי השוק של השקעות סחירות:

31 בדצמבר 312008 בדצמבר 2009

שווי השוקערך בספריםשווי השוקערך בספרים

(במיליוני ש"ח)

1,3713,8101,1861,184החברה לישראל בע"מ 

565880485571פז חברת נפט בע"מ

  1,9364,6901,6711,755סך הכל
  
 .ח" מיליון ש28יתרה להפחתה בסך . ח" מיליון ש29מקורי בסך בסכום כולל מוניטין שלילי   )א(
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  )המשך( השקעות בחברות כלולות - 6באור 
 סכומים מדווחים

  חלק הקבוצה ברווחים של חברות כלולות  )ב(

200920082007

(במיליוני ש"ח)

74260205חלק הקבוצה ברווחים מפעולות רגילות של חברות כלולות

(21)(11)7הפרשה למסים נדחים

חלק הקבוצה ברווחים מפעולות רגילות

  81249184של חברות כלולות לאחר השפעת המס
  
  פרטים בדבר מכירת חברות מוחזקות  )ג(

  )חברות כלולות(מכירת תאגידי החזקה ריאליים  )1(

  )קונגלומרט(החזקות בתאגידי החזקה ריאליים   .א
-א"התשמ, )רישוי(החזקות הבנק בתאגידים ריאליים כפופה למגבלות הקבועות בחוק הבנקאות 

כי תאגיד בנקאי רשאי , א לחוק24בסעיף , בין היתר, חוק הבנקאות קובע"). חוק הבנקאות ("1981

תאגיד שהונו עולה על (אחד בלבד ") תאגיד החזקה ריאלי("להחזיק באמצעי שליטה בקונגלומרט 
 החברה -הבנק מחזיק בקונגלומרט ). והפועל ביותר משלושה ענפי משק, ח" מיליון ש1,976-כ

  .לישראל

בהם יושמו תקנים חשבונאיים , 2007על פי הדוחות הכספיים של פז לרביע הראשון של שנת 

תאגיד (עולה סכום ההון העצמי של פז על סכום ההון המינימלי להגדרת קונגלומרט , חדשים
  ).החזקה ריאלי

רשנות ל נערכו דיונים בין הבנק לבין בנק ישראל לעניין הפ"עוד לפני פרסום הדוחות הכספיים הנ
ובהמשך להם הודיע בנק ישראל לבנק במכתבו , של חוק הבנקאות לגבי הגדרת פז כקונגלומרט

כי הוא אינו מקבל את פרשנות הבנק לכך שענף האנרגיה מהווה ענף משק , 2007 ביולי 3מיום 
  .לפיכך על פי עמדת בנק ישראל פז הינה קונגלומרט על פי חוק הבנקאות. אחד

בכפוף , 2010 בדצמבר 30ליום בנק ישראל למכור את החזקותיו בפז עד לבקשת הבנק אישר לו 
העביר הבנק את החזקותיו בפז לידי נאמן , לצורך כך. שהחזקות הבנק בפז יועברו לידי נאמןלכך 

  . 2009בסוף חודש יוני 

  
   מ"מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע  .ב

מ " אחזקות ביטוח ופיננסים בע מהון המניות המונפק והנפרע של מגדל9.85%-הבנק מחזיק ב
  . מ"השולטת במגדל חברה לביטוח בע)  בדילול מלא9.74%(, ")מגדל אחזקות("

על הבנק למכור גם את , אשר הבנק חולק עליה, )רישוי(על פי פרשנות בנק ישראל לחוק הבנקאות 

  .באשר הינה נחשבת על פי החוק האמור לקונגלומרט, ההחזקות במגדל אחזקות

בנק רשאי להחזיק חמישה , י על פי החקיקה שהתקבלה בעקבות הרפורמה בשוק ההוןיצויין כ
  . אחוזים בהון חברה לביטוח ועשרה אחוזים בהונו של תאגיד השולט בחברה לביטוח

, הקובע ,2010-ע"התש) 15'תיקון מס ()רישוי(חוק הבנקאות פורסם ברשומות  2010  במרס3ביום 
   .ולפיכך אינו נחשב לקונגלומרט  פועל בענף ביטוח בלבדכי תאגיד שהוא מבטח, בין היתר

ובלבד שהמניות  ,לבקשת הבנק האריך בנק ישראל את ההיתר שניתן לבנק להחזקת מניות מגדל

על פי הוראות בנק ישראל אם לא .  לידי נאמן2009 בינואר 4המניות הועברו ביום . יועברו לנאמן
ימכור הנאמן את המניות לצד , 2010 באוגוסט 31יום לימכרו המניות המוחזקות בידי הנאמן עד 

למעט הזכות (לנאמן הוקנו כל הזכויות שמקנות המניות . 2010 בדצמבר 31שלישי לא יאוחר מיום 

 למכור את המניות לצד שלישי או הזכות לחלקן -לקבל דיבידנד ולמעט הזכויות שניתנו בידי הבנק 
  ). 2010  באוגוסט31-כדיבידנד בעין עד ל
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  )המשך( השקעות בחברות כלולות - 6באור 
 סכומים מדווחים

  :פרטים על חברות מוחזקות עיקריות  )ד(

  )א(חברות בת מאוחדות  )1(

השקעותחלק בהון

במניות לפיחלק בזכויותהמקנה זכות

שווי מאזני ההצבעהלקבלת רווחיםתחום פעילות עיקרי שם החברה

31 בדצמבר31 בדצמבר31 בדצמבר

200920082009200820092008

(במיליוני ש"ח)(%)(%)(%)(%)

בישראל

99.799.799.799.7321334עסקי בנק כלליבנק ערבי ישראלי בע"מ

100.0100.0100.0100.02,4732,142מתן הלוואות למשתכניםבנק לאומי למשכנתאות בע"מ (ג)

100.0100.0100.0100.05859לאומי לפיתוח החקלאות בע"מ

99.699.699.899.8104104לאומי לפיתוח התעשיה בע"מ

100.0100.0100.0100.0373264שירותים עסקיים ופיננסיםלאומי פרטנרס בע"מ (ד)

99.599.599.899.7885823החכרת ציוד ומתן הלוואותלאומי ליסינג והשקעות בע"מ (ה)

גיוס כספים באמצעות לאומי חברה למימון בע"מ

100.0100.0100.0100.0153156הנפקת אגרות חוב

80.080.080.080.0667557מתן שירות כרטיסי אשראילאומי קארד בע"מ

לאומי ניירות ערך והשקעות 

100.0100.0100.0100.07545בע"מ

100.0100.0100.0100.05823שרותי תפעול לקופות גמללאומי שירותי שוק ההון בע"מ

100.0100.0100.0100.0457421החזקות פיננסיותלאומי אחזקות פיננסיות בע"מ

בחוץ לארץ

100.0100.0100.0100.0552561חברת החזקות - רשומה בארה"בבנק לאומי לישראל קורפוריישן

99.999.999.999.91,8341,776עסקי בנק כללי - רשומה בארה"בבנק לאומי ארה"ב (ו)

99.899.899.899.7618545עסקי בנק כללי - רשומה בבריטניהבנק לאומי בריטניה  פי.אל.סי

84.184.193.993.9586544עסקי בנק כללי - רשומה בשוויצריהבנק לאומי לישראל (שוויצריה)

100.0100.0100.0100.09575ביטוחלאומי רה בע"מ

(2)100.0100.0100.0100.0103עסקי בנק כללי - רשומה בלוקסמבורגבנק לאומי (לוקסמבורג) ס.א. (ח)

99.999.999.999.9431438עסקי בנק כללי - רשומה ברומניהלאומי רומניה

99.999.999.999.95,1555,170לאומי פייננס קורפוריישן (י)

לאומי  ארה"ב  אינווסטמנט 

99.999.999.999.93,4383,336קורפריישן (י)

)ז(

)ט(

   
  
  ואת חלק,הנתונים לגבי החברות המאוחדות משקפים את השקעת הבנק בהן בניכוי השקעות כל חברה בחברות אחרות בקבוצת הבנק  )א(

  . הבנק בגין ההשקעות האמורותהבנק בתוצאות פעולותיהן בניכוי חלקה של כל חברה בתוצאות הפעולות של חברות אחרות בקבוצת
  .כולל התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה של חברות מאוחדות לפי שווי הוגן  )ב(
  . מניותח עקב הנפקת " אלפי ש200,000- מניות בתמורה ל87,266-השקעת הבנק גדלה ב  )ג(
  .ח" מיליוני ש40חלק הבנק בקרן הון בגין הטבה בהלוואות בעלי שליטה   )ד(
  .ח" מילוני ש82קרן הון בגין הטבה בהלוואות בעלי שליטה חלק הבנק ב  )ה(
.וריישןרפההשקעה בחברה נעשתה על ידי בנק לאומי לישראל קו  )ו(
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ערבויות עבורסעיפים אחריםתרומה לרווחתרומה לרווח

החברה לטובת גופיםשנצברוהנקי מפעולותהנקי מפעולותהשקעות הוניות

שמחוץ לקבוצהבהון העצמי (ב)דיבידנד שהתקבלבלתי רגילותרגילותאחרות

31 בדצמבר31 בדצמבר31 בדצמבר31 בדצמבר31 בדצמבר31 בדצמבר

200920082009200820092008200920082009200820092008

1531007973--8080(12)17--

4055131126-----1--

---1--12----

--22--23----

1,12272237(46)----72(121)-22

--7348----(10)(36)14-

--911--910(3)125-

--110116-17----44

--303--------

--35(3)--------

--3510--------

--(1)3----(7)(1)--

--1829----40(19)9160

44440450(243)----23(23)2929

1841793725----5(4)--

--203---34----

585817(64)----55(50)7-

--(6)(53)-(1)---(2)54-

--(15)82--------

--7591--------

)יא(

   
 
ההשקעה כוללת יתרת מוניטין בסך ). 1.06% - 2008) (שויצריה( מהון המניות של בנק לאומי לישראל 0.45%- רכש הבנק כ2009בשנת   )ז(

 ).ח" מיליוני ש35.2 - 2008בשנת ( 2009ח בשנת " מיליוני ש30.3

  . מניותח עקב הנפקת " אלפי ש33,941-השקעת הבנק גדלה בתמורה ל  )ח(

  ).ח"מיליוני ש 86.1 2008 בדצמבר 31(ח " מיליוני ש74.6 ההשקעה כוללת יתרת מוניטין בסך  )ט(

עצמי כנגד אשראים שהועברו מבנק לחברות הון . ב ומאוחדות בדוחות הכספיים שלהם"חברות נכסים שהוקמו על ידי בנק לאומי ארה  )י(

  .ב"על ההון שבמאוחד מקוזזים מלאומי ארה) הפסדים(נוצרים רווחים , עקב התאמת הדוחות ותרגומם לשקלים. ב"לאומי ארה

 .סווג מחדש  )יא(
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  )המשך( השקעות בחברות כלולות - 6באור 
 סכומים מדווחים

  )המשך: (פרטים על חברות מוחזקות עיקריות  )ד(

  )א (כלולותחברות  )2(

חלק בהון

חלק בזכויותהמקנה זכות

ההצבעהלקבלת רווחיםתחום פעילות עיקרי שם החברה

31 בדצמבר31 בדצמבר

2009200820092008

(%)(%)(%)(%)

18.118.218.118.2חברת אחזקותהחברה לישראל בע"מ (ב)

  15.715.715.715.7אספקת מוצרי אנרגיה וניהול מתחמי תדלוק ומסחרפז חברת נפט בע"מ (ג)
  
  .וחדהנתונים לגבי החברות הכלולות הינם על בסיס מא  )א(

  ).ח" מיליוני ש56 - 2008 בדצמבר 31(ח " מליוני ש51ההשקעה כוללת יתרת רכוש אחר בסך   )ב(

  ).ח" מיליוני ש167 - 2008 בדצמבר 31(ח " מיליוני ש149ההשקעה כוללת יתרת מוניטין ורכוש אחר בסך   )ג(

  .כולל קרנות אחרות אשר נצברו בעודפים  )ד(
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ערבויות עבורסעיפים אחריםתרומה לרווחהשקעות השקעות

החברה לטובת גופיםשנצברוהנקי מפעולותבמניות לפיבמניות לפי

שמחוץ לקבוצהבהון העצמי (ד)דיבידנד שהתקבלרגילותשווי שוקשווי מאזני 

31 בדצמבר31 בדצמבר31 בדצמבר31 בדצמבר31 בדצמבר31 בדצמבר

200920082009200820092008200920082009200820092008

(במיליוני ש"ח)

1,3711,1863,8101,1841157-32192(98)71205

5654858805717282-808(69)283191  
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   בניינים וציוד- 7באור 
 סכומים מדווחים

  :הרכב  )א(

סך הכלציוד, ריהוט וכלי רכבבניינים ומקרקעין (א)

(במיליוני ש''ח)

עלות

3,1635,6808,843ליום 31 בדצמבר 2008

109625734תוספות

(153)(108)(45)גריעות

3,2276,1979,424ליום 31 בדצמבר 2009

פחת שנצבר

1,5663,8325,398ליום 31 בדצמבר 2008

73539612הפרשה בשנת הדיווח

(139)(106)(33)גריעות

1,6064,2655,871ליום 31 בדצמבר 2009

1,6211,9323,553יתרה מופחתת ליום 31 בדצמבר 2009

  1,5971,8483,445יתרה מופחתת ליום 31 בדצמבר 2008
  
  . במושכרלרבות התקנות ושיפורים  )א(

  

  :שיעור הפחת הממוצע  )ב(

  2008 בדצמבר 31  2009 בדצמבר 31  

  3.02%  3.08%  -בניינים ומקרקעין 

  16.13%  18.29%  -ריהוט וכלי רכב , ציוד

  
 שנים 94 שנים עד 1-הקבוצה הינה בעלת זכויות בדרך של שכירות או חכירה במקרקעין ובציוד לתקופה של מ  )ג(

  ).ח" מיליוני ש135 - 2008 בדצמבר 31(ח " מיליוני ש133של ) חתלאחר פ(מתאריך המאזן בסכום 

כלולים במאזן בסך , בעיקר בניינים מושכרים,  בניינים ומקרקעין שאינם בשימוש הקבוצה-ן להשקעה "נדל  )ד(

  ).ח"מיליוני ש 29 - 2008 בדצמבר 31(ח " מיליוני ש27

חלק מהבניינים על קרקע . לרבות תשלומים על חשבון, סעיף בניינים וציוד כולל שיפורים וזכויות שכירות  )ה(

טרם נרשמו על שם הבנק בלשכת ) ח" מיליוני ש195 - 2008 בדצמבר 31(ח " מיליוני ש189נכסים בסך . חכורה
ואי ") פרצלציה("הסיבות העיקריות לאי רישומם הינן העדר הסדר רישום מקרקעין באזור . רישום מקרקעין

  .היזם/ן הקבלישותף על ידרישום פרוייקט כבית מ

מוצגים לאחר ניכוי ) ח" מיליוני ש21 - 2008 בדצמבר 31(ח " מיליוני ש17בניינים העומדים למכירה בסך   )ו(
 מיליוני 22 הינו 2009 בדצמבר 31השווי ההוגן של נכסים העומדים למכירה ליום . הפרשה להפסדים צפויים

  ). ח" מיליוני ש66 - 2008 בדצמבר 31(  ח"ש

 31(ח " מיליוני ש95בקשר עם פיתוח תוכנות מחשב בסך במהלך השנה יתרת הציוד כוללת עלויות שהוונו   )ז(

  ).ח"מיליוני ש 93 - 2008בדצמבר 
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   נכסים אחרים- 8באור 
 סכומים מדווחים

31 בדצמבר 312008 בדצמבר 2009

(במיליוני ש"ח)

1,1071,745מסים נדחים לקבל, נטו  - ראה באור 26 (ט)

2412עודף היעודה לפיצויים מעל העתודה - ראה באור 15 (ד)

3713נכסים שהועברו לבעלות הקבוצה עקב סילוק אשראים בעייתיים

380376שווי פוליסת ביטוח בשלוחה בחו"ל

125142מוניטין

663766עודף מקדמות ששולמו למס הכנסה על העתודות השוטפות

5148הוצאות הנפקה להפחתה של אגרות חוב, שטרי התחייבויות וכתבי התחייבות נדחים

6,44010,047יתרות חובה בגין מכשירים נגזרים (למעט נגזרים משובצים)

255120הכנסות לקבל

266159הוצאות מראש

221111חייבים אחרים ויתרות חובה

9,78613,529סך כל הנכסים האחרים

)א(

)א(

  
  
  .סווג מחדש  )א(

  

  
   פיקדונות הציבור - 9 באור

  סכומים מדווחים 

  

31 בדצמבר 312008 בדצמבר 2009

(במיליוני ש"ח)

65,97942,593פיקדונות לפי דרישה

179,941196,295פיקדונות לזמן קצוב ואחרים

4,4985,895פיקדונות בתוכניות חסכון (שלפני הרפורמה)

  250,418244,783סך כל פיקדונות הציבור
  

  
   פיקדונות מבנקים - 10 באור

  סכומים מדווחים 

  

31 בדצמבר 312008 בדצמבר 2009

(במיליוני ש"ח)

בנקים מסחריים:

2,1941,544פיקדונות לפי דרישה

7911,317פיקדונות לזמן קצוב

662554קיבולים

תאגידים בנקאיים מיוחדים:

90298פיקדונות לפי דרישה

4829פיקדונות לזמן קצוב

  3,7853,742סך כל הפיקדונות מבנקים
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  שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים,  אגרות חוב- 11באור 
 סכומים מדווחים

שעור תשואהמשך חיים

31 בדצמברפנימי (א)ממוצע (א)

20092008(%)(שנים)

(במיליוני ש"ח)

אגרות חוב ושטרי התחייבות (ב):

4.455.001,1951,196במטבע ישראלי צמוד למדד המחירים לצרכן 

32---במטבע ישראלי לא צמוד 

כתבי התחייבות נדחים (ב):

5.005.023,2141,862במטבע ישראלי לא צמוד

4.264.9519,13415,488במטבע ישראלי צמוד למדד המחירים לצרכן (ד)

0.252.32335344במטבע ישראלי צמוד לדולר של ארה"ב

1.942.801,3831,714בדולרים של ארה"ב

25,26120,636סך כל אגרות החוב, שטרי ההתחייבות וכתבי ההתחייבות הנדחים

)ג(

)ג(

  
  

  .14 ראה באור -וב שהונפקו על ידי חברות מאוחדות בארץ ניתנו שעבודים על ידיהן להבטחת אגרות ח

הינו , שיעור תשואה פנימי. הינו ממוצע תקופות התשלומים משוקללות בתזרים המהוון לפי שיעור התשואה הפנימי, משך חיים ממוצע  )א(

  .יתרת השווי ההוגןהצפוי אל עור ריבית המנכה את תזרים התשלומים יש

  .ת הנכיון בקיזוז הפרמיה על אגרות חוב ועל כתבי התחייבות נדחים שטרם נזקפה לדוח רווח והפסד קוזזה מאגרות החוביתר  )ב(

 שנים ובכתבי התחייבות נדחים 0.26ב "משך חיים ממוצע למועד שינוי הריבית בכתבי התחייבות נדחים הצמודים לדולר של ארה  )ג(

  . שנים0.39ב "בדולרים של ארה

אשר בנסיבות ) ח" מיליוני ש446 - 2008 בדצמבר 31(ח " מיליוני ש3,522המהווים הון משני עליון בסך ) לא סחירים( נדחים מזה שטרי הון  )ד(

  .מסויימות ניתנים להמרה למניות

,  בהתאם להיתר שהתקבל מרשות לניירות ערך פרסמה לאומי למימון תשקיף מדף המאפשר להנפיק אגרות חוב2009בחודש אוגוסט   )ה(

. כהון משני עליון, שטרי ההון הנדחים אושרו על ידי בנק ישראל). הון משני עליון(ושטרי הון נדחים ) הון משני(התחייבות נדחים כתבי 

 סדרות של אגרות חוב 6הבנק תשקיף מדף להנפקת עד  פרסם, בהתאם להיתר שהתקבל מרשות ניירות ערך, 2009 באוגוסט 27ביום 

 סדרות של שטרי הון נדחים 6ועד ) 303 עד 300 וסדרות 256 עד 250סדרות (רות של כתבי התחייבות נדחים  סד11עד , )405 עד 400סדרות (

כתבי התחייבות נדחים ושטרי הון נדחים שהבנק יהיה רשאי להנפיק על פי , ההיקף המקסימאלי של אגרות חוב). 205 עד 200סדרות (

 2010פברואר ב .תוקף התשקיף הינו לשנתיים מיום פרסומו. ל" מהסדרות הנבכל אחת. נ.ח ע" מיליארד ש4ל הינו "תשקיף המדף הנ

 שטרי ההון הינם .שלעילמדף העל פי תשקיף , ח" מיליארד ש2.3-כבסכום כולל של  )201- ו200דרות ס(הנפיק הבנק שטרי הון נדחים 

 4.0%יעור של  ריבית בשים למדד ונושאיםצמודח " מיליון ש1,250 הינה בסך 200כאשר סדרה , )2060פברואר ( שנה 50לפרעון בתום 

מ לשנה בתוספת מרווח בשיעור "ח אינם צמודים ונושאים ריבית משתנה בשיעור תשואת מק" מיליון ש950סך ב 201סדרה שטרי הון מ

  .1.4%של 
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   התחייבויות אחרות- 12באור 
 סכומים מדווחים

31 בדצמבר 312008 בדצמבר 2009

(במיליוני ש"ח)

7467עתודה למסים נדחים, נטו - ראה באור 26 (ט)

42117עודף הפרשות שוטפות למס הכנסה על מקדמות ששולמו 

3,0153,085עודף עתודות על יעודות לפיצויי פרישה ולפנסיה - ראה באור 15 (ד)

794782הפרשה לחופשה שלא נוצלה ולמענקי יובל

475384הכנסות מראש

7,55910,513יתרות זכות בגין מכשירים נגזרים (למעט נגזרים משובצים)

221272הפרשה לחובות מסופקים בגין סעיפים חוץ מאזניים

440117הוצאות לשלם בגין שכר והוצאות נלוות

5,1594,910זכאים בגין כרטיסי אשראי

394403הוצאות לשלם

52363שווי שוק של ניירות ערך שנמכרו בחסר

486621זכאים אחרים ויתרות זכות 

  19,18221,334סך כל ההתחייבויות האחרות
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   הון עצמי והלימות הון - 13באור 

  הון מניות  )א(

    2008 בדצמבר 31    2009 בדצמבר 31  

  מונפק ונפרע  רשום  מונפק ונפרע  רשום  

    )ח"ש(    )ח"ש(  

  1,473,551,221  2,215,000,000  1,473,551,221  2,215,000,000  ח" ש0.1מניות רגילות בנות 

  
  .כל המניות שהונפקו רשומות על שם

  .ח" ש1.0המניות שהונפקו ושיונפקו הומרו או יומרו לסטוק רגיל הניתן להעברה ביחידות בנות 

  .אביבהסטוק הרגיל רשום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל 
 ביוני 30-הניתנים לפרעון ב, )לא סחירים(שטרי הון נדחים /פיקדונות. נ.ע ח" מיליון ש400 הונפקו 2002בשנת 
בנסיבות מסוימות אשר הוגדרו על ידי .  אשר הוכרו על ידי בנק ישראל כהון משני עליון של הבנק2101

  . רגילות של הבנק מניות138,064,557-שטרי ההון ניתנים להמרה ב, נקיםהמפקח על הב
על פי מתאר תכנית אופציות ,  כתבי אופציה ללא תמורה84,853,960 הוקצו לעובדי לאומי 2006בפברואר 

בקשר עם הליך הפרטת הבנק ומכירת  בהתאם לסיכום בין המדינה לבין עובדי הבנק, שפורסם על ידי הבנק

  .החזקות המדינה במניותיו
אופציות שהיו במחזור והיוו את המנה ה 41,723,516  כל העובדים מומשו על ידי2008פברואר ב 14יום ב

יתרת  .המועד האחרון למימושם, 2009פברואר  ב12 מומשו עד כתבי אופציה 17,595,025. הראשונה

  .במחזור פקעו  כתבי האופציה שהיו24,062,240
  .להלן) ג(15לענין מימוש כתבי האופציה למניות על ידי העובדים ראה באור 

  

 יניות הדיבידנד מד  )ב(

  2009-2010מדיניות הדיבידנד לשנים 

 לאור 2009המפקח על הבנקים הודיע כי הוא מצפה שהמערכת הבנקאית לא תחלק דיבידנדים בגין שנת 
בנק שירצה לחלק דיבידנדים . 2הקיימים וזאת מתוך רצון לייצב הון חזק לקראת הנהגת באזל , הסיכונים

  . ורלקבלת איש, יצטרך לפנות למפקח
  

  .2009 החליט שלא להמליץ על חלוקת דיבידנד במזומן בגין שנת 2010 במרס 24הדירקטוריון בישיבתו ביום 

  
לנוכח אי הודאות השוררת במשק הישראלי לגבי היקף ועומק ההשפעה של המשבר הפיננסי הגלובלי על 

 שלא לקבוע בשלב זה 2010  במרס24החליט הדירקטוריון ביום , לרבות על הבנק, המערכת הבנקאית בישראל

   .2010מדיניות דיבידנד בגין שנת 
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  הלימות הון  )ג(

" מסגרת עבודה למדידה והלימות הון" בהתאם להוראות השעה בדבר ת מחושב2הון לפי באזל ההלימות 
  . בהתאם לגישה הסטנדרטית2008 לדצמבר 31מיום 

הון "בדבר יחס , 341- ו311קים מספר  בהתאם להוראות המפקח על הבנתמחושב 1הון לפי באזל ההלימות 

  ".הקצאת הון בגין החשיפה לסיכוני שוק"ו" מזערי

1. בנתוני המאוחד

31 בדצמבר 2008

(במיליוני ש"ח)

באזל 1 (א)באזל 1 (א)באזל 2

הון לצורך חישוב יחס ההון

 19,290                21,578                21,478               הון רובד 1, לאחר ניכויים

 10,449                14,640                14,863               הון רובד 2, לאחר ניכויים

   -                          -                         -                      הון רובד 3

 29,739                36,218                36,341               סך הכל הון כולל

יתרות משוקללות של נכסי סיכון

 251,473              243,766              229,551             סיכון אשראי

 5,476                  9,415                  7,418                 סיכוני שוק

   -                          -                       20,928               סיכון תפעולי

 256,949              253,181              257,897             סך הכל יתרות משוקללות של נכסי סיכון

יחס ההון לרכיבי סיכון

8.33%8.52%7.51%יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון

14.09%14.31%11.58%יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

9.00%9.00%9.00%יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים

2. חברות בנות משמעותיות

בנק לאומי למשכנתאות

10.87%6.43%6.15%יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון

16.32%9.66%9.24%יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

9.00%9.00%9.00%יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים

בנק ערבי ישראלי

10.70%12.94%13.41%יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון

15.91%19.18%17.84%יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

9.00%9.00%9.00%יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים

לאומי קארד בע"מ

14.80%20.70%19.10%יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון

14.80%20.70%19.10%יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

9.00%9.00%9.00%יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים

בנק לאומי ארה"ב

10.97%9.31%(ה)יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון

14.44%12.40%(ה)יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

10.00%10.00%(ה)יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי השלטונות המקומיים

31 בדצמבר 2009

)ב()ב(

)ד(

)ד(

   
  

  .הערות ראה בעמוד הבא
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3. רכיבי ההון לצורך חישוב יחס ההון (בנתוני המאוחד)

31 בדצמבר 2008

(במיליוני ש"ח)

באזל 1 (א)באזל 1 (א)באזל 2

הון רובד 1

 18,672                21,862                21,553               הון עצמי

 245                     282                     282                    זכויות מיעוט בעלי המניות החיצוניים בהון של חברות בת שאוחדו

   -                          -                         -                      מכשירי הון מורכבים

   -                          -                         -                      רכיבי הון רובד 1 אחרים

 272                     239                     239                    בניכוי מוניטין

   -                         -                       51                      בניכוי נכסים בלתי מוחשיים

בניכוי רווחים (הפסדים) בגין התאמות לשווי הוגן של ניירות ערך 

(645) 327                       -                      זמינים למכירה (ג)

בניכוי השקעות ברכיבי הון פיקוחי של תאגידים בנקאיים וחברות 

   -                          -                         -                      בת שלהם בישראל, וכן השקעות צולבות בחו"ל

   -                          -                         -                      בניכוי השקעות בחברות שאינן ריאליות שיש בהן השפעה מהותית

   -                          -                       67                      בניכוי ניכויים אחרים מהון רובד 1

21,47821,57819,290סך הכל הון רובד 1

הון רובד 2

א. הון רובד 2 עליון

45% מסכום הרווחים נטו, לפני השפעת המס המתייחס, בגין 

   -                          -                       208                    התאמות לשווי הוגן של ניירות ערך זמינים למכירה

 428                     428                     428                    הפרשה כללית לחובות מסופקים

 446                     3,523                  3,523                 מכשירי הון מורכבים

   -                          -                         -                      רכיבי הון רובד 2 עליון אחרים

ב. הון רובד 2 תחתון

 9,645                  10,788                10,772               כתבי התחייבויות נדחים

   -                          -                         -                      רכיבי הון רובד 2 תחתון אחרים

ג. ניכויים מהון רובד 2

השקעות ברכיבי הון פיקוחי של תאגידים בנקאיים וחברות בת 

   -                          -                         -                      שלהם בישראל, וכן השקעות צולבות בחו"ל

 70                       89                       44                      השקעות בחברות שאינן ריאליות שיש בהן השפעה מהותית

   -                        10                       24                      ניכויים אחרים

 10,449                14,640                14,863               סך הכל הון רובד 2

31 בדצמבר 2009

)ד(

  
  
הותאמו לפי מתכונת הגילוי של השנה , שהוצגו בבאור זה בדוחות שפורסמו בעברוסיכומי ביניים הכותרות של מונחים מסויימים   )א(

 מוצגים כדי להבהיר את השפעת שינוי שיטת מדידת יחס ההון לרכיבי סיכון וכדי 1פי באזל  ל2009 בדצמבר 31 הנתונים ליום .השוטפת
  .לאפשר השוואה לתקופות קודמות

 . יתרות השקעות במניות ובכתבי התחייבויות נדחים של חברות פיננסיות מנוכות מההון 1לצורך באזל   )ב(
 פרט להפסדים שטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של מניות זמינות  לא כולל קרן התאמות ניירות ערך זמינים למכירה1לצורך באזל   )ג(

 .למכירה
מיחס  שינוי הקצאת הון ראשוני ומשני כנגד החשיפה לסיכוני שוק בדומה להקצאת ההון כנגד סיכוני אשראי בעיקר בעקבותסווג מחדש   )ד(

  .וזאת בעקבות הבהרה מבנק ישראל 11.58%- ל11.49%כולל של 
  .2ה מחוייבת לחשב יחס הלימות ההון בהתאם לבאזל ב אינ"השלוחה בארה  )ה(
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 28 - 2008 בדצמבר 31(ח " מיליוני ש12אגרות חוב וכתבי התחייבות שהונפקו על ידי חברות מאוחדות בארץ בסך 
ל וחברות מאוחדות שיעבדו ניירות ערך "סניפים בחו. מובטחות על ידי שעבודים שוטפים על נכסיהן) ח"מיליוני ש

 וכן התחייבויות מסויימות FHLB - Federal Home Loan Bank-רים להבטחת פיקדונות שנתקבלו מונכסים אח
 31(ח "מיליוני ש 914הנכסים המשועבדים מסתכמים בסך . בהתאם לדרישת שלטונות הארצות בהן הם פועלים

 31(ח "מיליוני ש 824 מסתכמות בסך סך ההתחייבויות בגינן שועבדו הנכסים). ח" מיליוני ש1,384 - 2008בדצמבר 

  ).ח"מיליוני ש 1,111 - 2008בדצמבר 

 פיקדון Morgan Guaranty Trust Company Of New York לטובת Euroclearהבנק הפקיד לפי דרישות מסלקת 

לצורך , בגובה החוב שנוצר מעת לעת בגין משיכות אשראי שנעשות בפועל על ידי הבנק ולא נפרעו, ניירות ערך שלו
 198- בכ2009 בדצמבר 31יום שווי אגרות החוב ששועבדו הסתכם ב. ל"בניירות ערך באמצעות המסלקה הנפעילות 

  . מיליוני דולר189- בכ2008 בדצמבר 31וליום , מיליוני דולר

  .הבנק הינו חבר בקרן הסיכונים של מסלקת הבורסה, כחבר הבורסה לניירות ערך בתל אביב

אשר , עבד לטובת מסלקת הבורסה בטחונות בגובה חלקו היחסי בקרןכל אחד מהחברים בקרן הסיכונים מש
כמו כן מבטיחים בטחונות אלו גם . מבטיחים את חיובי החבר כלפי המסלקה ואת חלקו של החבר בקרן הסיכונים

וזאת אם הבטחונות שהעמיד החבר האחר לא יספיקו לכיסוי כל חיובי , את חיובי חברי קרן הסיכונים האחרים

עד לגובה הבטחונות שניתנו או עד לגובה החיובים , ובהתאם לחלקו היחסי של כל אחד מהחברים בקרן, חרהחבר הא
 בדצמבר 31ליום , סך כל אגרות החוב ששועבדו על ידי הבנק למסלקת הבורסה. לפי הנמוך, כלפי מסלקת הבורסה

  .)ח" מיליון ש151 - 2008 בדצמבר 31(ח " מיליון ש152 הינו 2009

ף לתשלום כל חיוב כספי "הבנק התחייב כלפי מסלקת המעו. ף"בקרן הסיכונים של מסלקת המעו נו חבר גםהבנק הי
חבר בורסה אחר שאינו (ס "חבש ף של"הנוסטרו שלו ומעסקאות מעו, ף עבור לקוחותיו"הנובע מעסקאותיו במעו

יות תלויות והתקשרויות  התחייבו18מוצג בבאור סכום ההתחייבות של הבנק ). ף"סולק בעצמו במסלקת מעו
  .מיוחדות

, ף בטחונות בגובה חלקו היחסי בקרן הסיכונים וכן בגין התחייבויותיו כאמור לעיל"הבנק משעבד למסלקת המעו
מבטיחים הבטחונות את חיובי , בנוסף. ף ואת חלקו בקרן הסיכונים"אשר מבטיחים את חיוביו כלפי מסלקת המעו

רשאית , ה שהבטחונות שהעמיד חבר אחר בקרן לא הספיקו לכיסוי כל חיוביובמקר: חברי קרן הסיכונים האחרים

בהתאם לחלקו היחסי של כל , ף לממש גם את הבטחונות שהעמידו לה חברי קרן הסיכונים האחרים"מסלקת המעו
  .לפי הנמוך, ף"עד לגובה הבטחונות שניתנו או עד לגובה החיובים כלפי מסלקת מעו, אחד מהם בקרן

 22%-כ(ח " מיליון ש158ף עומד על "חלקו של הבנק בקרן הסיכונים של מסלקת המעו, דוח הכספילתאריך ה
  ).מהקרן

באמצעות שעבוד , ף"רשאי להבטיח את חיוביו לקרן הסיכונים של מסלקת מעו, הבנק כמו כל חבר מסלקה אחר
 31ליום , ף"י הבנק למסלקת המעוששועבדו על ידוהפיקדונות סך כל אגרות החוב . ממשלתיות אגרות חוב ופיקדונות

  .)ח" מיליון ש1,529 - 2008 בדצמבר 31(ח "ש מיליון 1,226 הינו 2009בדצמבר 

 שנועדו למזער CSA Annex) (Credit Supportהבנק וחברות מאוחדות מתקשרים עם בנקים זרים בהסכמים מסוג 
 על פי ההסכמים מידי תקופה מבוצעת מדידה .את סיכוני האשראי ההדדיים שנוצרים בין בנקים בעת מסחר בנגזרים

 ואם החשיפה נטו של אחד הצדדים עוברת סף שנקבע מראש שבוצעו בין הצדדים של שווי כלל העסקות בנגזרים
 בדצמבר 31ליום . עד למועד המדידה הבא, צד האמור להעביר לצד השני פיקדונות בגובה סכום החשיפההמחוייב 
 1,296 - 2008 בדצמבר 31(ח "ש מיליוני 985 נקים זרים פיקדונות בסכום כולל של העמידה הקבוצה לטובת ב2009

. )ח"מיליון ש



 

370  

  )המשך( שעבודים ותנאים מגבילים - 14באור 

בבנקים  הבנק וחברות מאוחדות מתקשרים עם בנקים זרים בהסכמים אשר על פיהם מופקדים על ידיהם סכומים
 2009 בדצמבר 31ליום . ל עבורם ועבור לקוחותיהם"לצורך ביצוע עיסקות עתידיות סחירות בבורסות בחו, הזרים

  ). מיליון דולר65 - 2008 בדצמבר 31 (ב" מיליון דולר ארה170ל סכום של "הפקידה הקבוצה בבנקים הנ

, לטובת בנק ישראל,  חתם הבנק על איגרת חוב על פיה שעבד הבנק בשיעבוד צף ראשון בדרגה2007 ביולי 23ביום 

בון ספציפי המתנהל במסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב מ המופקדות בחש"ח מדינה ומק"מסוג אג אגרות חוב
 לא הפקיד לאומי 2009 בדצמבר 31ליום . על פי צרכי הבנק, על שם בנק ישראל לטובת קבלת אשראים מבנק ישראל

 2.4- עמד על כ2008  בדצמבר31-ל ב"שווי אגרות החוב אשר הופקדו בחשבון הנ. אגרות חוב לטובת בנק ישראל

  .ח"מיליארד ש

היתרה הגבוהה ביותר של אשראים . היו לבנק אשראים מבנק ישראל לא - 2008 בדצמבר 31  כולה וליום2009בשנת 

ח והיתרה הממוצעת לשנת " מיליוני ש4,579- הסתכמה ב2008מבנק ישראל על בסיס יתרות לסופי חודשים לשנת 
  . ח" מיליוני ש1,645- הסתכמה ב2008

את , לטובת בנק ישראל, על פיה שעבד הבנק בשעבוד צף ראשון בדרגה ק על איגרת חוב חתם הבנ2008 במאי 21ביום 
שהינם , המגיעים ושיגיעו לבנק מפעם לפעם מאת לקוחותיו, זכויותיו לקבלת סכומים וחיובים כספיים בשקלים

בגין , קשאינם מפגרים בהחזר לבנק של אשראים שקיבלו מהבנ, )שהתאגדו לפי דיני מדינת ישראל(תאגידים 

שניתנו וינתנו על ידי , של כל אשראי אינו עולה על שלוש שנים) מ"מח(אשראים בשקלים שמשך החיים הממוצע 
  . ל"הבנק ללקוחות הנ

שירותי נזילות בשקלים שעבוד זה בא להבטיח אשראים שבנק ישראל יעמיד לרשות הבנק לצורך פעילות הבנק כספק 
, בצרוף ריבית ועלויות והוצאות הכרוכות במימוש השעבוד, CLS - Continuous Linked Settlement Bank-לבנק ה

לאומי לא ניצל אשראי  .בהתאם לתנאי הסכם האשראי שנחתם בין הצדדים לענין זה, ח" מיליארד ש1.1עד לסך של 

  .2009-2008מסוג זה במהלך השנים 

  2008 בדצמבר 31  2009 צמבר בד31  

    )ח"במיליוני ש(  

  , יירות ערך שהתקבלו ואשר הבנק רשאי למכור או לשעבדהמקורות של נ

  : לפני השפעת קיזוזים, לפי שווי הוגן
    

  201  744  ניירות ערך שהתקבלו בעיסקאות שאילת ניירות ערך כנגד מזומן

  , השימושים בניירות ערך שהתקבלו כביטחון ובניירות ערך של הבנק

  לפני השפעת קיזוזים , לפי שווי הוגן

  549  273   ערך שהושאלו בעיסקאות השאלת ניירות ערך כנגד מזומן ניירות

  
הועמדו כבטחון ניירות ערך נוספים המוצגים בסעיף ניירות ערך כמפורט , נכון ליום המאזן, מלבד ניירות ערך אלו

  .אשר המלווים אינם רשאים למכור או לשעבד, לעיל
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   זכויות עובדים - 15באור 

  חתימת הסכם קיבוצי בנושא ההפרטה  )א(

 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין הנהלת הבנק לבין נציגות העובדים בעקבות מהלך 2005 בנובמבר 30ביום 
  . הפרטת הבנק

 ממניות 3.873%את זכות העובדים לרכוש , ההסכם הקיבוצי מעגן את יישום תוכנית האופציות לעובדים
 על את תשלום המקדמה בשיעור של משכורת אחת להפרשות, 25%הבנק המגיעות לעובדים בהנחה של 

עיגון ההסכמים הקיבוציים וההסדרים הקיימים כל אחד במעמדו כפי  ואת, 2005חשבון המענק השנתי לשנת 

  .2006 בינואר 1שהוא בבנק לחמש שנים החל מיום 

  .העובדים מצידם התחייבו בהסכם לשמירה על שקט תעשייתי בכל הנוגע להליך הפרטת הבנק

  .2006 בפברואר 2 הסכם זה אושר על ידי האסיפה הכללית ביום

  .להלן) ג (סעיףעובדים ראה להמניות  והנפקתבדבר השפעת תוכנית האופציות 
  

  פיצויי פרישה ופנסיה  )ב(

  כללי )1(

 וטרם קבלו קביעות במועד חתימת הסכם קיבוצי 1999 בינואר 1לעובדים שהחלו עבודתם בבנק מיום 
תוכנית הפנסיה . תוכנית פנסיהקיימות הפקדות שוטפות ל,  בעניין הסדר פנסיוני2000מיוחד בשנת 

הינה תוכנית לפנסיה מקיפה צוברת בתוספת כיסוי ביטוחי נוסף למקרים של אובדן כושר עבודה 

לבנק לא תהיה כל חבות פנסיונית לגבי עובדים אלה להוציא השלמה לפיצויי פיטורין בהתאם . ופטירה
  .להסכם

וקיבלו קביעות עד ") 'עובדי דור ב"להלן ( 1999 בינואר 1שהחלו את עבודתם בבנק לפני , לעובדים
) 3(- ובלעיללמעט אלו המוזכרים , פורשים מעבודתם בבנק בגיל פרישהה ,מועד חתימת ההסכם דלעיל

הזכות לבחור בקבלת פיצויי פרישה וכספי תגמולים או בקבלת פנסיה תוך ויתור על כספי , להלן

 לשנה בגין חמש עשרה שנות 2.67%יעור של הזכאות לפנסיה מחושבת לפי ש. התגמולים והפיצויים
  .70%עד לשיעור מירבי של ,  לכל שנה לאחר מכן1.5%העבודה הראשונות ושל 

. העתודות לפיצויי פרישה מחושבות על בסיס המשכורת האחרונה של חודש אחד לכל שנת עבודה
  .התחייבויות לפיצויי פרישה מופקדות בקופות גמלההיעודות בגין 

 הלוקח בחשבון את שינוי גיל הפרישה על פי חוק גיל סיה מבוססות על חישוב אקטואריהעתודות לפנ
החישוב האקטוארי נערך בשיטת הערכה של הטבות נצברות בהתחשב . 2004-ד"התשס, פרישה

לגבי שיעור ניצול זכויות הפנסיה ושיעור על בסיס ניסיון העבר ביניהם הסתברות , בפרמטרים שונים

 2008 עד שנת 64%-לעומת כ 76%-כ שיעור ניצול הפנסיה החדש הינו(ויים ותגמולים משיכות כספי פיצ
  . ' וכוניסיון העבר לגבי נכותוכן ).  ותגמוליםפיצויים מושכים והיתר

על הוראות עדכניות של האקטואר הראשי במשרד האוצר לגבי שיעורי  החישוב האקטוארי מבוסס
,  ידי הממונה על שוק ההון בטוח וחסכון לחברות הביטוח אשר נקבעו על2007תמותה מחודש פברואר 

. ואשר אומצו לאוכלוסיית עובדי הבנק עקב השינוי בקצב השיפור בתוחלת החיים
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חישוב ההתחייבות האקטוארית של הבנק לפנסיה נעשה על בסיס שיעור ההיוון שפורסם על ידי 
על נסיון העבר ומשתנה בהתאם לגיל ובהנחת עליית שכר ריאלית המבוססת ) 4%(המפקח על הבנקים 

  .7.0% עד 0.6% שיעורי העלייה נעים בטווח של. העובד

ומביא , פנסית נכות ופנסית שארים ,החישוב נעשה לפי תכנית פנסיה מקיפה הכוללת פנסית זקנה

  ). שנות עבודה15(בחשבון גם את העובדים שטרם מלאה תקופת הכשרתם לקבלת פנסיה 

ת לפי סכום ההתחייבות הגבוה מבין ההתחייבויות לפיצויים בתוספת כספי במאזן כלולות עתודו

לגבי עובדים שפרשו ובחרו , ההתחייבות לפנסיה של הבנק. התגמולים לבין ההתחייבות לפנסיה
המחושבת על פי הערך הנוכחי של , מכוסה על ידי עתודה לפנסיה, להלן) 3(-וכן זו המוזכרת ב, בפנסיה

  .כמצוין לעיל, ב על ידי אקטוארההתחייבות כפי שחוש

  "ל"בוגרי בל"הטבות ל  )2(

להטבות נוספות , כל בוגר לפי בחירתו, או הפיצויים/פרט לתשלומי הפנסיה ו, זכאים" בוגרי לאומי"

   .שעיקרן שי לחג והשתתפות בעלויות רווחה נוספות ופעילויות חברתיות

או ,  שנות עבודה בבנק25 לאחר שהשלים ,בגיל כלשהו,  מי שסיים עבודתו בבנק-" בוגרי לאומי"

  . שנות עבודה לפחות15 לאחר שהשלים ,שסיים עבודתו בגיל הפרישה על פי החוק

ל בתקופה שלאחר "העלויות הצפויות בגין הזכאויות הנעבור  2009 בדצמבר 31הסכום שנצבר ליום 

מיליוני  96 - 2008ר ב בדצמ31 (ח"שמיליוני  98-מסתכם בכי תקופת ההעסקה על פי חישוב אקטואר
   .)ח"ש

  פנסיה מוקדמת לבעלי חוזים אישיים  )3(

ולאחר מכן  (1996שנחתם בתחילת  ל הראשי של הבנק"עם המנכ על פי חוזה העבודה האישי  )א

ל הראשי לפנסיה מיידית בעת "זכאית המנכ") החוזה: "להלן( )2004תוקן ונחתם בשנת 
או לפיצויי פיטורין , ) התפטרות ובין בגין פיטוריםוזאת בין אם הפרישה נעשית בגין(פרישתה 
 מהמשכורת החודשית האחרונה לכל שנת עבודה בבנק בתוספת הכספים שנצברו 200%בגובה 

  . בשנה3%ל הראשי הינו בשיעור של " שיעור הפנסיה למנכ.לפי בחירתה, בקופת התגמולים

 , חודשים9עה מוקדמת של עוד נקבע בחוזה כי כל צד רשאי לסיים את יחסי העבודה בהוד

הראשי תמשיך לעבוד בפועל במשך שלושת החודשים  ל"כאשר לבנק הזכות לדרוש כי המנכ
ל " חודשים ממועד הפסקת עבודת המנכ6הראשונים של תקופה זו וכי תחול תקופת צינון של 

  . הראשי בבנק בפועל

מנהלים בכירים על חוזים אישיים עם חברי הנהלה של הבנק ועם קבוצת   חתםהבנק  )ב
ולפיהם מתחייב הבנק במקרה של , )ל"ל ועוזרי מנכ"עוזרים בכירים למנכ, לים"סמנכ(

אם צברו גיל בתוספת ותק בעבודה בבנק בסך , לשלם לעובדים אלה פנסיה מיידית, פיטורים
אם העובד כיהן ( שנות הכהונה כחבר הנהלה . שנה בחוזים החדשים80 או של  שנה75הכל של 
שיעור . כאמור השנים כשנות ותק נוספות לצורך צבירת תספרנה) שנים כחבר הנהלה 7לפחות 

 לשנה בגין חמש עשרה שנות העבודה הראשונות 2.67%הפנסיה לחברי הנהלה הינו בשיעור של 
 בעבור כל שנה של כהונה 2.5%או  , בה לא כיהן כחבר הנהלה לשנה בגין כל שנה נוספת2%-ו

שיעור הפנסיה לקבוצת המנהלים הבכירים הינו . 70%ירבי של עד לשיעור מ, כחבר הנהלה

 לשנה בגין כל שנה 1.5%,  לשנה בגין חמש עשרה שנות העבודה הראשונות2.67%בשיעור של 
 .70% בגין כל שנה שלאחריה עד לשיעור מירבי של 2%-נוספת עד החתימה על החוזה ו

-ו (200%בפיצויי פיטורין בגובה , יםבמקרה של פיטור, ל לבחור"זכאים העובדים הנ, לחלופין

)  שנה כאמור80 או  שנה75 אם לא צבר גיל בתוספת ותק בעבודה בבנק בסך הכל של 250%



 

373  

י 
מ
או
ל

2
0
0
9

 
   ׀

ם
יי
פ
ס
כ
ת 
חו
דו

  ׀  
ם
רי
או
ב

 

  )המשך( זכויות עובדים - 15באור 

מהמשכורת החודשית האחרונה לכל שנת עבודה בבנק בתוספת הכספים שנצברו בקופת 
  .ובמקרה זה אינם זכאים לפנסיה, התגמולים

 ובתוספת כספי קופת 100%י פיטורין בגובה עובד המתפטר מרצונו יהיה זכאי לפיצוי
  .התגמולים

מעביד תוך מתן הודעה מוקדמת של -ל יש אפשרות להפסיק את יחסי עובד"לבנק ולעובדים הנ
  .שישה חודשים

החילופים (ל ראשי בבנק "חילופי מנכ, ל קובע כי"החוזה האישי של המשנה הבכיר למנכ
. דינם כדין פיטורים על כל המשתמע מכך) יל הראש"כוללים גם חילופים אם התפטרה המנכ

ל ליתן לפני "במקרה כזה לבנק יש זכות להאריך את תקופת ההודעה המוקדמת שעל הנ
  ). חודשים6במקום ( חודשים 12-ל, פרישתו

: תיקון אשר עיקרו הינו, 2003 בדצמבר 31החוזים האישיים של חברי הנהלה תוקנו החל מיום 
לקבל , בהתקיים מספר תנאים,  שנה או יותר יהיה זכאי62ו לגיל עובד המתפטר מרצונו בהגיע

סעיף אשר תוקן בשנית ( ובתוספת כספי קופת התגמולים 200%פיצויי פיטורין בגובה 

עובד שבעת סיום יחסי העבודה לא ניצל את חופשת היובל יהיה זכאי ). 2006בספטמבר 
שאינה חופפת תקופת הודעה , ןבתקופת צינו. לתקופת הודעה מוקדמת של חודש אחד נוסף

תמשכנה , ל"בכפוף לתיקון הנ. העובד יהיה זכאי למשכורת וליתר התנאים הנילווים, מוקדמת

בדוחות הכספיים בוצעו . הוראות החוזים האישיים לחול ולחייב את הצדדים לכל דבר ועניין
  .ל"הפרשות מתאימות לכיסוי ההתחייבויות הנ

, בבנק' ישיים לקבוצת מנהלים בכירים מקרב עובדי דור ב חוזים א2009הבנק אישר בשנת 
מנהלים אלו אינם . לעיל) 1)(ב(15 בבאוראשר זכאים לתוכנית פנסיה כאמור בפסקה הראשונה 

נקבע בחוזים אישיים אלו כי הבנק מתחייב במקרה של , לפיכך. זכאים לפנסיה מהבנק

האחרונה לכל שנת עבודה בבנק  מהמשכורת החודשית 250%לשלם פיצויים בגובה , פיטורים
אם פוטר . בתוספת ההפרשות לתגמולים ובכפוף להעברה לבנק של ההפרשות לפיצויי פיטורין

 אזי יהיה - שנה או יותר 25ואשר ותק עבודתו בבנק הינו ,  שנה או יותר55מנהל אשר גילו הינו 

שית האחרונה לכל  מהמשכורת החוד200%בפיצויים בגובה , המנהל רשאי לבחור בעת פיטורים
ובכפוף להעברה לבנק את ההפרשות לפיצויי (שנת עבודה בבנק בתוספת ההפרשות לתגמולים 

כאשר ,  לקבל את כל הכספים והזכויות בקופת הפיצויים והתגמולים-או לחילופין , )פיטורין

הוא יהיה זכאי לקבל , עד למועד הזכאות לקבלתם על פי תנאי תקנון הקופה והוראות הדין
  . הבנק קיצבהמ

במידה והעובדים הכלולים בסעיף זה יפוטרו , סכום ההוצאה המירבית הנוספת של הבנק
 ).ח" מיליון ש383 - 2008() כולל מס שכר על הפנסיה(ח " מיליון ש341יסתכם בסך , מיידית

 מהסכום 25%ל יפוטרו מיידית נעשתה הפרשה בגובה "הואיל ואין סבירות שכל העובדים הנ

ל כוללים גם "הסכומים הנ). ח" מיליון ש103 - 2008) (כולל מס שכר(ח "מיליון ש 91 סך, ל"הנ
  .את חברי ההנהלה

בוצע ייחוס ספציפי מתוך , לאחר תיקון החוזים האישיים של חברי הנהלה כאמור לעיל
 31(ח " מיליון ש9מסתכמת בסך  2009 בדצמבר 31ל לחברי הנהלה שיתרתה ליום "ההפרשה הנ

  ).ח" מיליון ש10 - 2008ר בדצמב
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יושב ראש הדירקטוריון של הבנק זכאי לקבל במקרה של פרישה שלא מרצון תשלום פיצויי פרישה   )4(
") הפיצויים המוגדלים"-להלן (אותה עת ב נוספים מעבר לסכומים המופרשים 100%בשיעור של 

זכאי  רות וכן הואובלבד שסכום הפיצויים המוגדלים כאמור לא יעלה על סכום השווה לתשע משכו
  .בדוחות הכספיים נכללו הפרשות מתאימות. למענק הסתגלות בגובה של שש משכורות חודשיות

ר הדירקטוריון כי אין בכוונתו להגיש מועמדות לבחירה מחדש " הודיע יו2010 בינואר 24יום ב
ריה  אישרה ועדת הביקורת ולאח2010 בינואר 31ביום . כדירקטור באסיפה הכללית של הבנק

   :כדלקמן,  בכפוף לאישור האסיפה הכללית של הבנק,ר הדירקטוריון"הדירקטוריון תנאי פרישה ליו

 מהמשכורת האחרונה של 100%בשיעור של , מרצון או שלא מרצון, פיצויי הפרישה בעת פרישה  )1(
ווים פיצויי הפרישה מה. דהיינו משכורת בגין כל שנת כהונה. ר הדירקטוריון לכל שנת כהונה"יו
).  המשכורות הקבועות בהסכם העבודה היום9במקום פיצויי פרישה בסך ( משכורות 15כ "סה

ר הדירקטוריון לקבל את קופת התגמולים "ל הינם בנוסף על זכאות יו"פיצויי הפרישה הנ
   ). נוספים על קופת הפיצויים100%-פיצויי הפרישה מהווים כ(והפיצויים המתנהלת על שמו 

  .  משכורות7.5ה נוסף ומיוחד בגובה של מענק פריש  )2(

ר הדירקטוריון לקבל בונוס שנתי בגין תקופת "אין באמור בתנאי הפרישה כדי לפגוע בזכותו של יו  )3(
הדירקטוריון והאסיפה הכללית , על פי החלטות ועדת הביקורת, ר דירקטוריון הבנק"כהונתו כיו
  . ככל שיוחלט על כך, של הבנק

ר "ויחולו על יו,  בין פיטורין להתפטרות לעניין זכויות בגין סיום יחסי עבודהתבוטל ההבחנה  )4(
  . הדירקטוריון בכל מקרה התנאים של פיטורין

התחייבות .  חודשים6במקום , )בתשלום משכורת ונלווים( חודשים 9-הארכת תקופת הצינון ל  )5(
  .  לחברות ביטוחר הדירקטוריון לא יועסק ולא יתן שירותים"הצינון תורחב כך שיו

  

  הנפקת כתבי אופציה לעובדים  )ג(

, תכנית להקצאה של כתבי אופציה לעובדים זכאים,  אישרה האסיפה הכללית של הבנק2006 בפברואר 2ביום 
 14הוקצו ביום , בהתאם לתוכנית זו"). המתאר ("2006 בינואר 24כקבוע במתאר שפורסם על ידי הבנק ביום 

מזה  (ק מניות רגילות של הבנ84,853,960-בי אופציה הניתנים למימוש ל כת84,853,960 ,2006בפברואר 
  ). כתבי אופציה156,659ל הראשי " כתבי אופציה ולמנכ122,644ר הדירקטוריון "הוקצו ליו

  : 2009-2006להלן התנועה בכתבי האופציה במהלך השנים 

  מספר האופציות  

  84,853,960   2006הוענקו במהלך שנת 

  )466,133(   השנהחולטו במהלך

  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 

  )215,168(  חולטו במשך השנה

  )17,595,025(   2008 בר בדצמ31מימוש חלקי של המנה השניה עד ליום 

  24,062,240   2008  בדצמבר31סך כל האופציות במחזור ליום 

  )24,062,240(  2009 בפברואר 12-פקעו ב

  -          2009 בדצמבר 31יתרה ליום 

  

 614 מניות בתמורה של 59,318,541 כאמור לעיל הונפקו לעובדי הבנק 2008במסגרת מימוש כתבי האופציה בשנת 
  .ח" ש14.01-מחיר המניה הממוצע בתקופה היה כ. ח למניה" ש10.35-במחיר מימוש ממוצע של כ. ח"שמיליון 



 

375  

י 
מ
או
ל

2
0
0
9

 
   ׀

ם
יי
פ
ס
כ
ת 
חו
דו

  ׀  
ם
רי
או
ב

 

  )המשך( זכויות עובדים - 15באור 

  פרטים על העתודות והיעודות  )ד(

   סכומים מדווחים

  :סכומי העתודות והיעודות לפיצויי פרישה ולפנסיה הכלולים במאזן הם כדלקמן

31 בדצמבר 312008 בדצמבר 2009

(במיליוני ש"ח)

2,6392,371עתודות לפיצויי פרישה

(2,278)(2,806)יעודות לפיצויי פרישה (1)

3,0803,099עתודות לפנסיה

(109)(139)יעודות לפנסיה

2,7743,083עודף עתודות על יעודות, נטו

3,0153,085עודף עתודות על יעודות , נטו שנכלל בסעיף "התחייבויות אחרות"

2412עודף יעודות שנכלל בסעיף "נכסים אחרים"

  2,7743,083עודף עתודות על יעודות, נטו (2)
 
  .ות אלא לצורך תשלום פיצויי פרישההבנק וחברות מאוחדות שלו אינם רשאים למשוך את כספי היעוד )1(

כאשר הכיסוי להתחייבות זו הינו חלק , עודף זה משקף בעיקר את ההתחייבות האקטוארית של הבנק לפנסיה עבור הפנסיונרים של הבנק )2(

 .מנכסי הבנק ושימושיו השוטפים

 5,833  בסכום של2009  בדצמבר31מת ליום מסתכ, 1999 בינואר 1סך כל ההתחייבויות לפנסיה לעובדים שהחלו את עבודתם בבנק לפני  )3(

ח וכן כספי "מיליוני ש 2,218 לכיסוי התחייבות זו עומדים כספי הפיצויים המופקדים בקופות מרכזיות לפיצויים בסך. ח"מיליון ש

כאמור , פות אלהח המנוהלות על ידי חברה מנהלת בבעלות עמיתי קו" מיליוני ש3,470 התגמולים שמופקדים בקופות גמל לתגמולים בסך

הפער בין . כספי התגמולים מקוזזים מהתחייבויות לפנסיה ואינם מוצגים במאזן לכן גם אינם מפורטים בטבלה לעיל. להלן) ז(בסעיף 

  .ל הופרש על ידי הבנק ונכלל בין ההתחייבויות במאזן הבנק"העתודות ליעודות הנ

  

  מענקים בגין ותק בעבודה  )ה(

שנות עבודה למענקים כספיים  40- ו30 ,20-לרות המאוחדות זכאים עם הגיעם עובדי החבחלק מעובדי הבנק ו
  .ולחופשות מיוחדות") מענק יובל("של מספר חדשי משכורת 

  ).2008 בדומה לשנת( ח" מיליוני ש603 שללתאריך המאזן קיימת הפרשה בסך 

את ההסתברות שבתאריך , על בסיס נסיון העבר, חישוב ההתחייבות נעשה על בסיס אקטוארי ומביא בחשבון

 שפורסם על ידי המפקח על  שיעור היווןעל בסיסחישוב זה נעשה  .הקובע יהיה העובד עדיין מועסק בבנק
שיעורי . המבוססת על נסיון העבר ומשתנה בהתאם לגיל העובדובהנחת עליית שכר ריאלית ) 4%(הבנקים 

   .8.6% עד 0.6%עלייה נעים בטווח של 

  .יוחדות נעשית על פי חישוב אקטוארי ובהתחשב בנסיון העבר לגבי ניצול חופשות אלוהעתודה לחופשות המ

  עתודה לחופשה  )ו(

 בדצמבר 31(ח " מיליוני ש191 בסך וחופשה שטרם נוצל  ימיבסעיף התחייבויות אחרות קיימת הפרשה בגין

  .מים נלוויםחישוב ההתחייבות נעשה על בסיס שכר אחרון בתוספת תשלו). ח" מיליוני ש179 - 2008
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  עובדי לאומי למשכנתאות ו קופת התגמולים של עובדי הבנק  )ז(

 הושלם השינוי המבני בקופות התגמולים של עובדי בנק לאומי ועובדי בנק לאומי 2008יולי ב 31ביום 
וקופות אלו הפכו לקופות המנוהלות על ידי חברה מנהלת המוחזקת על ידי , ")קופות העובדים("למשכנתאות 
  . כפי שהותר בחקיקה, הבנק ממשיך לספק לחברה המנהלת את כל השירותים הנדרשים לה. ופותעמיתי הק

אשר מבטל את האפשרות להמשיך ולהפקיד בקופות ,  נכנס לתוקף תיקון נוסף בחוק קופות גמל2008בינואר 
פים לא ניתן למשוך כס. קופות הגמל לתגמולים הפכו לקופות גמל לא משלמות לקצבה. גמל לתגמולים

אלא לאחר העברתם לקופות גמל משלמות לקצבה ובכפוף לתנאים , )למעט כספי פיצויים(מקופות אלו 
אפשרות הפרשת כספים לקופות , הוגבלה במסגרת תיקון זה, כמו כן. שיחולו על קופות גמל משלמות לקצבה

  .הבנק בוחן את השפעת התיקון לחוק. 2010מרכזיות לפיצויים עד סוף שנת 

  ענק לבכיריםתוכנית מ  )ח(

ר "יו: תכנית מענקים ארוכת טווח למנהלים הבכירים בבנק אישר דירקטוריון הבנק 2010בחודש מרס 
 כל יתר חברי ההנהלה של הבנק ול הראשי"המנכ, )בכפוף לאישור האסיפה הכללית(הדירקטוריון 

  ").תכנית המענק(" ואילך 2009בגין שנת וזאת ") הבכירים("

תכנית המענק .  ואילך2009עת את אופן קביעת המענק השנתי לבכירים בגין שנת  קוביםתכנית המענק  .1
לפי , או קבוצת לאומי/להלן הבנק ו(על הרווח הנקי השנתי של קבוצת לאומי , בין היתר, מבוססת

על שיעור התשואה השנתי להון מפעולות רגילות לאחר , בגין פעולות רגילות בלבד") הבנק: "העניין
על ביצועי הבנק השנתיים ביחס ליעדים שנקבעו על ידי דירקטוריון הבנק , ")להוןהתשואה ("מס 

וכן מושפעת מהתפתחות התוצאות ") הבנקים האחרים: "להלן(וביחס לקבוצות הבנקאיות האחרות 

התוכנית ומרכיביה יבחנו מחדש על ידי הדירקטוריון לאחר השנה . העסקיות של הבנק על פני זמן
  . ויתקיים מעקב שוטף על יישומההראשונה להפעלתה 

  :המענק לבכירים ייקבע בהתאם למפורט להלן  .2

ייקבע על ") המענק הכולל(" היקף המענק הכולל -קביעת היקף המענק השנתי הכולל לבכירים   2.1

המתקבל ממכפלת שיעור התשואה להון , ידי הדירקטוריון על בסיס שיעור תשואה מתוקנן
שיעור : "להלן(להלן  2.3כפי שיפורט בסעיף , )100-מחולק ב(הבנק בפועל בציון המשוקלל של 

 "). תשואה מתוקנן

אם שיעור התשואה ). חיובי( יזכה במענק 8%-רק שיעור תשואה מתוקנן השווה או הגבוה מ
אם שיעור . 1 מהרווח הנקי המתוקנן0.5%אזי היקף המענק הכולל יהיה , 8%המתוקנן יהיה 

אם ,  מהרווח הנקי המתוקנן0.68%אזי היקף המענק הכולל יהיה , 9%התשואה המתוקנן יהיה 
 מהרווח הנקי 0.85%אזי היקף המענק הכולל יהיה , 10%שיעור התשואה המתוקנן יהיה 

אזי היקף המענק הכולל יהיה ,  או יותר12%ואם שיעור התשואה המתוקנן יהיה , המתוקנן

ענק שיעור התשואה המתוקנן לא יעלה בכל מקרה בחישוב המ.  מהרווח הנקי המתוקנן1.00%
  . 15%על 

ייקבע שיעור , ככל ששיעור התשואה המתוקנן יהיה בטווח שבין הערכים המפורטים לעיל

 מיליון 30היקף המענק הכולל לא יעלה בכל מקרה על . המענק באופן ליניארי בין שני הערכים
  .ח"ש

 10%יופחתו , לאחר מכן. להלן 2.4ף המענק הכולל יחולק בין הבכירים כמפורט להלן בסעי  2.2
רזרבה זו . מהמענק הכולל ויישמרו כרזרבה) ל"ר והמנכ"למעט היו(מסך חלקם של הבכירים 

                                                 
1

המשמש לחישוב התשואה להון בדוחות הכספיים (המשוקלל של הבנק   בהוןהמתוקנן שיעור התשואה כמכפלתרווח הנקי המתוקנן יחושב     

 .בשנה הנמדדת)  הדיווח לציבורבהתאם להוראותהמאוחדים 
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, בין סך המענקים למבקר הפנימי) ככל שיהיו(תשמש תחילה לתשלום ההפרשים החיוביים 
 CROונה שיהיה כאשר ימ, האחראי על ניהול הסיכונים בחברה (CRO-לחשבונאי הראשי ול

לבין סך המענקים לו היו , להלן 2.4.3עליהם תחליט ועדת הביקורת כאמור בסעיף , )לבנק
יתרת הרזרבה . ל אם הייתה מיושמת לגביהם תוכנית מענק זו"זכאים בעלי התפקידים הנ

ותחולק בין הבכירים " ל"רזרבת מנכ"תשמש כ, לאחר תשלום הפרשי המענק כאמור לעיל

וזאת בגין , ל אשר תובא לאישור הדירקטוריון"על פי המלצת המנכ, )ל"ר והמנכ"למעט היו(
  . ל במהלך השנה הנמדדת"של מי מהבכירים הנ הצטיינות

 ביצועי הבנק ימדדו על -קביעת הציון המשוקלל של הבנק לצורך חישוב התשואה המתוקנן   2.3
הפרמטרים .  בכל פרמטר70-120בסיס חמישה פרמטרים בגינם יינתנו ציונים בטווח של 

 השוואת התשואה להון בפועל בשנה נמדדת לעומת שיעור - 30%) א: (ומשקלם הינם כדלקמן

 השוואת התשואה להון בשנה נמדדת לעומת התשואה - 30%) ב(; 10%תשואה רב שנתי של 
בארבעת הבנקים הגדולים האחרים ) ההון העצמי המשוקלל בשנה לפי(להון המשוקללת 

) יחס ההון לנכסי סיכון( השוואת הלימות ההון בבנק - 10%) ג(; דדתבישראל לאותה שנה נמ

 - 10%) ד(; 12.3% הינו 2009יעד הבנק לשנת . לעומת יעדי הבנק כפי שנקבעים מעת לעת
לפי ההון העצמי (לעומת היחס המשוקלל ) יחס ההון לנכסי סיכון(השוואת הלימות ההון 

 ציון - 20%) ה(; רים בישראל בשנה הנמדדתבארבעת הבנקים הגדולים האח) המשוקלל בשנה

 . המתוקנן של הבנק לשנה הנמדדת) Balance Score Card -כרטיס הישגים מאוזן  (BSC-ה

  -אופן חישוב המענק האישי לכל אחד מהבכירים   2.4

ציון משוקלל ) 1: (ר הדירקטוריון ייקבע על בסיס" גובה המענק ליו-ר הדירקטוריון "יו  .2.4.1
 ציון הערכה אישית שינתן על ידי 40%- של הבנק וBSC- ציון ה60%-מורכב מאישי ה

ר בהיקף המענק הכולל שנקבע " של היו2החלק היחסי הנורמטיבי) 2(-ו, הדירקטוריון
  .16.7% על ידי הדירקטוריון בשיעור של

 60%-ציון משוקלל אישי המורכב מ) 1: (ל ייקבע על בסיס" גובה המענק למנכ-ל "מנכ  2.4.2
) 2(-ו,  ציון הערכה אישית שינתן על ידי הדירקטוריון40%- של הבנק וBSC-ציון ה

החלק היחסי הנורמטיבי בהיקף המענק הכולל שנקבע על ידי הדירקטוריון בשיעור של 

20.8%. 

:  גובה המענק לכל אחד מהבכירים האחרים של הבנק ייקבע על בסיס-יתר הבכירים   .2.4.3
   3 של היחידה עליה הוא מופקדBSC- ציון ה60%- המורכב מציון משוקלל אישי) 1(

בין הקריטריונים לצורך קביעת ציון . ל" ציון הערכה אישית שינתן על ידי המנכ40%-ו
התרומה לפעילות ולתוצאות : ההערכה האישית של ההנהלה הבכירה יכול שיבחנו

, ת לחוקיםעמידה ביעדי ציו; התרומה לשליטה ברמת הסיכון; העסקיות השוטפות

התרומה לתכנון האסטרטגי של הבנק ; דוחות ביקורת; לתקנות ולהוראות רגולטוריות
הובלת תוכניות התייעלות ; ביצוע וקידום תוכניות ויעדים אסטרטגיים, וכן יישום

או רכישות /ביצוע וקידום תוכניות השקעה ו, יישום; ועמידה ביעדים הנגזרים מהן

, יישום, הובלת; )ות להקטין את הרווחיות השוטפתלרבות רכישות העלול(מהותיות 
יישום , הובלת; קידום וביצוע פרוייקטים בקשר עם שמירה על איכות הסביבה ובטיחות

לרבות תהליכים ותקנים בהם נדרשת החברה לעמוד , וביצוע תוכניות אכיפה לסוגיהן

)SOX ,לים של והובלת פרוייקטים ותהליכים בתחום האתיקה והנה; )'הנפקות וכו
 .הבנק

                                                 
2
  .100 החלק של הבכיר בבונוס הכולל בהנחה שלכל הבכירים היה ציון -   החלק היחסי הנורמטיבי  
3
 . בכללותו של הבנק BSC-ל אשר לגביו יילקח ציון ה"נכ של המשנה הבכיר למBSC-   למעט ה 
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, החלק היחסי הנורמטיבי בהיקף המענק הכולל שנקבע מראש על ידי הדירקטוריון) 2(
כאשר החלק היחסי הנורמטיבי לכלל יתר הבכירים הינו בשיעור , ל"על פי המלצת המנכ

   .62.5%של 

יקבע בנפרד על ) לכשימונה (CRO-החשבונאי הראשי וה, המענק למבקר הפנימי הראשי

   .על התחשיב על פי תוכנית מענק זו, בין היתר, אשר יכולה להסתמך, ביקורתידי ועדת ה

 . יוכפל בחלקו היחסי הנורמטיבי של הבכיר) 100-מחולק ב(הציון המשוקלל האישי   .2.4.4

רטה בין הבכירים על פי היחסיות המתקבלת ממכפלות -המענק הכולל יחולק פרו  .2.4.5
  .הפרמטרים האמורים

תותאם התוכנית , 13-פחת מספר הבכירים מ.  בכירים13-המענק נקבעה ביחס לתוכנית   .2.4.6

עלה מספר . והיקף המענק יופחת בשווי המענקים הנורמטיביים של הבכירים שנגרעו
 . תותאם התוכנית על פי החלטת הדירקטוריון, 13הבכירים על 

  :ירים מענק שנתי חיובילא יוענק לבכ, בקרות אחד מהאירועים המפורטים להלן בשנה הנמדדת  .3

  8%-שיעור התשואה המתוקנן לשנה הנמדדת יהיה נמוך מ  .3.1

או כל ,  להוראות ניהול בנקאי תקין311אי עמידה ביחס הון לנכסי סיכון כקבוע בהוראה   .3.2
  .הוראה אחרת הבאה במקומה

תו ללא פיצויים בכיר לא יהא זכאי למענק שנתי חיובי בקרות אירוע המאפשר לבנק לפטר או, כמו כן
שנותרה לתשלום בגין שנים ) נטו(וכן לא יהיה זכאי בכיר כאמור לקבל את יתרת המענק החיובית 

  .קודמות

,  ייזקף מענק שלילי לחובת הבכירים7%-במקרה בו שיעור התשואה המתוקנן של הבנק נמוך מ  .4

  :כמפורט להלן

 1%ילי הכולל ייקבע לפי שיעור של  היקף המענק השל-המענק השלילי הכולל לכל הבכירים   .4.1

 . כאמור להלן ומוכפל בהון המשוקלל של הבנק" פער התשואה הקובע"מ

 .ח"ש מיליון 20היקף המענק השלילי הכולל בגין שנה קלנדרית לא יעלה בכל מקרה על 

  : פער התשואה הקובע ייקבע כדלקמן

תשואה הקובע יחושב באופן אזי פער ה, אם שיעור התשואה להון בפועל הינו שלילי  .4.1.1
ציון הבנק המשוקלל ) 2(; 7%יחושב הפער בין שיעור התשואה בפועל לבין ) 1: (הבא

) 3(-ו; )130- יהפוך ל70ציון , למשל, כך (200 -יותאם באמצעות הפחתתו ממספר קבוע 

 .הפער השלילי יתוקנן על ידי הכפלתו בציון הבנק המשוקלל המותאם כאמור

פער ,  לאחריו7%-נמוך מ אך, 7%- התשואה להון בפועל לפני התיקנון גבוה מאם שיעור  .4.1.2
   .7%התשואה הקובע הינו הפער בין שיעור התשואה המתוקנן לבין 

 אזי פער התשואה הקובע יהיה 7%-מ אם שיעור התשואה להון בפועל הינו חיובי ונמוך  .4.1.3
  . לעיל) ב(-ו) א(עיפים קטנים מבין התחשיבים המפורטים בס) בערכים מוחלטים(הגבוה 

לא , 7%-מובהר כי אם שיעור התשואה בפועל לאחר התקנון גבוה מ, יחד עם זאת
  .7.0%-גם אם שיעור התשואה לפני התיקנון נמוך מ, יחושב מענק שלילי
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  :קביעת היקף המענק השלילי האישי לכל אחד מהבכירים  .4.2

יומר , בשל המענק השלילי. לעיל 2.4 לסעיףייקבע הציון המשוקלל לכל בכיר בהתאם   .4.2.1
, כך (200 -באמצעות הפחתתו ממספר קבוע , הציון המשוקלל לציון משוקלל מתוקן

ההיפוך נדרש כך שככל שהציון של הבכיר הינו נמוך ). 120- יהפוך ל80ציון של , למשל

  .יותר חלקו במענק השלילי יהיה גדול יותר

, יוכפל בחלקו היחסי הנורמטיבי של הבכיר) 100-מחולק ב(הציון המשוקלל המתוקן   .4.2.2

 . לעיל 2.4כאמור בסעיף 

רטה בין הבכירים על פי היחסיות המתקבלת ממכפלות -המענק השלילי יחולק פרו  .4.2.3
 .הפרמטרים האמורים

  פריסת המענק לטווח ארוך  .5

  :תשלום מענק בגין שנה מסוימת יתפרש על פני שלוש שנים כדלקמן  .5.1

 מהמענק ישולמו בסמוך לדיווח על התוצאות הכספיות של השנה הרלבנטית 50%  .5.1.1

  ").שנת הבונוס("

 מהמענק ישולמו בסמוך לדיווח על התוצאות הכספיות של השנה העוקבת 25%  .5.1.2
  ").השנה השנייה("לשנת הבונוס 

ה העוקבת מהמענק ישולמו בסמוך לדיווח על התוצאות הכספיות של השנ 25%  .5.1.3
  .לשנה השנייה

התשלומים הנדחים בגין המענק יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן כשמדד הבסיס הינו   .5.2
  .המדד הידוע במועד התשלום הראשון

מענק שלילי שייקבע בגין שנה מסוימת יקוזז מכל תשלום מענק חיובי לו זכאי הבכיר באותה   .5.3
הצורך גם מכל מענק חיובי לו יהיה זכאי הבכיר ובמידת , שנה מסוימת בגין שנים קודמות

סכום המענק השלילי יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן החל ממועד . בשנים שלאחר מכן

  .זקיפתו

  פרישת בכיר  .6

יקבל במועד , בכיר שיפרוש מהבנק לאחר הגיעו לגיל פרישה או שיפרוש מהבנק שלא ביוזמתו  .6.1
אם כיהן , בנוסף. שנותרה לתשלום בגין שנים קודמות) טונ(הפרישה את יתרת המענק החיובית 

בתפקידו בתקופה של שישה חודשי עבודה בפועל לפחות במהלך השנה הקלנדארית שבה חלה 
הדירקטוריון יבחן באופן פרטני את זכאותו למענק חלקי בגין , ")שנת הפרישה("פרישתו 

, ככל שייקבע, סכום המענק. בכללאם , ויקבע את סכום המענק שישולם בגינה, תקופת כהונתו

כי חבר , מובהר. ישולם במלואו במועד הקרוב ביותר אשר יקבע לצורך תשלום המענק לבכירים
הנהלה שפרש לא יהא זכאי למענק בגין תקופת עבודה בפועל הקצרה משישה חודשים בשנת 

ם שיגיעו היא תקוזז כנגד סכומי, אם יתרת המענק בגין השנים הקודמות שלילית. הפרישה

ובלבד שהסכום שקוזז לא יעלה על סכומי , לבכיר מהבנק מעבר לסכומים המגיעים לו על פי דין
וכן כנגד סכום המענק שייקבע לו בגין , המענק שקיבל הבכיר בשנתיים הקודמות לפרישתו

בכיר אשר פוטר עקב קרות אירוע המאפשר לפטרו . תקופת כהונתו בתפקידו בשנת הפרישה

לא יהא זכאי למענק שנתי חיובי בגין אותה שנה וכן לא יהיה זכאי לקבל את , םללא פיצויי
 .שנותרה לתשלום בגין שנים קודמות) נטו(יתרת המענק החיובית 
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 לא יהא זכאי ליתרת המענק החיובית -) שלא לאחר הגעה לגיל פרישה(בכיר אשר פורש מרצונו   .6.2
אם יתרת .  בגין תקופת כהונתו בשנת הפרישהאו למענק/שנותרה לתשלום בגין שנים קודמות ו

היא תקוזז כנגד סכומים שיגיעו לעובד מעבר לסכומים המגיעים לו על פי כל , המענק שלילית
דין ובלבד שהסכום שיקוזז לא יעלה על סכומי המענק שקיבל הבכיר בשנתיים הקודמות 

  .לפרישתו

 וזאת על מנת לבחון את 2010יון הבנק בשנת תכנית המענק ומרכיביה ייבחנו מחדש על ידי דירקטור  .7
הדירקטוריון יהיה רשאי בכל עת לשנות את , כמו כן. הצורך בביצוע שינויים והתאמות התכנית

  .התנאים הקבועים בתכנית המענק ואת מרכיביה

או זכות /תוכנית המענק אינה מהווה התחייבות של הבנק למתן מענקים ואין בה כדי ליצור מחויבות ו  .8

  .  או בכל שנה אחרת2009מוקנית למי מהבכירים לקבל מענקים בגין שנת 

, ככל שהבכירים יהיו זכאים למענק על פי תוכנית מענק זו, המענק לבכירים על פי תוכנית מענק זו  .9

, ולא יובא בחשבון לצורך הפרשות סוציאליות, אינו מהווה חלק מהשכר המשולם למי מהבכירים
  .  ולא יחשב כתנאי נלווה מכל מין וסוג שהוא של מי מהבכיריםקצבת פרישה, פיצויים

, לדירקטוריון נשמרת הזכות. תוכנית מענקים זו אינה מתייחסת למענקים בגין פעולות בלתי רגילות  .10
  . להעניק או שלא להעניק מענקים מיוחדים בגין פעולות בלתי רגילות, על פי שקול דעתו

  .מתאימותבדוחות הכספיים נכללו הפרשות 
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   נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה- 16באור 
 סכומים מדווחים

31 בדצמבר 2009

מטבע חוץ (א)מטבע ישראלי

פריטיםצמוד למדד

שאינםבמטבעותבדולרים המחירים 

סך הכלכספיים (ג)אחריםבארושל ארה"בלצרכןלא צמוד

(במיליוני ש"ח)

נכסים

26,3484469,7923,9442,401242,933מזומנים ופיקדונות בבנקים

18,1939,66515,19510,1341,7312,58757,505ניירות ערך

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת 

744-----744הסכמי מכר חוזר

105,91049,31832,4946,57810,34920204,669אשראי לציבור  (ב)

407---259148-אשראי לממשלות

2,1702,178----8השקעות בחברות כלולות

3,5533,553-----בנינים וציוד

3,8461343,0163021,7137759,786נכסים אחרים

155,04959,82260,64520,95816,1949,107321,775סך כל הנכסים

התחייבויות

119,05026,97670,86823,7879,67562250,418פיקדונות הציבור

2,115439776212243-3,785פיקדונות מבנקים

712--554711797פיקדונות מממשלות

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת 

273---216-57הסכמי רכש חוזר

אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי 

25,261---3,21420,3291,718התחייבות נדחים

9,7193,9422,2115362,04073419,182התחייבויות אחרות

134,36952,15775,80924,54211,958796299,631סך כל ההתחייבויות

4,2368,31122,144(3,584)(15,164)20,6807,665הפרש (ד)

השפעת מכשירים נגזרים מגדרים:

-------מכשירים נגזרים (למעט אופציות) 

-------אופציות בכסף נטו (במונחי נכס בסיס)

-------אופציות מחוץ לכסף נטו (במונחי נכס בסיס)

השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים:

--(5,370)11,1203,477(7,238)(1,989)מכשירים נגזרים (למעט אופציות) 

--29918898(9)(576)אופציות בכסף נטו (במונחי נכס בסיס)

--112(31)393-(474)אופציות מחוץ לכסף נטו (במונחי נכס בסיס)

8,31122,144(924)50(3,352)17,641418סך הכל כללי

--70626269(16)(1,021)אופציות בכסף נטו (ערך נקוב מהוון)

  --205(114)1,270(3)(1,358)אופציות מחוץ לכסף נטו (ערך נקוב מהוון)
  

  .כולל צמודים למטבע חוץ  )א(

  .הנוספת והמיוחדת לחובות מסופקים נוכו באופן יחסי מבסיסי ההצמדה השונים בסעיף זה, ההפרשות הכללית  )ב(

 .לרבות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם מתייחס לפריט לא כספי  )ג(

 .הון עצמי כולל זכויות מיעוט  )ד(
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 סכומים מדווחים

31 בדצמבר 2008

מטבע חוץ (א)מטבע ישראלי

פריטיםצמוד למדד

שאינםבמטבעותבדולריםהמחירים 

סך הכלכספיים (ג)אחריםבארושל ארה"בלצרכןלא צמוד

(במיליוני ש"ח)

נכסים

15,11652911,9902,9382,557-33,130מזומנים ופיקדונות בבנקים

9,4645,99416,4148,8139013,32444,910ניירות ערך

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת 

201---125-76הסכמי מכר חוזר

101,56953,45739,9597,49810,732-213,215אשראי לציבור  (ב)

520---256264-אשראי לממשלות

1,8341,842----8השקעות בחברות כלולות

3,4453,445-----בנינים וציוד

4,5591415,0921,0112,09063613,529נכסים אחרים

130,84160,37773,79520,26016,2809,239310,792סך כל הנכסים

התחייבויות

111,97627,52274,59522,1618,46960244,783פיקדונות הציבור

1,581800668288405-3,742פיקדונות מבנקים

831--5359217511פיקדונות מממשלות

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת 

549---374-175הסכמי רכש חוזר

אגרות חוב ,שטרי התחייבות וכתבי 

20,636---1,89416,6842,058התחייבות נדחים

9,0903,6874,2241,1512,58260021,334התחייבויות אחרות

124,96849,28581,89523,61111,456660291,875סך כל ההתחייבויות

4,8248,57918,917(3,351)(8,100)5,87311,092הפרש (ה)

השפעת מכשירים נגזרים מגדרים:

---(8)8--מכשירים נגזרים (למעט אופציות)

השפעת מכשירים נגזרים שאינם מגדרים:

--(5,851)4,751986(8,619)8,733מכשירים נגזרים (למעט אופציות)

--68728(265)(5)(445)אופציות בכסף, נטו (במונחי נכס בסיס) אופציות מחוץ לכסף, נטו (במונחי נכס 

--201140(180)(11)(150)בסיס)

8,57918,917(859)(1,485)(3,786)14,0112,457סך הכל כללי

--1,13966(54)(9)(1,142)אופציות בכסף, נטו (ערך נקוב מהוון)

--208747(1,374)(23)442אופציות מחוץ לכסף, נטו (ערך נקוב מהוון)

)ד()ד(

)ד( )ד(

  
  
  .כולל צמודים למטבע חוץ  )א(

  . הנוספת והמיוחדת לחובות מסופקים נוכו באופן יחסי מבסיסי ההצמדה השונים בסעיף זה,ההפרשות הכללית  )ב(

 .לרבות מכשירים נגזרים שהבסיס שלהם מתייחס לפריט לא כספי  )ג(

 .סווג מחדש  )ד(

 . הון עצמי כולל זכויות מיעוט  )ה(
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  )א(י תקופות פרעון ולפי בסיסי הצמדה  נכסים והתחייבויות לפ- 17באור 
 סכומים מדווחים

31 בדצמבר 2009

מעלמעלמעלמעלמעלמעלמעל

עשרחמשארבעשלוששנתייםמעלשלושהחודשעם

שיעורללא סך הכלמעל עדעדעדעדעדשנהחודשיםעדדרישה

תשואהתקופתתזרימיעשריםעשריםעשרחמשארבעשלושעדעדשלושהועד

חוזי (ז)סך הכלפירעון (ב)מזומניםשניםשניםשניםשניםשניםשניםשנתייםשנה(ה)חודשים(ה)חודש(ה)

(במיליוני ש"ח)

מטבע ישראלי לא צמוד:

56,55119,23934,85613,85510,2866,3654,34213,7057,8722,560169,6312,398155,0495.96נכסים

72,58328,54118,4107,7322,7173,1263791,1351,263123136,009330134,3692.91התחייבויות

16,4466,1237,5693,2393,96312,5706,6092,43733,6222,06820,680(9,302)(16,032)הפרש

מכשירים נגזרים 

(1,989)-(1,780)-41(477)1,639145327661(3,583)(516)(17)(למעט אופציות)

אופציות (במונחי 

(1,050)-(998)----7(16)(39)(499)(47)(404)נכס הבסיס)

מטבע ישראלי צמוד למדד

 המחירים לצרכן:

9061,67810,2418,9478,7306,1065,99816,74711,7802,62673,7599559,8223.88נכסים

7941,5426,5106,2838,7964,6985,07121,8365,6491,51962,69831052,1573.69התחייבויות

7,665(215)6,1311,10711,061(5,089)1,408927(66)1121363,7312,664הפרש

מכשירים נגזרים 

(7,238)-(8,461)-(128)(1,268)(1,416)(1,013)(1,102)(1,567)(1,408)(147)(412)(למעט אופציות)

אופציות (במונחי 

(9)-(10)----(8)--(2)--נכס הבסיס)

מטבע חוץ - פעילות

 מקומית (ג):

18,7096,25510,15711,1137,2954,3453,4783,746782265,88226961,0955.31נכסים

44,96116,00815,9841,548613537407370105-80,533-79,7302.74התחייבויות

(18,635)269(14,651)9,5656,6823,8083,0713,3766772(5,827)(9,753)(26,252)הפרש

מכשירים נגזרים 

9576867551,74587-10,241-9,227(72)4296634,991(למעט אופציות)

אופציות (במונחי 

1,008-1,059----4044750139161נכס הבסיס)

מטבע חוץ - פעילות 

חו"ל, זרוע ארוכה:

13,2473,7698,7813,4553,5791,6261,1772,1011609937,99425136,7023.18נכסים

18,4133,9225,2092,2192,9531242318332,92023032,5793.05התחייבויות

5,074214,123(84)3,5721,2366261,6141,1732,099157(153)(5,166)הפרש

יתרה מאזנית (ד)תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים

  
  

  .ראה הערות בעמוד הבא
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  )המשך) (א( נכסים והתחייבויות לפי תקופות פרעון ולפי בסיסי הצמדה - 17באור 
 סכומים מדווחים

31 בדצמבר 2009

מעלמעלמעלמעלמעלמעלמעל

עשרחמשארבעשלוששנתייםמעלשלושהחודשעם

שיעורללא סך הכלמעל עדעדעדעדעדשנהחודשיםעדדרישה

תשואהתקופתתזרימיעשריםעשריםעשרחמשארבעשלושעדעדשלושהועד

חוזי (ז)סך הכלפירעון (ב)מזומניםשניםשניםשניםשניםשניםשניםשנתייםשנה(ה)חודשים(ה)חודש(ה)

(במיליוני ש"ח)

פריטים לא-כספיים:

9,1079,107-----------נכסים

796796-----------התחייבויות

8,3118,311-----------הפרש

סך הכל:

89,41330,94164,03537,37029,89018,44214,99536,29920,5945,287347,26612,120321,7754.79נכסים

136,75150,01346,11317,78215,0798,3735,86123,3437,0201,825312,1601,666299,6313.20התחייבויות

17,92219,58814,81110,0699,13412,95613,5743,46235,10610,45422,144(19,072)(47,338)הפרש (ו)

31 בדצמבר 2008

מעלמעלמעלמעלמעלמעלמעל

עשרחמשארבעשלוששנתייםמעלשלושהחודשעם

ללא סך הכלמעל עדעדעדעדעדשנהחודשיםעדדרישה

תקופתתזרימיעשריםעשריםעשרחמשארבעשלושעדעדשלושהועד

סך הכלפירעון (ב)מזומניםשניםשניםשניםשניםשניםשניםשנתייםשנה  (ה)חודשים (ה)חודש (ה)

(במיליוני ש"ח)

סך הכל:

87,72329,20255,28639,97823,83820,29213,86640,98921,1085,302337,58412,694310,792נכסים

123,42146,09859,54717,27710,9009,3998,50721,7917,0031,668305,6111,504291,875התחייבויות

22,70112,93810,8935,35919,19814,1053,63431,97311,19018,917(4,261)(16,896)(35,698)הפרש (ו)

יתרה מאזנית (ד)תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים

יתרה מאזנית (ד)תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים

  
  
בהתאם , ויים בגין סעיפי הנכסים וההתחייבויות לפי בסיסי הצמדהם הצפיבבאור זה מוצגים תזרימי המזומנים העתידיים החוזי  )א(

  .הפרשות לחובות מסופקיםהנתונים מוצגים בניכוי . לתקופות הנותרות למועד הפרעון החוזי של כל תזרים

  ).ח" מיליוני ש1,266 - 2008 בדצמבר 31(ח שזמן פרעונם עבר " מיליוני ש955כולל נכסים בסך   )ב(

  . חוץ צמודים למטבעכולל  )ג(

  .לרבות סכומים חוץ מאזניים בגין נגזרים, "נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה "16כפי שנכללה בבאור   )ד(

). ח" מיליארד ש14.4 - 2008 בדצמבר 31(,ח" מיליארד ש11.3ד סווג בהתאם לתקופת המסגרת אשראי במסגרת בסך "אשראי בתנאי חח  )ה(

  .סווג ללא מועד פרעון, )ח"מיליארד ש 0.4 - 2008ר  בדצמב31(ח " מיליארד ש0.5אשראי בחריגה בסך 

 .או במאזני הצמדה/אין הפרש זה משקף בהכרח חשיפה בריבית ו  )ו(

  .שיעור תשואה חוזי הינו שיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים החוזיים הצפויים המוצגים בבאור זה אל היתרה המאזנית שלו  )ז(

  

   בדצמבר 31 (2009 בדצמבר 31ח ליום " מיליארד ש8.0נגדן ניתן אשראי לטווח קצר בבנק הינו  סך הכל התחייבויות ממוריאליות שכ:הערה

  ).ח" מיליארד ש5.1 - 2008            
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  רויות מיוחדות  התחייבויות תלויות והתקש- 18באור 
 סכומים מדווחים

31 בדצמבר 312008 בדצמבר 2009

(במיליוני ש"ח)

(א) מכשירים פיננסיים חוץ-מאזניים 
יתרות החוזים או הסכומים הנקובים שלהם לסוף השנה

עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי:

1,7731,631אשראי תעודות

6,1996,821ערבויות להבטחת אשראי

9,2508,117ערבויות לרוכשי דירות

14,50914,454ערבויות והתחייבויות אחרות

18,34816,651מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו

14,21116,967מסגרות חח"ד ומסגרות אשראי אחרות בחשבונות לפי דרישה שלא נוצלו

17,82719,627התחייבויות בלתי חוזרות לתת אשראי שאושר ועדיין לא ניתן (א)

7,7937,361התחייבויות להוצאת ערבויות

-4,060מסגרות לפעילות במכשירים נגזרים שלא נוצלו  
  
 380 - 2008 בדצמבר 31(ח " מיליוני ש377חשיפות אשראי בגין מחוייבות לספק נזילות למבני איגוח בחסות אחרים שלא נוצלו בסך : מזה  )א(

  ).ח"מיליוני ש
  

(ב) התקשרות חוץ מאזנית בגין פעילות לפי מידת הגביה (א)
יתרת אשראי מפיקדונות לפי מידת גביה (ב)

1,1121,520מטבע ישראלי לא צמוד

6,7717,535מטבע ישראלי צמוד למדד

555628מטבע חוץ
8,4389,683סך הכל

  

  

תזרימים בגין עמלת גביה ומרווחי ריבית בגין הפעילות במידת גביה ליום 31 בדצמבר
מעלמעלמעלמעל

סךסךמעלעשר עדחמש עדשלוש עדשנה עד
הכלהכלעשריםעשריםעשרחמששלושעד
20092008שניםשניםשניםשניםשניםשנה

(במיליוני ש"ח)

(1) במגזר הצמוד למדד (ג)

3260551291044384485תזרימים חוזיים עתידיים
תזרימים עתידיים צפויים  

לאחר הערכת הנהלה
35625312795-372467לפירעונות מוקדמים

תזרימים צפויים מהוונים 
לאחר הערכת הנהלה

3457469760-294336לפירעונות מוקדמים (ד)

(2) במגזר השקלי הלא צמוד

55511653740תזרימים חוזיים עתידיים
תזרימים עתידיים צפויים  

לאחר הערכת הנהלה
55511653740לפירעונות מוקדמים

תזרימים צפויים מהוונים 
לאחר הערכת הנהלה

5548422831לפירעונות מוקדמים (ד)
  

  
  עם מרווח או עם עמלות גבייה , )או הפיקדונות(אשראים ופיקדונות מפיקדונות שהחזרתם למפקיד מותנית בגביית האשראים   )א(

  .)במקום מרווח(

  .לא נכללו בלוח זה, ח"ש מיליוני 831שנה קודמת , ח"ש מיליוני 671הלוואות עומדות ופיקדונות ממשלה שניתנו בגינן בסך   )ב(

  .ח"טכולל מגזר מ  )ג(

).4.36 לפי שיעור - 2008( 3.66%ההיוון בוצע לפי שיעור   )ד(
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות - 18באור 
 סכומים מדווחים

20092008

(במיליוני ש"ח)

(ב) התקשרות חוץ מאזנית בגין פעילות לפי מידת הגביה (המשך)

מידע על העמדת הלוואות במהלך השנה בבנקים למשכנתאות:

58201הלוואות מפקדונות לפי מידת הגביה

47הלוואות עומדות

(ג) התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות :

(1) חוזי שכירות לזמן ארוך - דמי שכירות של בניינים, ציוד וכלי רכב וכן ודמי אחזקה

בשל התקשרויות לתשלום בשנים הבאות

228170בשנה ראשונה

145132בשנה שניה

123105בשנה שלישית

10089בשנה רביעית

6554בשנה חמישית

203117מעל 5 שנים

864667סך הכל

399371(2) התחייבויות לרכישת ניירות ערך

123214(3) התחייבויות להשקעה בבניינים ובציוד ורכישתם

(4) פיקדונות עתידיים

עיסקאות עם מפקידים לקבלת פיקדונות גדולים במועדים עתידיים שונים ובשיעורי 

ריבית קבועים שנקבעו מראש במועד ההתקשרות

פירוט סכומי הפיקדונות העתידיים ומועדי ההפקדה כפי שנקבעו בתנאי העיסקאות:

1717בשנה ראשונה

1717בשנה שניה

1717בשנה שלישית

1717בשנה רביעית

1717בשנה חמישית

1532שנה שישית ואילך

100117סך הכל פיקדונות עתידיים  
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות - 18באור 
 סכומים מדווחים

  פיננסייםשווי הוגן של מכשירים   )ד(

  כללי )1(

הבאור כולל מידע בדבר הערכת השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים על פי הנחיות המפקח על 

יים שוק פעיל בו מכיוון שלא ק" מחיר שוק"לרוב המכשירים הפיננסיים בבנק לא ניתן לצטט . הבנקים
עתידי המהוון בשיעור הנוכחי של תזרים המזומן הערך  ההשווי ההוגן נאמד על פי, לפיכך. הם נסחרים

 אומדן של השווי ההוגן.  עסקה דומה ביום הדיווחוצעת מבהיתה בו ריביתריבית המשקף את רמת ה

, לכן. א סובייקטיביוהש  באמצעות הערכת תזרים המזומן העתידי וקביעת שיעור ריבית הנכיוןמחושב
הערכת השווי ההוגן המצורפת אינה בהכרח אינדיקציה לשווי מימוש , עבור רוב המכשירים הפיננסיים

הערכת השווי ההוגן נערכה לפי שיעורי הריבית התקפים למועד . של המכשיר הפיננסי ביום הדיווח

נחת שיעורי ריבית אחרים בה. הדיווח ואינה לוקחת בחשבון את התנודתיות של שיעורי הריבית
בעיקר הדברים אמורים לגבי המכשירים . יתקבלו ערכי שווי הוגן שיכול שיהיו שונים באופן מהותי

בקביעת ערכי השווי ההוגן לא הובאו , בנוסף. הפיננסיים בריבית קבועה או שאינם נושאים ריבית

הפער בין היתרה במאזן לבין , יותר מכך. בחשבון העמלות שיתקבלו או ישולמו אגב הפעילות העסקית
 להחזיק את המכשיר הפיננסי עד יםיתרות השווי ההוגן יתכן ולא ימומש מכיוון שברוב המקרים עשוי

 קבוצה זה כדי להצביע על שווי הבאורבשל כל אלו יש להדגיש כי אין בנתונים הכלולים ב. לפרעון

מדנים האפשריים ליישום במהלך בשל הקשת הרחבה של טכניקות הערכה והאו, כמו כן. כעסק חי
  .יש להיזהר בעת עריכת השוואות ערכי שווי הוגן בין בנקים שונים, ביצוע הערכת השווי ההוגן

  עיקרי השיטות וההנחות לצורך אומדן השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים )2(

  :פיננסייםנכסים 

טת הערך הנוכחי של תזרימי  השווי ההוגן של יתרת האשראי לציבור נאמד לפי שי-לציבור אשראי 
בהתאם למגזר יתרת האשראי מוינה למספר קטגוריות . מזומן עתידיים מנוכים בשיעור נכיון מתאים

קרן ( בכל קטגוריה חושב התזרים של התקבולים העתידיים .הפעילות וכן לדרוג האשראי של הלווים
ריבית המשקפים את רמת הסיכון  יתקבולים אלה הוונו בשיעור.  לפי בסיסי ההצמדה השונים)וריבית

  . ואת תקופת האשראיוהמרווח הממוצע הגלומים באשראי באותה קטגוריה

  . בדרך כלל שיעור ריבית זה נקבע לפי שיעור ריבית לפיו נעשות עיסקאות דומות במועד הדיווח
  .הוערך בהתאם לערך במאזן, ש"השווי ההוגן של יתרות חובה בחשבונות עו

ובות בעייתיים חושב תוך שימוש בשיעורי ריבית המשקפים את סיכון האשראי השווי ההוגן של ח

 ביותר הגבוהים הריבית ישיעורמשקפים את בכל מקרה שיעורי ריבית אלה . הגבוה הגלום בהם
  .בעיסקאות במועד הדיווח באותו מגזרקבוצה  את היםהמשמש

 החובות הבעייתיים לשיעורי ריבית בוצעה גם בדיקת רגישות של אומדן השווי ההוגן של, בנוסף לכך

ח מאומדן השווי "מיליון ש 140  לריבית הנכיון מפחיתה1%הבדיקה העלתה שתוספת של . הנכיון
  .2009ההוגן של החובות הבעייתיים בסוף 

מ שלהם ולפי שיעורי "ש שסווגו כחובות בעייתיים חושב בהתאם לאומדן המח"שווי הוגן של יתרות עו

  .הנהוגים בבנקהריבית המירביים 
העתידיים עבור חובות בעייתיים חושבו לאחר ניכוי ההפרשות הספציפיות לחובות  ניםתזרימי המזומ

  .מסופקים

  
עתידיים לפי שיעורי ריבית  נים שיטת היוון תזרימי מזומ-ואשראי לממשלות , פיקדונות בבנקים

  . עיסקאות דומות במועד הדיווחבוצעושבהם 

מניות לפי עלות ואגרות , ניירות ערך שאינם סחירים. רך סחירים לפי שווי שוקניירות ע -ניירות ערך 
חוב לפי מודל המביא בחשבון את הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים מנוכים בשיעור 

   .ניכיון מתאים והמביאים בחשבון גם את ההסתברות לכשל וערך השוק
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות - 18באור 
 סכומים מדווחים

  : פיננסיותהתחייבויות

בסיסי , בהתאם למגזרי הפעילותרת הפיקדונות מוינה למספר קטגוריות  ית-פיקדונות הציבור 
). קרן וריבית( בכל קטגוריה חושב התזרים של התשלומים העתידיים .ההצמדה ותקופות ההפקדה

 ת מגייסקבוצהתשלומים אלה הוונו בשיעורי ריבית המשקפים את שיעור הריבית הממוצע בו ה

ופיקדונות ) ש"עו(חשבונות עובר ושב . ופה שנותרה עד לפרעון לתקדומים מאותה קטגוריה פיקדונות
  .היתרה במאזן נחשבת כאומדן של השווי ההוגן-ללא זמן פרעון

שיטת היוון תזרימי מזומן עתידיים לפי ב השווי ההוגן נאמד פיקדונות מבנקים ופיקדונות מממשלות
  .ם במועד הדיווחפיקדונות דומיעשויה לגייס  קבוצהריבית שבהם ההשיעורי אומדן 

שיטת היוון תזרימי לפי שווי שוק או ב -כתבי התחייבות נדחים שטרי התחייבות ו, אגרות חוב
 כתבי יכולה להנפיקאו ,  פיקדונות דומיםת מגייסהקבוצהעתידיים לפי שיעור ריבית בו  ניםמזומ

  .התחייבות דומים ביום הדיווח

  :נכסים והתחייבויות פיננסיים אחרים

  : גזריםמכשירים נ

מכשירים נגזרים שיש להם שוק פעיל הוערכו לפי שווי שוק וכאשר קיימים מספר שווקים בהם נסחר 

  .ההערכה נעשתה לפי השוק הפעיל ביותר, המכשיר

 ה בפעילותהקבוצהמכשירים נגזרים שאינם נסחרים בשוק פעיל הוערכו לפי מודלים המשמשים את 

  .את הסיכונים הגלומים במכשיר הפיננסיוהלוקחים בחשבון במועד הדיווח השוטפת 

  : חוץ מאזניים בהם היתרה מייצגת סיכון אשראימכשירים פיננסיים

שכן תנאי העסקות שבמאזן אינם שונים מהותית מתנאי , היתרה המאזנית מהווה קירוב לשווי ההוגן
  .עסקות דומות ביום הדיווח
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות - 18באור 
 סכומים מדווחים

  )המשך (פיננסייםשווי הוגן של מכשירים   )ד(

  פיננסיים אומדני שווי הוגן של מכשיריםויתרות  )3(

31 בדצמבר 312008 בדצמבר 2009

הערך במאזןהערך במאזן

שווי הוגןסך הכל(ב)(א)שווי הוגןסך הכל(ב)(א)

(במיליוני ש"ח)

נכסים פיננסיים

29,62813,30542,93342,9026,13226,99833,13033,210מזומנים ופיקדונות בבנקים

56,65385257,50557,52843,4641,44644,91044,939ניירות ערך

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו 

744-74474412576201203במסגרת הסכמי מכר חוזר

24,023180,646204,669206,71429,389183,826213,215214,030אשראי לציבור

407407426-520520516-אשראי לממשלות

7,306-7,3067,30610,647210,64910,649נכסים פיננסיים אחרים 

118,354195,210313,564315,62089,757212,868302,625303,547סך כל הנכסים הפיננסיים

התחייבויות פיננסיות

68,846181,572250,418252,71251,598193,185244,783246,507פיקדונות הציבור

2,0501,7353,7853,9332,3721,3703,7423,778פיקדונות מבנקים

59653712754128703831866פיקדונות מממשלות

ניירות ערך שהושאלו או נמכרו 

21657273279376173549558במסגרת הסכמי רכש חוזר

אגרות חוב, שטרי התחייבות

25,26125,26127,1683420,60220,63621,100-וכתבי התחייבות נידחים

9,8774,00613,88313,86516,08721416,30116,294התחייבויות פיננסיות אחרות

81,048213,284294,332298,71170,595216,247286,842289,103סך כל ההתחייבויות הפיננסיות

מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

עיסקאות בהן היתרה מייצגת 

  313-313313358-358358סיכון אשראי
  
  . מכשירים המוצגים במאזן לפי שווי שוק-מכשירים פיננסיים שבהם היתרה במאזן היא אומדן לשווי הוגן   )א(

 .אחרים לגביהם חושב השווי ההוגןמכשירים פיננסיים   )ב(
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות - 18באור 
 סכומים מדווחים

   :פעילות הקבוצה במכשירים נגזרים  )ה(

  כללי

  : שהעיקריים בהם הינםל כרוכה בנטילת סיכונים"הפעילות הנ

לכיסוי . סיכון אשראי הנמדד על פי סכום ההפסד המירבי הצפוי אם הצד הנגדי לא יעמוד בתנאי העיסקה •
הביטחונות הנדרשים נכללים . הסיכון נדרשים ביטחונות מהלקוח בהתאם לסיכון הנובע מהעיסקאות

אופציות הנסחרות בבורסה או בעיסקאות הכוללות כתיבת . במסגרת הנדרש בגין סך כל חבות הלקוח
חייבים הלקוחות להפקיד לפחות את הביטחונות הנזילים , מכירה של חוזים הנסחרים בבורסה/קניה

  .על ידי אותן בורסות הנדרשים

במדד , סיכוני שוק כוללים סיכונים הנובעים משינויים בשיעורי הריבית ומשינויים בשערי החליפין •
הינם חלק , סיכוני השוק הנובעים מעיסקאות במכשירים נגזרים. רךהמחירים לצרכן ובשערי ניירות ע

הפעילות במכשירים נגזרים מתבצעת במסגרת הגבולות . הפיננסיים מסך כל סיכוני השוק של המכשירים
  .כפי שנקבעו על ידי דירקטוריונים של חברות הקבוצה, המותרים לחשיפה לסיכוני שוק

סיכון זה קיים בעיקר . י המחיר שהבנק יצטרך לשלם לכיסוי העיסקהסיכון נזילות הנובע מאי וודאות לגב •

במסגרת הדרישות לביטחונות נלקח בחשבון . נמוכה, או סחירות נכס הבסיס, במכשירים אשר סחירותם
  .סיכון זה

   . בפעילויות אחרות(EMBEDDED)ל אינה מתייחסת למכשירים נגזרים המשובצים "הפעילות הנ •
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות - 18באור 
 סכומים מדווחים

  סיכוני אשראי ומועדי פירעון,  היקף-ים נגזרים פעילות במכשיר  )ו(

  הפעילות היקף  .א

31 בדצמבר 2009

חוזיםחוזיםחוזי

סחורות בגיןמטבע        חוזי ריבית

ואחריםמניותחוץאחרשקל-מדד

(במיליוני ש"ח)

1. סכום נקוב של מכשירים נגזרים

א. נגזרים מגדרים (א)

Swaps-1,409---

---1,409-סך הכל

מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית (Swaps) בהם 

---526-התאגיד הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע

ב. נגזרים ALM (א) (ב)

Futures 7,920189381851-חוזי

Forward 9,03018,450103,622-1,230חוזי

חוזי אופציה שנסחרים בבורסה

3,3947,14447--אופציות שנכתבו

3,8757,14453--אופציות שנקנו

חוזי אופציה אחרים

2117,44026,03349511אופציות שנכתבו

5014,00726,22067322אופציות שנקנו

Swaps1,169102,22611,811--

10,270160,043175,14415,8372,214סך הכל

מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית (Swaps) בהם 

---53,500-התאגיד הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע

ג. נגזרים אחרים (א)

Swaps-----

-----סך הכל

Spot ד. נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ

831----נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי ערב

Spot 11,765--חוזי החלפת מטבע חוץ--

11,765-831--סך הכל

  10,270161,452186,90915,8373,045סך הכל כללי
  
  .Spotלמעט נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ   )א(

 .אשר לא יועדו ליחסי גידור, נגזרים המהווים חלק ממערך הנכסים וההתחייבויות של הבנק  )ב(
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות - 18באור 
 סכומים מדווחים

  )ךהמש(סיכוני אשראי ומועדי פירעון ,  היקף-פעילות במכשירים נגזרים   )ו(

  )המשך(הפעילות  היקף  .א

31 בדצמבר 2009

חוזיםחוזיםחוזי

סחורות בגיןמטבע        חוזי ריבית

ואחריםמניותחוץאחרשקל-מדד

(במיליוני ש"ח)

(2) שווי הוגן ברוטו של מכשירים נגזרים

א. נגזרים מגדרים (א)

10--37-שווי הוגן ברוטו חיובי

10--21-שווי הוגן ברוטו שלילי

ב. נגזרים ALM (א) (ב)

602,1593,347295532שווי הוגן ברוטו חיובי

3662,7643,627299530שווי הוגן ברוטו שלילי

ג. נגזרים אחרים (א)

-----שווי הוגן ברוטו חיובי

-----שווי הוגן ברוטו שלילי

ד. נגזרי  אשראי

נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי ערב

-----שווי הוגן ברוטו חיובי

  2----שווי הוגן ברוטו שלילי
  
  .למעט נגזרי אשראי  )א(

 .אשר לא יועדו ליחסי גידור, נגזרים המהווים חלק ממערך הנכסים וההתחייבויות של הבנק  )ב(
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות - 18באור 
 סכומים מדווחים

  )המשך(סיכוני אשראי ומועדי פירעון ,  היקף-פעילות במכשירים נגזרים   )ו(

  )המשך(הפעילות  היקף  .א

31 בדצמבר 2008

חוזיםחוזיםחוזי

סחורות בגיןמטבע        חוזי ריבית

ואחריםמניותחוץאחרשקל-מדד

(במיליוני ש"ח)

1. סכום נקוב של מכשירים נגזרים

א. נגזרים מגדרים (א)

Swaps-1,49024--

--1,49024-סך הכל

מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית (Swaps) בהם 

---792-התאגיד הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע

ב. נגזרים ALM (א) (ב)

Futures 621,637-4166חוזי

Forward 11,22315,67885,754-949חוזי

חוזי אופציה שנסחרים בבורסה

28,8474,891265-אופציות שנכתבו

110,2964,891265-אופציות שניקנו

חוזי אופציה אחרים

-5716,17632,3841,179אופציות שנכתבו

-2013,42131,5331,403אופציות שניקנו

Swaps1,39580,0528,810--

12,701146,967177,62412,4051,545סך הכל

מזה: חוזי החלפת שיעורי ריבית (Swaps) בהם 

---38,505-התאגיד הבנקאי הסכים לשלם שיעור ריבית קבוע

ג. נגזרים אחרים (א)

Swaps-----

-----סך הכל

Spot ד. נגזרי אשראי וחוזי החלפת מטבע חוץ

247----נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי ערב

Spot 7,511--חוזי החלפת מטבע חוץ--

7,511-247--סך הכל

12,701148,457185,15912,4051,792סך הכל כללי

)ג(

)ג(

  
  
  .Spotבע חוץ למעט נגזרי אשראי וחוזי החלפת מט  )א(

 .אשר לא יועדו ליחסי גידור, נגזרים המהווים חלק ממערך הנכסים וההתחייבויות של הבנק  )ב(

 .סווג מחדש  )ג(
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  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות - 18באור 
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  )המשך(סיכוני אשראי ומועדי פירעון ,  היקף-פעילות במכשירים נגזרים   )ו(

  )המשך(הפעילות  היקף  .א

31 בדצמבר 2008

חוזיםחוזיםחוזי

סחורות בגיןמטבע        חוזי ריבית

ואחריםמניותחוץאחרשקל-מדד

(במיליוני ש"ח)

2. שווי הוגן ברוטו של מכשירים נגזרים

א. נגזרים מגדרים (א)

---75-שווי הוגן ברוטו חיובי

--4416-שווי הוגן ברוטו שלילי

ב. נגזרים ALM (א) (ב)

1803,3966,05028066שווי הוגן ברוטו חיובי

2143,4386,53527766שווי הוגן ברוטו שלילי

ג. נגזרים אחרים (א)

-----שווי הוגן ברוטו חיובי

-----שווי הוגן ברוטו שלילי

ד. נגזרי  אשראי

נגזרי אשראי בהם התאגיד הבנקאי ערב

-----שווי הוגן ברוטו חיובי

  10----שווי הוגן ברוטו שלילי
  
  .למעט נגזרי אשראי  )א(

  .אשר לא יועדו ליחסי גידור, ייבויות של הבנקנגזרים המהווים חלק ממערך הנכסים וההתח  )ב(
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  )המשך(סיכוני אשראי ומועדי פירעון ,  היקף-פעילות במכשירים נגזרים   )ו(

  כשירים נגזרים לפי צד נגדי לחוזהסיכון אשראי בגין מ  .ב

31 בדצמבר 2009

סה"כממשלות 

ובנקים   דילרים/   

מרכזייםברוקרים

(במיליוני ש"ח)

יתרות מאזניות של נכסים הנובעים 

2,2936,440        --8613,286ממכשירים נגזרים (א)(ב)

סיכון אשראי חוץ מאזני בגין 

9,08030,022        -84220,0982מכשירים נגזרים (ג)

סך הכל סיכון אשראי בגין

11,37336,462        -1,70323,3842מכשירים נגזרים 

31 בדצמבר 2008

ממשלות 

ובנקים   דילרים/   

מרכזייםברוקרים

(במיליוני ש"ח)

יתרות מאזניות של נכסים הנובעים 

6535,0581814,31710,047ממכשירים נגזרים (א)(ב)

סיכון אשראי חוץ מאזני בגין 

2,46315,95520726,81325,440מכשירים נגזרים (ג)

סך הכל סיכון אשראי בגין

3,11621,013225311,13035,487מכשירים נגזרים 

אחריםבנקים סה"כבורסות

אחריםבנקיםבורסות

)ד(

  
  
 .לא קיימים הסדרי התחשבנות נטו  )א(

) ח" מיליוני ש10,047 - 2008 בדצמבר 31(ח " מיליוני ש6,440 בסך מתוך זה יתרה מאזנית של מכשירים נגזרים העומדים בפני עצמם  )ב(

 .הכלולה בסעיף נכסים אחרים

  כפי שחושב לצורך מגבלות על חבות ) לרבות בגין מכשירים נגזרים עם שווי הוגן שלילי(סיכון אשראי חוץ מאזני בגין מכשירים נגזרים   )ג(

 .של לווה

  .סווג מחדש  )ד(
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  )המשך(סיכוני אשראי ומועדי פירעון ,  היקף-ים פעילות במכשירים נגזר  )ו(

  יתרות לסוף השנה:  סכומים נקובים-פירוט מועדי פירעון   .ג

31 בדצמבר 2009

מעל מעל

מעלשנהשלושהעד

חמשועד חודשיםשלושה

סך הכלשניםחמש שניםועד שנהחודשים

(במיליוני ש"ח)

חוזי ריבית:

1,2135,8233,13410010,270שקל-מדד

29,86141,47652,54537,570161,452אחר

123,05448,9726,9557,928186,909חוזי מטבע חוץ

14,961743133-15,837חוזים בגין מניות

2,04993957-3,045חוזי סחורות ואחרים

171,13897,95362,82445,598377,513סך הכל

31 בדצמבר 2008

מעל מעל

מעלשנהשלושהעד

חמשועד חודשיםשלושה

סך הכלשניםחמש שניםועד שנהחודשים

(במיליוני ש"ח)

חוזי ריבית:

1,7906,7902,3041,81712,701שקל-מדד

46,81228,93638,12834,581148,457אחר

126,97744,0887,2316,863185,159חוזי מטבע חוץ

10,0741,2691,061112,405חוזים בגין מניות

1,03766552381,792חוזי סחורות ואחרים

186,69081,74848,77643,300360,514סך הכל

)א(

  
  
  .סווג מחדש  )א(
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 סכומים מדווחים

 לרבות בקשות,  תובענות משפטיותוחברות מאוחדות מסויימותבמהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד הבנק   )ז(
  . לאישור תביעות ייצוגיות

 באשר לסיכויי המתבססות על חוות דעת משפטיות, ת החברות המאוחדותלדעת הנהלת הבנק והנהלו
במקום בו , נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, לרבות הבקשות לאישור התביעות הייצוגיות, התובענות

  .לכיסוי נזקים כתוצאה מתובענות כאמור, נדרשו הפרשות

 הנוספת בשל תביעות שהוגשו נגד הבנק ונגד לדעת הנהלת הבנק והנהלות החברות המאוחדות סכום החשיפה

ח ואשר אפשרות התממשותן " מיליון ש2החברות המאוחדות בנושאים שונים שסכום כל אחת מהן עולה על 
  .ח"מיליון ש 87-מסתכם בסך של כ, אינה קלושה

  :להלן פירוט של תובענות שהסכום הנטען בהן הוא מהותי )1(

-אביב- בבית המשפט המחוזי בתל2006 בספטמבר 12ום בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה בי  .א

הסך הנטען של התביעה הייצוגית שמבוקש . נגד הבנק ונגד בנק הפועלים ובנק דיסקונט, יפו
 10-ח כאשר בגוף הבקשה נטען כי הנזק לקבוצה הנטענת נאמד ב" מיליארד ש7אישורה הוא 
. ה ספציפי לכל אחד מן המשיביםלא נעשה בתובענה שיוך ברור של סכום תביע. ח"מיליארד ש

עמלת , הבנקים המשיבים גבו מלקוחותיהם ריבית בגין אשראי שקלי לא צמוד, לטענת המבקשת
ד בשיעורים ובסכומים זהים וזאת כתוצאה "הקצאת אשראי ודמי ניהול קבועים בחשבונות חח

 על ידי הסעד הנתבע. מתיאום מחירים והסדר כובל האסור על פי חוק ההגבלים העסקיים

המבקשת הוא השבה של גביית היתר הנטענת ללקוחות המשיבים שנטלו אשראי שקלי לא צמוד 
של שיעורי הריבית והעמלות האמורות שהבנקים המשיבים גבו " הפחתה רטרואקטיבית"או 

 21ביום . הוגשה תגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית. בעשר השנים האחרונות

את הבקשה ואישר את ניהול התביעה כתביעה , א"קיבל בית המשפט המחוזי בת 2008בינואר 
בית המשפט העליון . הבנק הגיש בקשת רשות ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון .ייצוגית

לגבי  להגיש עמדתו בכתבהיועץ המשפטי לממשלה קבע כי על , 2008 במאי 29מיום בהחלטה 

על התייצבותו בהליך בקשות רשות  דיע לבית המשפט העליון הוהיועץ המשפטי לממשלה. הבקשה
 החליט בית המשפט 2010 בינואר 31ביום  . ויגיש את עמדתו בכתבהערעור שהוגשו מטעם הבנקים

המחוזי בתל אביב לעכב את ההליכים בתובענה עד למתן החלטה בבקשת רשות הערעור שהוגשה 

  .לבית המשפט העליון
 

וגשו לבית המשפט המחוזי בירושלים תביעה ובקשה לאישור תובענה  ה2006 בנובמבר 23ביום   .ב

המבקשים טוענים כי . מ"מ ובנק דיסקונט לישראל בע"ייצוגית נגד הבנק ונגד בנק הפועלים בע
הבנקים גובים בגין אשראי למגזר משקי הבית ריבית בשיעור גבוה בהרבה מזה הנגבה מן המגזר 

שהסיכון במתן אשראי למגזר משקי הבית נמוך משמעותית המסחרי והמגזר העיסקי וזאת למרות 

מהסיכון של מגזרים אלה וכי שיעור ריבית מופרז זה נובע מניצול של כוח המיקוח הנמוך של 
המבקשים טוענים כי מדובר בהפרה של חוק . משקי הבית ושל כוחם המונופוליסטי של המשיבים

נופולין לנצל לרעה את מעמדו בשוק וכי האוסר על בעל מו, 1988-ח"תשמ, ההגבלים העסקיים

הינו פרי הסדר , בכל הנוגע למגזר משקי הבית, קיים חשד ממשי שהעדר התחרות בין המשיבים
  .כובל בין הצדדים

  

כן טוענים המבקשים כי שיעור הריבית נקבע תוך הטעיית הצרכנים לגבי המחיר המקובל לשירות 
 וחוק הבנקאות 1981-א"תשמ, חוק הגנת הצרכןבניגוד להוראות , אשראי למגזר משקי הבית

 .1981-א"תשמ, )שירות ללקוח(

הפער בין שיעור ) 1(לטענת המבקשים הנזק שנגרם להם ולחברי הקבוצה הינו תוצאת המכפלה של 
שהיה נקבע להלוואות למגזר משקי הבית בשוק , הריבית שנגבה בפועל לבין שיעור הריבית ההוגן



 

398  

  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות - 18באור 
 סכומים מדווחים

י שכל אחד מן המבקשים וחברי הקבוצה נטלו בשבע השנים שקדמו סכומי האשרא) 2(תחרותי 
  . להגשת התובענה

. ח לפי שיטה שניה" מיליארד ש5.2-על פי שיטה אחת ו ח" מיליארד ש5.6הנזק הנטען על ידם הינו 
הוגשה תגובת הבנק . ח" מיליארד ש1.6סכום הנזק הנאמד המיוחס ללקוחות הבנק הינו לפחות 

קיבל את הבקשה לעיכוב הליכים שהגיש בית המשפט . יעה כתביעה ייצוגיתלאישור התב לבקשה
רשות ה תעד למתן החלטת בית המשפט העליון בבקש ,זוהורה על עיכוב ההליכים בתביעה הבנק ו

בית . כייצוגית, לעיל' גהמתוארת בסעיף על ההחלטה לאשר את התביעה  לערער שהגיש הבנק

ערעור שהגישו המבקשים על החלטת בית המשפט המחוזי המשפט העליון דחה את בקשת רשות ה
  .לעכב את ההליכים בתביעה כאמור לעיל

נגד הבנק ונגד ,  תביעות זהות260יפו -אביב- הוגשו לבית משפט השלום בתל2008 בינואר 3ביום   .ג
ח " ש787,000-כ סכומה של כל תביעה נע בין הסך של. כונסי הנכסים שמונו על ידי בית המשפט

והם יידונו , ל"על פי החלטת בית המשפט אוחד הדיון בכל התביעות הנ. ח" ש1,350,000- כלסך של

התובעים הינם רוכשי דירות . ח"מיליון ש 276-הסכום הכולל של התביעות הינו כ. כתביעה אחת
לטענת התובעים הבנק וכונסי הנכסים התרשלו בהשגחה על . נופש בפרויקט מלון נופית באילת

נעו מלממן את דמי השמירה וכתוצאה מכך נגרמו לתובעים נזקים גדולים לרבות הפרוייקט ונמ

 תביעות נוספות שהוגשו נגד הבנק באותה עילה 5-תביעות אלו מצטרפות ל. ירידת ערך הדירות
 288.6-כ סכומן הכולל של כל התביעות בקשר לפרויקט זה מסתכם בסך של. ומתבררות בנפרד

דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב את אחת מהתביעות , 2009ט  באוגוס10ביום  .ח"מיליון ש

, ל" התביעות הנ260-וזהה ל  רוכשים3אשר הוגשה בנפרד על ידי , הנוספות שהוגשו נגד הבנק
למתן  עיכוב ההליכים בתביעות עדהורה על בית המשפט  .התובעים הגישו ערעור על פסק הדין

   .ל"פסק דין בערעור שהוגש על פסק הדין הנ

  
נגד בנקים נוספים , יפו נגד הבנק-אביב- הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל2007  באפריל1ביום   .ד

. ונגד גופים שרכשו מן הבנקים את השליטה במנהלי קרנות נאמנות בקשה לאישור תובענה ייצוגית

  .ח" מיליון ש131- המבקשים בכעל ידיסכום התביעה הנטען כנגד הבנק מוערך 
  

 מנהלי קרנות על ידישנוהלו , החזיקו ומחזיקים ביחידות בקרנות נאמנות, לטענתם, המבקשים

 גבה הבנק ממנהלי קרנות בשליטתו עמלות 2004החל משנת , לטענת המבקשים. בשליטת הבנק
ח בשיעור גבוה מזה שגבה מגופים אחרים "עבור ביצוע עסקאות בניירות ערך ובמט' ברוקראז

  . פעל שלא כדין, ובכך

 מכר הבנק את אחזקותיו במנהלי הקרנות לצדדים שלישיים אך 2006 במהלך שנת אמנם, לטענתם
ממשיך לספק אותם שירותים לקרנות הנאמנות תמורת עמלות גבוהות אף יותר משנגבו קודם 

כי הבנק ורוכשי , מתבקשת המסקנה, מהמשך אספקת השירותים כאמור. למכירת השליטה
הפחתת המחיר ששולם עבור מנהל קרנות הנאמנות השליטה במנהלי הקרנות סיכמו כי תמורת 

תמורת העמלות הגבוהות שנגבו עד , ימשיך הבנק לספק את שירותי המסחר שסיפק קודם למכירה

  .את מכירת השליטה במנהלי הקרנות, לטענתם, דבר המרוקן מתוכן, למכירה

, ן בשליטת הבנקשהיו או שהינ, המבקשים טוענים כי נגרם להם וליתר מחזיקי היחידות בקרנות

הוגשה טרם . נזק המשקף את הקיטון בשווי היחידות בקרנות הנאמנות עקב גביית היתר הנטענת
  .תגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית

יפו בקשה לאישור תובענה -אביב- הוגשה נגד הבנק בבית המשפט המחוזי בתל2007 ביוני 26ביום   .ה
הבנק גובה מלקוחותיו עמלת דמי ניהול , לטענת התובע. ח"ש מיליון 200 ייצוגית בסכום של

ביצע מכירה חלקית בהיקף שהוא  בכל פעם, לטענת התובע . גבוהה מהמוסכםניירות ערךקדון יפ

גבה ממנו הבנק את , מינימוםלסכום עמלת השהעמלה בגינה לא הגיעה , נמוך של מניה מסוימת
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כשהסכום המצטבר של שני ,  הנגבית בסוף הרבעוןאת עמלת דמי הניהול, עמלת המינימום ובנוסף
לטענת . אותם היה על הבנק לגבות, גבוה מדמי הניהול המקסימאליים המוסכמים, הסכומים

היה על הבנק להפחית מהסכום הכולל של דמי הניהול את עמלת המינימום שגבה בעת , התובע
ינם משקפים את סכומי עמלת כי מסמכי הבנק והודעותיו א, התובע טוען עוד. המכירה החלקית

הוגשה תגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה . דמי הניהול הנגבים בפועל במהלך הרבעון

 .ייצוגית
  

יפו בקשה לאישור -אביב- הוגשה נגד הבנק בבית המשפט המחוזי בתל2007 בספטמבר 25ביום   .ו

לאחר החלטת בית  . שונות עילות תביעה8ח הכוללת " מיליון ש435-תביעה ייצוגית בסכום של כ
הודיעו המבקשים , עילת תביעה אחת והשאר תמחקנה מהבקשה המשפט לפיה על התובע לבחור

בדמי ניהול  לבית המשפט כי בחרו בעילה המבוססת על הטענה לפיה הבנק מחייב את לקוחותיו

דמי הניהול  סכום זה מסכום ואינו מפחית, בעת מכירת נייר ערך במהלך רבעון כלשהו, ניירות ערך
הסכום שייחסו המבקשים לעילה זו . המינימליים שהבנק מחייב את אותו לקוח בגין אותו רבעון

  .ח" מיליון ש30-בבקשה מסתכם בכ

  
. א תביעה ובקשה לאישורה כתביעה ייצוגית" הוגשה לבית המשפט המחוזי בת2008 במאי 6ביום   .ז

מבלי , בגין טיפול בחובותיהם, משפטיותלטענת התובעת הבנק מחייב חשבונות לקוחות בהוצאות 

ניהול בנקאי תקין  הוראות "-ובניגוד להוראות המפקח על הבנקים , לקבל אישור ערכאה שיפוטית
כאשר הבנק מחייב את חשבונות לקוחותיו , כמו כן".  חיוב לקוחות בשכר טרחה של עורך דין-

גובה הבנק בגין , )והן אלה שלא, הן אלה שאושרו על ידי ערכאה שיפוטית(בהוצאות משפטיות 

ולא ריבית ) ריבית פיגורים, במקרים רבים(הוצאות אלה ריבית בשיעור הריבית החלה בחשבון 
. 1961-א"תשכ, בהתאם לחוק פסיקת רבית והצמדה, כפי שרשאי הבנק לגבות, והפרשי הצמדה

מדובר "כי , נטען אך ,הסעד המבוקש הינו השבת הסכומים אשר גבה הבנק ביתר ללא נקיבת סכום

חשבונם חויב וכי התובענה מוגשת בשם כל לקוחות הבנק אשר חשבונם חויב בגין , "בסכומי עתק
. במהלך שבע השנים שלפני הגשת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית, הוצאות משפטיותבגין 

ר איש, 2009 באוקטובר 18ביום  הוגשה תגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית

   .בית המשפט המחוזי את התביעה כתביעה ייצוגית
 הורה בית המשפט המחוזי על עיכוב ביצוע החלטתו לאשר את התביעה 2009 בנובמבר 15ביום 

 הגיש הבנק 2009 בנובמבר 18ביום  .וזאת עד להחלטת בית המשפט העליון בערעור הבנק, כייצוגית

בית המשפט המחוזי לאשר את התביעה לבית המשפט העליון בקשה לרשות ערעור על החלטת 
 החליט בית המשפט העליון כי הבקשה לרשות ערעור 2009 בדצמבר 1בהחלטה מיום . כייצוגית

תשובת התובעת הוגשה  .והורה לתובעת על הגשת תשובתה לבקשה לרשות ערעור, מצריכה תשובה

 .טרם ניתנה החלטה בבקשה לרשות ערעור גופה. 2010 בינואר 14ביום 

יפו בקשה לאישור תובענה ייצוגית -אביב- הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל2008 במאי 14ם ביו  .ח

ש "המבקש טוען כי הוא מנהל חשבונות עו"). הבנקים: "להלן(כנגד הבנק וכן כנגד בנק הפועלים 
. ש שלו ביתרת זכות"בבנקים אלו וכי לא שולמה לו ריבית בגין תקופות בהן עמדו חשבונות העו

 המבקש כי לא הוסבר לו כי קיים אפיק השקעה שיכול להניב לו ריבית יומית בגין יתרת עוד טוען

הפרה של מספר הוראות , מהווה לטענת המבקש, התנהגות הבנקים הנטענת. זכות בחשבונותיו
, חוק עשיית עושר ולא במשפט, חוק השומרים, חוק הנאמנות, בהן חוק ההגבלים העסקיים, דין

אותה התבקש , הקבוצה בשמה הוגשה התביעה). שירות ללקוח(ק הבנקאות פקודת הבנקאות וחו

 השנים שקדמו להגשת 7הינה כל לקוחות הבנקים שהיו אי פעם במהלך , בית המשפט לאשר
סכום . ש שלהם ושלא שולמה להם ריבית על יתרת זכות זו"התביעה ביתרת זכות בחשבון העו

כאשר לא צוין בתביעה , ח" מיליארד ש3.4ש בסך של התביעה הייצוגית הנטען מוערך על ידי המבק

בחוות הדעת שצורפה לבקשה לאישור , יחד עם זאת. מהו סכום הנזק המיוחס לכל אחד מהבנקים
 .ח" מיליארד ש1.69צוין כי החלק בנזק המיוחס לבנק הינו , ובה הוצגה דרך חישוב הנזק הנטען

  .ייצוגיתהוגשה תגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה 
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יפו בקשה לאישור תביעה כייצוגית -אביב-ש המחוזי בתל " הוגשה לביהמ2008 בספטמבר 28ביום   .ט
הבנק , על פי הנטען. בנק דיסקונט ובנק אוצר החייל, בנק הפועלים, נגד הבנק ח" מליון ש672בסך 

 25א "גובה בהסתר עמלה בלתי חוקית מלקוחות העוסקים במסחר רציף באופציות על מדד ת
הבנקים ).  במועד ובמחיר נתון25א "זכות לרכוש או למכור את סל המניות המרכיב את מדד ת(

וגוזרים מהתשלום , מנצלים את העובדה שהסכומים עוברים מהבורסה לאוחזי האופציות דרכם

 הנגבית מתוך התקבול שמקבל הלקוח שהינו בעל אופציה פוקעת המזכה 0.5%עמלת מימוש בסך 
ב הסכום המגיע למחזיק האופציה אינו פשוט בגלל שמדד הפקיעה אינו סכום חישו. בתשלום

ולכן הלקוח לא יודע בדיוק איזה סכום הגיע לו ולא יכול , מדוייק ואינו מתפרסם בפרסום רשמי

עילת התביעה מתבססת על כך שהבנקים לא פרסמו . לדעת שמהסכום שהגיע עבורו נוכתה עמלה
 כללו עמלה זו במסגרת ההתקשרויות עם הלקוחות ויצרו מצג שווא לא, כי הם גובים עמלת מימוש

אמנם הבנקים מפרטים . בפני הלקוחות לפיו העמלה היחידה שהם גובים הינה עמלת מכירה וקניה

אך , את העמלה שנגבתה בהודעה נפרדת שהם שולחים בשלבים מאוחרים יותר לביצוע הפעולות
הקבוצה . ים אחרי הודעות אלו ואינם יודעים לנתחםלטענת התובעים לקוחות מסוגם אינם עוקב

. 25א "שהוגדרה הינה לקוחות שהתקשרו עם מנהלי תיקים בקשר עם מסחר באופציות על מדד ת

לטענת התובעים הם השתמשו בהגדרה מצמצמת של קבוצת הלקוחות על מנת לטעון שקל יותר 
). ים שלא באמצעות מנהלי תיקיםיחסית ללקוחות שסוחר(להסתיר מקבוצה זו את חיובי העמלות 

 נזק משותף של כלל לקוחות הבנקים בגין סכומי עמלות המימוש שנגבו במהלך -הסעד הנדרש 

 .הוגשה תגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית. שבע השנים האחרונות
  

ביעה  הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים תובענה ובקשה לאשור ת2008 באוגוסט 4ביום   .י

מ "בע) 1996(ניהול קרנות השתלמות " קהל", מ"בנק דיסקונט לישראל בע, ייצוגית נגד הבנק
בהתאם לחוק , לטענת המבקש). כנתבע פורמלי(והממונה על שוק ההון והביטוח ") ל"קה("

, )תיקוני חקיקה(להגברת התחרות וצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון בישראל 

את השליטה בנכסי קופות הגמל שהיו בשליטת , בהוראת הבנקים,ל" העבירה קה,2005-ה"התשס
את כספי , כביכול, וכי הבנקים נטלו וניכסו לעצמם שלא כדין" חברה מנהלת אחרת"ל ל"קה

העברת השליטה בנכסי קופות "עבור , התמורה שהתקבלו על ידם מהחברה המנהלת האחרת

אינם , ובעל השליטה בחברה מנהלת, ברה מנהלתמאחר וח" ניהולם והנאמנות עליהם, הגמל
מלבד הוצאות , בקשר עם ניהול קופת גמל, במישרין או בעקיפין, רשאים לקבל טובת הנאה כלשהי

הינם , נטען כי כספי התמורה שהתקבלו בגין העברת השליטה כאמור בקופות הגמל. ודמי ניהול

זהו , לכן, יתים הנובעות מנכסים אלהומקורם בזכויות העמ, פירות שנכסי קופות הגמל הצמיחו
נטען כי התמורה שהתקבלה על ידי . רווח השייך לעמיתים בקופות הגמל ולא למי מהנתבעים

כאשר חלקו של בנק לאומי בסכום זה מסתכם , ח" מיליון ש260-הבנקים מסתכמת בסכום של כ

הפרת חוק הפיקוח על על , המבקש מבסס את עילת התביעה בין היתר. ח" מיליון ש149.5בסך של 
-ד"התשנ, חוק השקעות משותפות בנאמנות, 2005-ה"התשס, )קופות גמל(שירותים פיננסיים 

חוק השליחות וחוק , )רישוי(חוק הבנקאות , חוק החוזים, חוק עשיית עושר ולא במשפט, 1994

 כלל העמיתים בכל קופות: הינה, התביעה כייצוגית הקבוצה בשמה מתבקש אישור. הנאמנות
ככל הנראה מדובר ( כל אחד מהמנהלים הנאמנים על ידישהנכסים שלהן נשלטו ונוהלו , הגמל
המבקש צירף את . והועברו לחליפיהם, או בשליטתו של הבנק הנתבע/שהיו בבעלותו ו, )ל"בקה

הממונה , מאחר ולטענת המבקש, הממונה על שוק ההון והביטוח לכתב התביעה ולבקשה לאישור
הפיקוח והביצוע של הוראות חוק קופות הגמל ולכן מן הראוי שהוא ישמיע , ויעל הריש, מופקד

כדי לסייע לליבון והכרעה בשאלות , עמדתו מן הבחינה העניינית והציבורית ומאחר ויהיה בכך

ל צורפה בטעות " קבע בית המשפט כי קה2009 ביוני 30 ביום. הכרוכות בתובענה הייצוגית
  .הוגשה תגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית. האת הבקשה כנגד כמשיבה ודחה

  
 הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים תובענה ובקשה לאשור תביעה 2008 באוגוסט 4ביום  .יא

לטענת  ).כנתבע פורמלי(מ והממונה על שוק ההון והביטוח "לאומי גמל בע, כייצוגית נגד הבנק
ום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון בישראל בהתאם לחוק להגברת התחרות וצמצ, המבקש

את השליטה בנכסי קופות , בהוראת הבנק, גמל-העבירה לאומי, 2005-ה"התשס, )תיקוני חקיקה(
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הבנק נטל וניכס לעצמו שלא , לטענת המבקש ".חברות מנהלות אחרות"הגמל שהיו בשליטה ל
העברת "עבור , ות המנהלות האחרותאת כספי התמורה שהתקבלו על ידו מהחבר, כביכול, כדין

, חברה מנהלת, מאחר ולטענת המבקש" השליטה והניהול של נכסי קופות הגמל והנאמנות עליהם
, במישרין או בעקיפין, אינם רשאים לקבל טובת הנאה כלשהי, וכן בעל השליטה בחברה מנהלת

שהתקבלה בגין העברת נטען כי התמורה . מלבד הוצאות ודמי ניהול, בקשר עם ניהול קופת גמל

ומקורה בזכויות , השליטה כאמור בקופות הגמל הינה פירות שנכסי קופות הגמל הצמיחו
זהו רווח השייך לעמיתים בקופות הגמל ולא למי , לכן, העמיתים הנובעות מנכסים אלה

  ח המהווה לטענת המבקש את " מיליארד ש1.0016-מסתכם בכ הסכום הנתבע. מהנתבעים

על הפרת חוק , המבקש מבסס את התביעה בין היתר. שקבל הבנק מהמכירהסכום התמורה 
, חוק השקעות משותפות בנאמנות, 2005-ה"התשס, )קופות גמל(הפיקוח על שירותים פיננסיים 

חוק השליחות , )רישוי(חוק הבנקאות , חוק החוזים, חוק עשיית עושר ולא במשפט, 1994-ד"התשנ

כלל העמיתים בכל : הינה, התביעה כייצוגית קש אישורהקבוצה בשמה מתב. וחוק הנאמנות
ככל הנראה (שהנכסים שלהן נשלטו ונוהלו על ידי כל אחד מהמנהלים הנאמנים , קופות הגמל

המבקש . והועברו לחליפיהם, או בשליטתו של הבנק הנתבע/שהיו בבעלותו ו, )מדובר בלאומי גמל

  מאחר ולטענת , עה ולבקשה לאישורצירף את הממונה על שוק ההון והביטוח לכתב התבי
הפיקוח והביצוע של הוראות חוק קופות הגמל ולכן מן , על הרישוי, הממונה מופקד, המבקש

כדי לסייע לליבון , הראוי שהוא ישמיע עמדתו מן הבחינה העניינית והציבורית ומאחר ויהיה בכך

קשה לאישור התביעה הוגשה תגובת הבנק לב. והכרעה בשאלות הכרוכות בתובענה הייצוגית
  .כתביעה ייצוגית

  
 הוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים תובענה ובקשה לאשור תביעה 2008 באוגוסט 4ביום  .יב

 -פסגות מנהלי קרנות נאמנות , מ"לאומי פיא חברה לניהול קרנות נאמנות בע, ייצוגית נגד הבנק
). כנתבע פורמלי( לניירות ערך מ והרשות"בע) 1971(קסלמן וקסלמן חברה לנאמנות , מ"לאומי בע

בהתאם לחוק להגברת התחרות וצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון , לטענת המבקש
העביר כל מנהל את השליטה והניהול בקרנות הנאמנות , 2005-ה"התשס, )תיקוני חקיקה(בישראל 

את כספי ,  כביכול,והבנק נטל וניכס לעצמו שלא כדין" חברות מנהלות אחרות"שבבעלותו ל

העברת השליטה בנכסי קרנות "עבור , התמורה שהתקבלו על ידו מהחברות המנהלות האחרות
אינם , ובעל השליטה בחברה מנהלת, נאמן, חברה מנהלת, לטענת המבקש". הנאמנות וניהולם

 מלבד הוצאות ודמי ניהול ולכן, בקשר עם ניהול קרנות נאמנות, רשאים לקבל טובת הנאה כלשהי

נטען כי כספי התמורה שהתקבלו בגין העברת השליטה כאמור בקופות הנאמנות הינם פירות 
זהו רווח השייך , לכן, ומקורם בזכויות הנובעות מנכסים אלה, שנכסי קרנות הנאמנות הצמיחו

התמורה שהתקבלה על ידי , לטענת המבקש. לקרנות ולבעלי היחידות בהן ולא למי מהנתבעים

וזהו הסכום אותו תובע המבקש עבור חברי , ח" מיליארד ש1.885-ום של כהבנק מסתכמת בסכ
, על הפרת חוק השקעות משותפות בנאמנות, המבקש מבסס את התביעה בין היתר. הקבוצה
חוק השליחות , )רישוי(חוק הבנקאות , חוק החוזים, חוק עשיית עושר ולא במשפט, 1994-ד"התשנ

כלל בעלי היחידות בכל : הינה, התביעה כייצוגית ישורהקבוצה בשמה מתבקש א. וחוק הנאמנות
והועברו ,  המנהלים שבשליטת הבנקעל ידישהנכסים שלהן נשלטו ונוהלו , קרנות הנאמנות

מאחר ולטענת , המבקש צירף את הרשות לניירות ערך לכתב התביעה ולבקשה לאישור. לחליפיהם

והביצוע של הוראות חוק ההשקעות ולכן הפיקוח , על הרישוי, כך נטען, הרשות מופקדת, המבקש
כדי לסייע , מן הראוי שהיא תשמיע את עמדתה מן הבחינה העניינית והציבורית ומאחר ויהיה בכך

הוגשה תגובת הבנק לבקשה לאישור . לליבון והכרעה בשאלות הכרוכות בתובענה הייצוגית

  .התביעה כתביעה ייצוגית
  

 100 פט המחוזי בחיפה תביעה כספית נגד הבנק על סך של הוגשה לבית המש2009 באוגוסט 2ביום   .יג

הבנק הפר את התחייבותו ללוות פרויקט בניה שיזמה חברה אשר , לטענת התובע. ח"מיליון ש
הבנק העביר כספים מחשבון החברה לחשבונו של , החזיק בחלק ממניותיה באותו מועד התובע

תנו לבנק והבנק סרב סירוב בלתי סביר אחד השותפים של התובע בניגוד להסכמות ולהוראות שנ
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, הפסד השקעה, נזקיו הנטענים של התובע כוללים הפסדי רווח שונים. להעמיד אשראי לחברה
 . הפסד חלקו של התובע בחברה ונזקי מוניטין

  
למתן צווים הצהרתיים   תביעה,הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז, 2009 באוקטובר 29ביום  .יד

בנק , דיסקונט בנק, בנק הפועלים, הבנק(, י שבעת הבנקים המשיביםכ, בין היתר, הקובעים

אינם זכאים לחייב את המבקשים , )בנק מרכנתיל דיסקונט ובנק איגוד ,בנק המזרחי, הבינלאומי
וכי יש להפחית את סכום הפרשי ריבית , כהגדרתה בתובענה, "הפרה"בהפרשים בגין ריבית 

כי הבנקים , מבקשים לקבוע, לחלופין. ח" מיליון ש37ל לסך שח " מיליון ש841מסך של , ההפרה

 1961-א"תשכ, זכאים לחייב את המבקשות בהפרשים בגין ריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה
טענת המבקשות . ואילך 2003 במאי 12וזאת ביחס לחוב המבקשות שהצטבר שהחל מיום , בלבד

) א(15כמשמעות מונח זה בסעיף , " מוסכםפיצוי"אינה אלא " ריבית ההפרה" בין היתר הינה כי

אם מצא שהפיצויים "אשר בית המשפט רשאי להפחיתו , 1970-א"תשל, )תרופות(לחוק החוזים 
נקבעו ללא כל יחס סביר לנזק שניתן היה לראותו מראש בעת כריתת החוזה כתוצאה מסתברת של 

 ההלוואה בהתאם כי הפחתת הפרשי ריבית ההפרה מתחייבת גם מפרשנות הסכם; "ההפרה

כי חיוב המבקשות בריבית הפרה תהווה אכיפה בלתי צודקת של הסכם ; לאומד דעת הצדדים
וכי גבייתה ; כי עמידת הבנקים על חיוב המבקשות בריבית הפרה מהווה חוסר תום לב; ההלוואה

כספי אין בתובענה שיוך  .על ידי הבנקים של ריבית ההפרה תהווה עשיית עושר ולא במשפט על ידם

אך פורטו אחוזי ההשתתפות של , לחלקו של כל אחד מהבנקים בסכום ההפרש בגין ריבית ההפרה
 .24%, כשחלקו של הבנק הינו על פי הנטען, הבנקים במימון

  
תביעה ובקשה לאישורה , הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, 2008 בנובמבר 26ביום  .טו

מ ובנק "בנק איגוד לישראל בע, מ"ן לישראל בעהבנק הבינלאומי הראשו, כייצוגית כנגד הבנק
על פי (ח " ש68,125,000-בסך של כ, התביעה מבוססת על נזקים נטענים, מ"מזרחי טפחות בע

אשר נגרמו לכל לקוחות הבנקים אשר נוכה מס במקור מרווחיהם מריבית בגין , )תחשיבי התובע
על פי .  ועד ליום הגשת התביעה2003אר  בינו1וזאת מיום , או מדיבידנד בגין מניות/אגרות חוב ו

עובר לגביית העמלות מן התשואה , עת ניכו את שיעור המס במקור, ניכו הבנקים מס ביתר, הנטען

, היה על הבנקים להפחית העמלות מן ההכנסה נשוא ניכוי המס במקור, לשיטת התובע. המתקבלת
בסווגו ,  לפקודת מס הכנסה17עיף התובע מבסס טענתו על ס. ורק לאחר מכן לבצע הניכוי במקור

שיש להביאן בחשבון במסגרת חישוב ההכנסה , את העמלות כהוצאה בייצור הכנסה בשנת המס

הנאמנות והגילוי , הפרו הבנקים את חובות הזהירות, בעשותם כאמור, לטענת התובע. החייבת
ודת הנזיקין וכן את חוק הגנת הצרכן ופק, החלות עליהם לפי חוק הבנקאות, הנאות כלפי הקבוצה

כי הבנקים גרמו לקבוצה נזק וחסרון כיס וכי התנהגותם , כן נטען. חובת תום הלב החלה עליהם

 . הפרת חובה חקוקה ועשיית עושר ולא במשפט, עולה כדי רשלנות

  
כפי שיפורט , לרבות בקשות לאישור תביעות ייצוגיות, כמו כן תלויות ועומדות נגד הבנק תובענות )2(

, המתבססת על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי הליכים משפטיים אלה, עת הנהלת הבנקלד. להלן
להלן פירוט של הליכים . הפרשה בשלב זה לא ניתן להעריך את סיכוייהם ומטעם זה לא בוצעה בגינם

  :משפטיים

יפו בקשה לאישור תביעה ייצוגית -אביב- הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל2008 ביוני 30ביום   .א
התביעה "). הבנקים: "להלן(מ "מ ובנק הפועלים בע"גד הבנק וכן כנגד בנק דיסקונט לישראל בעכנ

מתייחסת לעמלות הנגבות על ידי הבנקים עבור שירותי בנקאות שונים המסופקים על ידם 
העמדת וטיפול , להבדיל מעמלות בגין הקצאת" תפעוליות"עמלות (ללקוחותיהם הפרטיים 

נטען כי בין הבנקים הושגו הסכמות לגבי העלאת או הפחתת ). התביעהשאינן חלק מ, באשראי

, נטען כי בעשותם כך. מחירי העמלות וקיים חשש שאף הושגו הסכמות בדבר יצירת עמלות חדשות
ניצלו , קיימו הבנקים הגבל עסקי בלתי חוקי לעניין שיעורי העמלות שהם גובים מלקוחותיהם

והתעשרו שלא כדין על ") קבוצת ריכוז", לפי הטענה, ותםבהי(לרעה את כוחם המונופוליסטי 

שילמו לקוחות הבנקים , בבקשה נטען כי בשל ההסדרים הכובלים האמורים. חשבון לקוחותיהם
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עבור העמלות מחיר בלתי הוגן הגבוה מהמחיר אשר היה משולם אלמלא קיומו של הקרטל אשר 
 מהכנסות הבנקים מעמלות ששולמו על ידי חישוב הסכום הנתבע מוצג כנגזר. מנע תחרות חופשית

כי מחצית מההכנסות הללו נגבות , כהערכה, נטען. משקי הבית ואלו הנובעות מבנקאות פרטית
היו , ואלמלא תיאומי המחירים בין הבנקים, תוך תיאום מחירים בעקבות הסדרים כובלים

בהתאם להנחות שונות , לפיכך. 25%העמלות נמוכות יותר בצורה משמעותית ולפחות בשיעור של 

כאשר בכותרת הבקשה , ח" מיליארד ש3.5הוערך סכום הנזק המצרפי בסך של , שצוינו בבקשה
לא נערך יחוס ספציפי של סכום הנזק הנתבע מכל . ח" מיליארד ש3צוין כי סכום התביעה הינו 

ישראל אולם צוין בבקשה כי חלקו היחסי של הבנק מנתח הפעילות הבנקאית ב, אחד מהבנקים

 2009 ביוני 1ביום  .הוגשה תגובת הבנק לבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית. 30%-מוערך בכ
 26הגישו המבקשים לבית המשפט בקשה לצרף את קביעת הממונה על ההגבלים העסקיים מיום 

מזרחי , דיסקונט, פועלים, לאומי(לפיה התקיימו הסדרים כובלים בין הבנקים , 2009באפריל 

כראייה במסגרת הבקשה לאישור התביעה , שעניינם העברת מידע בנושא עמלות) לאומיוהבינ
החליט בית המשפט כי הדיון  2009 באוקטובר 6וביום הבנקים המשיבים התנגדו לכך . כייצוגית

בבקשה לצירוף קביעת הממונה מתייתר לאור החלטתו לאחד את הדיון בתובענה עם תובענה 

 בנובמבר 29ביום . אליה ממילא צורפה קביעת הממונה)  בסעיף ב להלןראו תיאורה(מאוחרת יותר 
בכפוף להוראות (החליט בית המשפט לעכב את ההליכים בתובענה למשך שנתיים ימים  2009

וזאת לאור כוונת המשיבים בבקשה לאישור להגיש לבית הדין להגבלים ) שנקבעו באותה החלטה

המתבססת על חוות דעת יועציו המשפטיים , לת הבנק לדעת הנה.עסקיים ערר על קביעת הממונה
 .בשלב מוקדם זה לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשה, של הבנק

  
בקשה לאישור תובענה ייצוגית , הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, 2009 באפריל 27ביום   .ב

ה מתבססת הבקש. בנק מזרחי טפחות והבנק הבינלאומי, בנק דיסקונט, בנק הפועלים, נגד הבנק
בהתאם , לטענת המבקשים. 2009 באפריל 26על קביעת הממונה על ההגבלים העסקיים מיום 

אשר פגעו בתחרות ביניהם , הבנקים ערכו הסדרים כובלים לחילופי מידע ביחס לעמלות, לקביעה
 .ואשר מצא את ביטויו בתשלום עמלות ביתר, וגרמו נזק לחברי הקבוצה שייצוגה מתבקש

תוך , ח" מיליארד ש1ידים את סכום התביעה הייצוגית הנטען נגד כל המשיבים על המבקשים מעמ

לא . שהם מדגישים כי מדובר בהערכה בלבד ושומרים על זכותם לתקן את סכום התביעה בהמשך
נעשה בתובענה שיוך ברור של סכום תביעה ספציפי לכל אחד מן המשיבים ולא הובהרה די הצורך 

עומדת להם עילת תביעה בשל קיומם של , לטענת המבקשים .ה וריביתשאלת דרישת הפרשי הצמד

הסדרים אלה . אשר עלולים לפגוע ואף פגעו בתחרות, ההסדרים הכובלים האמורים בין הבנקים
) 1)(ב(2לחוק ההגבלים העסקיים והן לגדרו של סעיף ) א(2הן לגדרו של סעיף , כך נטען, נופלים

כאמור בהחלטה מיום , בבקשה לאישור עוכבו לשנתיים ימיםההליכים  .לחוק ההגבלים העסקיים

המתבססת על חוות דעת יועציו , לדעת הנהלת הבנק. לעיל א  המתוארת בסעיף2009 בנובמבר 29
 .בשלב מוקדם זה לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשה, המשפטיים של הבנק

ורשים והקדשה למטרות סיוע השבה לי( נכנס לתוקף חוק נכסים של נספי השואה 2006 בינואר 3-ב  .ג
כהגדרת (שואה ה המחזיק בישראל נכס של נספעל ה הקובע כי ,")החוק ("2006-ו"התשס, )והנצחה
, ")החברה("מ " לחברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה בעולהעביר) בחוק זה מונח

ל ידי ועדת אשר שיעורם נקבע ע, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, שהוקמה על פי הוראות החוק
   .שערוך מיוחדת

 הגישה החברה לבנק שלוש 2009 בפברואר 11- ו2008 בספטמבר 18, 2008 במרס 4בתאריכים 
אשר לטענתה מוחזקים או הוחזקו , כהגדרתם בחוק, "נכסי נספי השואה"בגין , דרישות כספיות
קיימת לו חבות שהוא דוחה את הטענה כי תוך , הבנק השיב לדרישות"). הדרישות("על ידי הבנק 

  .הןכספית ביחס לרוב רובם של הנכסים הכלולים ב

 20העביר הבנק לחברה סכום של , מתוך רגישות ציבורית וכמחווה של רצון טוב, יחד עם זאת

כדי שניתן יהיה לעשות שימוש בסכום זה לשם תשלום כספים ליורשי הנספים , ח"מיליון ש
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על פי קריטריונים ראויים אשר ייקבעו על ידי בהתאם להוראות החוק ו, בחייהם, ולניצולים
הבנק הודיע לחברה כי אם ייקבע שאין הוא חייב בתשלום סכומים . כמצוות החוק, החברה

אזי , או שהוא חייב בתשלום כספים שסכומם נמוך מהסכום ששולם) כעמדתו של הבנק(כלשהם 
 הבנק חייב בתשלום אם ייקבע כי. כל יתרת הסכום תחשב כתרומה למטרות הנזכרות לעיל

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

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

לבית המשפט המחוזי  2009 ביוני 24ביום הגישה החברה , בעקבות תגובת הבנק לדרישות

במסגרתה התבקש בית המשפט להצהיר הצהרות שונות , ד הבנקבירושלים המרצת פתיחה כנג
השבה ליורשים והקדשה (כהגדרתם בחוק נכסים של נספי השואה , "נכסי נספי שואה"הנוגעות ל

כי לבנק חבות כספית ) א: (ובין היתר להצהיר כדלקמן, 2006-ו"התשס ,)למטרות סיוע והנצחה

כי ) ב(וכן  ;2009 במאי 31נכון ליום , ח"ש 246,845,410בגין נכסי נספי שואה בסכום מצטבר של 
אלה  חבותו הכספית של הבנק חלה גם לגבי נכסי נספי שואה אשר הבנק החזיק בהם בעבר אך

כי במקרים בהם קיים ספק ) ג(וכן ; הועברו על ידו לצדדים שלישיים עוד טרם חקיקת החוק

או באשר להימצאותו כיום בידי " שואהנכס של נספה "לרבות באשר להיותו של נכס בגדר , ראייתי
, טרם מתן תשובה מטעם הבנק להמרצת הפתיחה. יוטל נטל ההוכחה על שכמו של הבנק, הבנק

במטרה להביא , 2010 לפברואר 26נחתם בין החברה לבין הבנק הסכם בוררות הנושא תאריך 

ברה כתב תביעה במסגרת זו יוגש על ידי הח. לבירור יעיל ומהיר של המחלוקות בין הצדדים
במסגרת הסכם הבוררות הוגבלה יכולת החברה להגיש . והבנק יגיש כתב הגנה בהתאם, מתוקן

  .בכפוף לתנאים והסייגים המפורטים בהסכם הבוררות, לבנק דרישות כספיות נוספות בעתיד

הגשת טרם (בשלב מוקדם זה , המתבססת על חוות דעת יועציו המשפטיים של הבנק, לדעת הבנק
לא ניתן להעריך , )התביעה המתוקן וטרם הגשת תגובה מצד הבנק לנטען בהמרצת הפתיחהכתב 

בעבר על ידי הבנק בין את סיכויי המרצת הפתיחה ואם קיים צורך בתוספת להפרשה שבוצעה 
 .בגין הדרישותהיתר 

בנק לאומי  להלן פירוט של בקשות לאישור תביעות ייצוגיות בסכומים מהותיים שהוגשו נגד )3(
, ש"ובהסתמך על דעת הנהלת בלמ, לדעת הנהלת הבנק). ש" בלמ-להלן (מ "שכנתאות בעלמ

נכללו בדוחות , ש באשר לסיכויי הליכים אלה"המתבססת על חוות דעת היועצים המשפטיים של בלמ

  :לכיסוי נזקים כתוצאה מתביעות כאמור, במקום בו נדרשו הפרשות, הכספיים הפרשות נאותות

 בקשה לאישור תביעה ייצוגית 2000 ביוני 21יפו הוגשה ביום -אביב- בתללבית המשפט המחוזי  .א

 לתקנות סדר הדין 29תקנה , 1981-א"התשמ, )שירות ללקוח(ש על סמך חוק הבנקאות "כנגד בלמ
שמתבקש , סכום התביעה. 1981-א"תשמ,  וחוק הפיקוח על עסקי ביטוח1984-ד"התשמ, האזרחי

  .ח" מיליון ש100-ידי המבקשים בכ למוערך ע, אישורה כתביעה ייצוגית

  
טוענים לגבי שווי מבנים לצורכי ביטוח נכס במסגרת , ש"המבקשים אשר נטלו הלוואה מבלמ

ש או מטעמו הערכת שווי מופרזת "לטענת המבקשים נעשית על ידי בלמ. ש"נטילת הלוואות מבלמ

המבקשים טוענים כי כך . ש" לקוחות בלמעל ידידבר הגורם לתשלום יתר של פרמיה , של המבנה
הדיון בתביעה מעוכב עד אשר , בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי. נעשה גם במקרה שלהם

 בקשה שהוגשה על ידי המבקשים לביטול עיכוב .להלן א4יוכרעו הערעורים בענין הנסקר בסעיף 

  .ו עומדאשר קבע כי עיכוב ההליכים בתובענה בעינ, נדחתה על ידי בית המשפט, ההליכים בתיק

 וכנגד מגדל חברה ש"בלמיפו כנגד -אביב- הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל2006 בדצמבר 2ביום   .ב

תגמולי ביטוח חיים  בקשה לאישור תובענה ייצוגית בקשר לתשלומי") מגדל("מ "לביטוח בע
  .ח"שמיליון  150, לטענת המבקשת, סכום התביעה הייצוגית המשוער הוא. חלקיים
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לווים הנוטלים הלוואה : פי הנטען בבקשה על. ש"מבלמ הלוואה ה המנוח נטלוובן זוג המבקשת
על לווים שהצטרפו ; שבו המבטחת היא מגדל , יכלו להצטרף להסדר ביטוח חיים ללוויםש"מבלמ

תגמולי ביטוח חלקיים , לווים שקיבלו כאשר אירע מקרה הביטוח לביטוח חיים כאמור נמנים
הבנק ומגדל , בניגוד לתשלום שבוצע בפועל; ח והן מיתרת ההלוואהבשיעור נמוך הן מסכום הביטו

תגמולי ביטוח בשיעור יתרת ההלוואה העומדת לפירעון "לווים כאמור -הבטיחו לשלם למבוטחים

נתן  2009 בינואר 18 ביום . כך לטענת המבקשת-)" הנמוך מביניהם(או בשיעור סכום הביטוח 
ם הקבועים בחוק לשם אישור הסכם פשרה שנחתם בין ש החלטה המורה על קיום ההליכי"ביהמ

  . הצדדים ובכלל זה בצוע מספר פעולות לצורך בדיקת אישור ההסדר ומינוי בודק

לדעת הנהלת . ש בקשות לאישור תביעות ייצוגיות כפי שיפורט להלן"כן תלויות ועומדות נגד בלמ כמו )4(
ש "ת היועצים המשפטיים של בלמהמתבססת על חוות דע, ש"בהסתמך על דעת הנהלת בלמ, הבנק

בשלב זה לא ניתן להעריך את סיכוייהם ומטעם זה לא בוצעה , באשר לסיכויי הליכים משפטיים אלה
  :להלן פירוט של הליכים משפטיים. בגינם הפרשה

 בקשה לאשר הגשת תובענה 1997 ביולי 17יפו הוגשה ביום -אביב-לבית המשפט המחוזי בתל  .א
בנקים למשכנתאות נוספים  ש ביחד עם"כנגד בלמ, ח"ה ממיליארד שייצוגית על סך של למעל

כל אחד מן המבקשים נטל הלוואה . בקשר עם גביית עמלות ביטוחי חיים וביטוחי מבנה של לווים

במסגרת נטילת ההלוואה הם צורפו , לטענת המבקשים. מאחד מן הבנקים למשכנתאות המשיבים
חלק מדמי הביטוח , לטענתם. צעות הבנקים המשיביםלביטוח חיים או ביטוח נכס שנערכו באמ

  . הגיע לידי הבנקים המשיבים וזאת שלא כדין

  
 ניתנה החלטתו של בית המשפט כי לא ניתן לדון בתובענה שהוגשה 1997 בנובמבר 17ביום 

 וחוק ההגבלים 1981-א"תשמ, )שירות ללקוח(חוק הבנקאות  במתכונת של תובענה ייצוגית על פי

  .מחק בית המשפט את התביעה הכספית על הסף, לפיכך. 1988-ח"תשמ, העיסקיים

,  לתקנות סדר הדין האזרחי29עם זאת קבע בית המשפט כי ניתן לדון בעתירה במסגרת תקנה 

בית . 1996 במאי 10רק בעתירה לסעד הצהרתי ביחס לעילות שנוצרו קודם ליום , 1984-ד"התשמ
בנושא הסדר הכובל וסוגית "ן בהן במסגרת זו הינן המשפט קבע כי העילות שניתן יהיה לדו

  ". הביטוחים השונים

כל אחד מהבנקים , ש"על החלטה זו תלויים ועומדים בבית המשפט העליון ערעורים מטעם בלמ
בהתאם להחלטה של בית המשפט העליון ביצועה של . למשכנתאות הנתבעים האחרים והתובעים

ך התביעה לא תתברר עד למתן החלטה על ידי בית לפיכ. החלטת בית המשפט המחוזי עוכב
  .המשפט העליון בכל הערעורים

כי על אף , בתמצית, בו נקבע,  ניתן על ידי בית המשפט העליון פסק דין2005 בספטמבר 1ביום 
 לכלי להגשת תביעות 29שניתן לעשות שימוש באמצעים פרשניים על מנת להפוך את תקנה 

בעיקר בשים לב להליכי חקיקה תלויים , זאת. זה ראוי לעשות כןייצוגיות הרי שלעת הזו אין 

.  אכן פורסם חוק תובענות ייצוגיות2006 במרס 12ביום . ועומדים בתחום התובענות הייצוגיות
בקשה לצרף ה. ש את הסתלקות אחד המבקשים מהתביעה" אישר ביהמ2008 בספטמבר 25ביום 

  .מתנהלים הליכי גישור בין הצדדים. שפטתלויה ועומדת בבית המ מבקש חלף זה שהסתלק

המתבססת על חוות דעת היועצים , ש"בהסתמך על דעת הנהלת בלמ, לדעת הנהלת הבנק
  .את סיכויי הערעורים בשלב זה לא ניתן להעריך, ש"המשפטיים של בלמ
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 הוגשה בבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד 2007 באוגוסט 19ביום   .ב
בחלק מההלוואות שמעמיד " לווה נוסף"ש ועמה נוסח כתב תובענה ייצוגית בקשר לצירוף "למב

  .ח" מיליון ש5 מעל, לטענת המבקשים, סכום התביעה הייצוגית המשוער הוא. ש"בלמ
  

, לטענתם". לווה נוסף"ש צירופו של "המבקשים טוענים כי במסגרת הלוואה שנטלו דרש בלמ

אילו , לטענת המבקשים. לל אלא פיקציה ולמעשה מדובר בערב להלוואההלווה הנוסף אינו לווה כ
אכן היה מצורף כערב להלוואה לא היה הוא נדרש לערוך ביטוח חיים " לווה נוסף"האדם שצורף כ
  .כפי שנדרש לעשות בפועל, בקשר להלוואה

  ידיעל" לווים נוספים"המבקשים עותרים לאישור תובענה ייצוגית בשם כל אלו שהוגדרו כ
שאינם בעלי זכויות בנכס שמושכן ואשר במסגרת ההלוואה נדרשו לערוך ביטוח חיים , ש"בלמ

בשבע השנים שקדמו להגשת , במישרין או באמצעות הלווים העיקריים, ושילמו דמי ביטוח בגינו
  .התובענה

 ש לבטל את דרישת"המבקשים דורשים השבה של דמי ביטוח ששולמו כאמור וכן צו המורה לבלמ
  .עריכת ביטוח חיים ושעבודו ביחס ללווים הנוספים חברי הקבוצה

הוסכם שהמועד להגשת תגובת הבנק לבקשה יידחה עד לאחר קבלת פסק , בהסכמת התובע היצוגי
   .פסק הדין טרם ניתן. דין אחר שדן בסוגיה דומה

המתבססת על חוות דעת היועצים , ש"לדעת הנהלת הבנק בהסתמך על דעת הנהלת בלמ
  . לא ניתן להעריך את סיכוייו, בשלב מוקדם זה של ההליך, ש"משפטיים של בלמה

בנק לאומי לישראל  להלן פירוט של בקשות לאישור תביעות ייצוגיות שהוגשו נגד החברה לנאמנות של )5(
בהסתמך על דעת הנהלת , לדעת הנהלת הבנק. כפי שיפורט להלן") החברה לנאמנות:"להלן(מ "בע

מתבססת על חוות דעת היועצים המשפטיים של החברה לנאמנות באשר לסיכויי ה, החברה לנאמנות

  . בשלב זה לא ניתן להעריך את סיכוייהן ומטעם זה לא בוצעה בגינן הפרשה, התביעות

הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד , 2009  באפריל5ביום   .א

החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל , מ"ות עולם בעמטבע, מ"פורס מעלות בע& סטנדרד 
סכום התביעה הייצוגית הנטען . מ"יעקב הרפז ואקסלנס השקעות בע, רוני בירם, ערן פוקס, מ"בע

לא נעשה בתובענה שיוך ברור של סכום תביעה . ח" מיליון ש84-נגד כל המשיבים עומד על כ

ח שהונפק על ידי "ות כשלה בדירוג האגמעל, לטענת המבקש. ספציפי לכל אחד מן המשיבים
 רק לאחר אירוע חדלות D לדירוג AAAח מדירוג "בכך שהורידה את דרוג האג, מטבעות עולם

למרות המידע אודות הקשיים של קבוצת ליהמן שפורסמו קודם לכן , הפירעון של קבוצת ליהמן

ח "וי במידת הסיכון של האגח כאילו אין שינ"וכי מעלות יצרה מצג שגוי ומטעה בפני מחזיקי האג
כנגד . ח"או כאילו ההתדרדרות במצבה של קבוצת ליהמן אינה נוגעת למידת הסיכון של האג/ו

ח אודות הגופים הפיננסיים המגבים "כי היה עליה לדווח למחזיקי האג, מטבעות עולם נטען

ת עולם לדווח כי היה על מטבעו, בנוסף נטען.  ביניהםNotes-ומתכונת הקצאת חלוקת סיכוני ה
ח אודות ההשלכות של ההתדרדרות העסקית של קבוצת ליהמן על סיכויי הפירעון "למחזיקי האג

כי מטבעות עולם נמנעה , עוד נטען. ועל הימצאותו של בנק ליהמן בסיכון עסקי מהותי, ח"של האג

ח "י האגמלפרסם דוחות מיידים אודות עניינים אלו שלא על פי דין וכתוצאה מכך נגרמו למחזיק
, כלפי החברה לנאמנות. אקסלנס הינה בעלת המניות והשליטה במטבעות עולם. נזקים אדירים

טוען המבקש כי לא עשתה כל , ח שהונפק על ידי מטבעות עולם"ששימשה כנאמן למחזיקי האג

ח כפי שנקבע "שביכולתה כדי להבטיח קיום התחייבויות מטבעות עולם כלפי מחזיקי האג
ח בדבר זהות הגופים "ה עליה לבקש ממטבעות עולם ליידע את ציבור מחזיקי האגכי הי, בתשקיף

 ואת מתכונת חלוקת Notes-הפיננסיים עימם התקשרה מטבעות עולם בעסקה לרכישת ה

וכי היה עליה לדרוש ממטבעות עולם מידע על ההשלכות של מצב קבוצת ליהמן , הסיכונים ביניהם
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כי , עוד טוען המבקש. ח"של מטבעות עולם לפרוע את האגאו על יכולתה /ח ו"על דירוג האג
היה על החברה לנאמנות לדרוש , משנודע לחברה לנאמנות על הקשיים שפקדו את בנק ליהמן

על מנת לצמצם את ,  מגופים פיננסיים אחריםNotes- בNotes-ממטבעות עולם להחליף את ה
 תביעה זו תשולב בבקשה לאישור בית המשפט החליט כי. ח"היקפי הנזק שנגרם למחזיקי האג

לדעת הנהלת הבנק . תביעה ייצוגית מוקדמת יותר שהוגשה ביחס להנפקת אותן אגרות חוב

המתבססת על חוות דעת היועצים המשפטיים של , בהסתמך על דעת הנהלת החברה לנאמנות
 .בשלב מוקדם זה לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשה, החברה לנאמנות

 

הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד , 2009  ביוני23ביום   .ב
החברה לנאמנות של בנק לאומי , ")קשת("מ "קשת אגרות חוב בע, מ"פורס מעלות בע& סטנדרד 

) 1993(אקסלנס נשואה חיתום , רמי אורדן, מוטי מערבי, ערן פוקס, אהרון בירם, מ"לישראל בע

 220-סכום התביעה הייצוגית הנטען נגד כל המשיבים עומד על כ. מ"ם בעמ ואקספרט פיננסיי"בע
לטענת . לא נעשה בתובענה שיוך ברור של סכום תביעה ספציפי לכל אחד מן המשיבים. ח"מיליון ש
 ח מדירוג"בכך שהורידה את דרוג האג, ח שהונפק על ידי קשת"מעלות כשלה בדירוג האג, המבקש

AA+ לדירוג Dלמרות המידע אודות הקשיים , וע חדלות הפירעון של קבוצת ליהמן רק לאחר איר
ח "של קבוצת ליהמן שפורסמו קודם לכן וכי מעלות יצרה מצג שגוי ומטעה בפני מחזיקי האג

או כאילו ההתדרדרות במצבה של קבוצת ליהמן אינה /ח ו"כאילו אין שינוי במידת הסיכון של האג

ח אודות "כי היה עליה לדווח למחזיקי האג,  קשת נטעןכנגד. ח"נוגעת למידת הסיכון של האג
ועל , ח"ההשלכות של ההתדרדרות העסקית של קבוצת ליהמן על סיכויי הפירעון של האג

כי היה על קשת לפרסם דיווח מיידי , עוד נטען. הימצאותו של בנק ליהמן בסיכון עסקי מהותי

ח והסכנה הממשית לביצוע "אגהמגבים את ה Notes-אודות תלותה המוחלטת בתקבולים מה
כי קשת התרשלה עד כדי מעילה באמון בכך שלא נקטה , בנוסף נטען. ח"התשלום על ידה בגין האג

המגבים את  Notes-פעילות להחלפת ה: ח לרבות"בפעולות למניעת כשל התשלום לבעלי האג

עוד נטען כי . ח"או לשנות את דירוג האג/או להתאים ו/פניה למעלות בדרישה לעדכן ו; ח"האג
ח המגובות במלואן בנכסי בנק "קשת כשלה בכך שלא עשתה ביטוח פיקדונות וכן בכך שהנפיקה אג

בנוסף נטען כי קשת הקטינה באופן ממשי את מסת נכסיה באמצעות שינוי מהותי . אחד בלבד

אקסלנס נשואת ). אשר שולטת באקסלנס נשואה(בהסכם השירותים בינה לבין אקסלנס השקעות 
כלפי . מ הן הבעלות בחלקים שווים של קשת"מ וחברת אקספרט פיננסיים בע"בע) 1993(יתום ח

טוען המבקש כי לא , ח שהונפק על ידי קשת"ששימשה כנאמן למחזיקי האג, החברה לנאמנות

ח כפי שנקבע "עשתה כל שביכולתה כדי להבטיח קיום התחייבויות קשת כלפי מחזיקי האג
ח אודות השלכות ההידרדרות "קש מקשת ליידע את ציבור מחזיקי האגכי היה עליה לב, בתשקיף

או על יכולת החברה לפרוע את איגרות החוב בהגיע מועד /ח ו"במצבו של בנק ליהמן על דירוג האג

היה על , כי משנודע לחברה לנאמנות על הקשיים שפקדו את בנק ליהמן, עוד טוען המבקש. פירעונן
על מנת ,  מגופים פיננסיים אחריםNotes- בNotes-להחליף את ההחברה לנאמנות לדרוש מקשת 

בנוסף נטען כי היה על החברה לנאמנות לפנות . ח"לצמצם את היקפי הנזק שנגרם למחזיקי האג

הלכה , לשם הבטחת כספי הציבור אשר הושקעו, אל קשת בבקשה כי זו תערוך ביטוח פיקדונות
. המבקש לתגובהבקשה לאישור וכן הוגשה תגובת הוגשה תגובת החברה ל. בבנק ליהמן, למעשה

המתבססת על חוות דעת היועצים , לדעת הנהלת הבנק בהסתמך על דעת הנהלת החברה לנאמנות

 .בשלב מוקדם זה לא ניתן להעריך את סיכויי הבקשה, המשפטיים של החברה לנאמנות
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קשה לאישור תביעה כייצוגית  הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה וב2010 בינואר 14ביום  )6(
לטענת התובע המשיבות גבו  .ולאומי קארד אשראים לאומי קארדח נגד " ש מיליוני73.9בסך של 

 השנים 7-עמלות מלאות ממנו ומכל העסקים שהתקשרו אתן בהסכם למתן שירותי סליקה ב
זכו לקבל שירות לא   בגין עסקאות שבוטלו על אף שהתובע וחברי הקבוצה,)חברי הקבוצה(האחרונות 

, בהסתמך על דעת הנהלת לאומיקארד, לדעת הנהלת הבנק. והשיבו את הכספים ללקוחותיהם

בשלב זה לא , המתבססת על חוות דעת היועצים המשפטיים של לאומיקארד באשר לסיכויי התביעה
  .ניתן להעריך את סיכוייה ומטעם זה לא בוצעה בגינה הפרשה

לשעבר לאומי (מ "לאומי שרותי שוק ההון בעמנוהלות על ידי שהיו מקופות הגמל עמיתי חלק הבנק ערב כלפי   )ח(
 החזר סכומי הערבות מבטיחה את"). פריזמה("מ "ואשר פעילותן נמכרה לפריזמה קופות גמל בע, )מ"גמל בע

ערך  .ח"מיליון ש3,403-ב בערכים נומינליים 2009 בדצמבר 31-בהקרן המקוריים שהופקדו המסתכמים 

ערבות זו אינה חלה על , בנוסף. ח"מיליון ש 6,550-מסתכם ב 2009 בדצמבר 31ל ליום "ים של הקופות הנהנכס
הסכומים שנצברו  2009 בדצמבר 31ליום . 2007 בינואר 22ל לאחר "הפקדות בחשבונות שנפתחו בקופות הנ

  .הנומינליותמסך הפקדותיהם של העמיתים כאמור גבוהים בקופות הגמל לזכותם 

היא תשלם , או כל חלק מהן, התחייבה פריזמה כי במקרה של מימוש הערבויות,  ההתחייבות האמורהכנגד
 30כשסכום זה צמוד למדד מיום , ח לשנה קלנדרית" מיליון ש35לבנק השתתפות בסכום שלא יעלה על 

 .ותסכום השתתפות שלא נוצל בשנה מסוימת לא יועבר לשנים הבא.  ועד ליום התשלום2006באוקטובר 

וכן מספר חברות מאוחדות בנקאיות עוסקות ,  לנאמנותכחברותת ומשמש, ת של הבנקו מאוחדותחבר  )ט(

טיפול בכספי , ניירות ערך ונכסי דלא ניידי, נאמנות על כספים: עסקים אלה כוללים בעיקר. בעיסקי נאמנות
.  וניהול חשבונות השקעותטיפול בהעברת מניות, תיווך בפיקדונות ובהלוואות, מתנות והקדשים, תרומות

   .כמו כן משמשות חלק מחברות אלו כנאמן של מחזיקי אגרות חוב

  כתבי שיפוי  )י(

הבנק התחייב לשפות את החתמים והמפיצים באירופה להצעת המכר ולהנפקה של ניירות ערך של  )1(
חוייבו שי) בצרוף הוצאות( כנגד כל סכום ")התשקיף" -להלן  (2002-ף שפורסם בהבנק על פי תשקי

לשלם על פי פסק דין של בית משפט או פשרה שהבנק מסכים לה עקב קיומו של פרט מטעה בתשקיף 

או חוסר פרט העשוי להיות חשוב למשקיע סביר השוקל רכישת ניירות ערך המוצעים על פי התשקיף 
ובלבד  שעילתה נעוצה בתשקיף או נובעת ממנו 1968-ח"התשכ, או עקב תביעה על פי חוק ניירות ערך

  ).לא נקבעה תקרה לשיפויים(או נובעת ממעשי או ממחדלי הבנק /שהתביעה קשורה ו

נושאי המשרה האחרים בבנק בגין חבות את דירקטורים שלו והתחייב מראש לשפות את ההבנק 
התשקיפים ו הפרטת הבנק ,ףתשקיהכספית שתוטל עליהם ובגין הוצאות התדיינות סבירות בקשר עם 

 להלן (.ו.לאומי אינטרנשיונל אינווסטמנטס נ,  הבנק של חברת הבת בבעלות מלאהוההנפקות בערבות
(“LII” מירבי שלא יעלה בקשר עם התשקיף נקבעה בסכום תקרת השיפוי הכוללת . 1997 החל משנת

על התמורה ברוטו שתתקבל מהצעת המכר ומההנפקה לרבות תמורת מימוש אופציות או ניירות ערך 

על התמורה ברוטו שתתקבל מתהליך , במקרה של ההפרטה; ח" מיליון ש569-סך של כ, אחרים
ותמורת מימוש , אם משולבת בתשקיף בגין ההפרטה, לרבות תמורת הנפקה על ידי הבנק(ההפרטה 

 בדצמבר 31ליום ( על התמורה ברוטו שנתקבלה - LIIובמקרה של , )אופציות או ניירות ערך אחרים

   .1997 החל משנת LIIאו שתתקבל בהנפקות של /ו) ולר מיליון ד1,088-סך של כ, 2008

 -להלן (בת בשליטתו המלאה -חברה, מ"לאומי חברה למימון בעהתחייב מראש לשפות את הבנק  )2(

בגין תשקיפים להנפקת כתבי התחייבות נדחים , לצורך קיום שיפויים שנתנה החברה, ")החברה"
 2009-ושתפרסם ב 2008- ו2007, 2005, 2003 ,2001-בואגרות חוב לציבור שהחברה פרסמה 

בגין חבות כספית שתוטל עליהם בשל , דין ההנפקות-לדירקטורים ולנושאי משרה שלה וכן לעורכי

בקשר , או בתוקף מתן השרותים על ידיהם לחברה/פעולה שעשו בתוקף היותם נושאי משרה בחברה ו
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 12.57- הנפקות שבוצעו הינה בסך כ תקרת השיפוי בגין.ובגין הוצאות התדיינות סבירות, לתשקיפים
 .ח"מיליארד ש

בגין סכומים שהחברה תשלם לפי ") החברה"(מ "לאומי ליסינג והשקעות בעהבנק נתן שיפוי ל, כמו כן
כדירקטור מטעמה  2007 במאי 16עד יום מש ישאשר , כתב שיפוי שהחברה הנפיקה לעובד של הבנק

תקרת השיפוי הכוללת נקבעה בגובה סך כל  .תה לשלםמעבר לסכומים שביכול, מ" בעאיירפורט סיטיב
 1סכומי פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק שהיתה קיימת בבנק ביום 

 200 תקרת השיפוי הינה בסך ).לרבות הסכומים הניתנים להשבה על פי אותה פוליסה (1998ביולי 

  .ח"ש מיליון

דים של הבנק בגין חבות כספית שתוטל עליהם והוצאות שני עובהתחייב מראש לשפות הבנק  )3(

כדירקטורים בגמביט תקשורת מחשבים  2005 בדצמבר 1 עד יום התדיינות סבירות בקשר עם כהונתם
תקרת השיפוי הכוללת נקבעה .  עד אותו מועד מאמצעי השליטה16.9%- כחזיק הבנקה מ בה"בע

רים ונושאי משרה אחרים בבנק שהיתה קיימת בגובה סך כל סכומי פוליסת ביטוח אחריות דירקטו

 תקרת השיפוי הינה ).לרבות הסכומים הניתנים להשבה על פי אותה פוליסה (1998 ביולי 1בבנק ביום 
  .ח"ש  מיליון200בסך 

הבנק התחייב מראש לשפות את נושאי המשרה בבנק וזאת עקב מילוי תפקידם בבנק ובחברות בנות  )4(
הכוללים בין ,  רשימה של אירועים כמקובל במערכת הבנקאות בישראלואחרות מטעם הבנק וכן בגין

הצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף ודיווחים , היתר את הפעילות הבנקאית השגרתית של הבנק

מימוש ההתחייבות לשיפוי בפועל מותנית בהתקיימותם של שני התנאים . לציבור ולרשויות הפיקוח
המירבי בגין מימוש השיפויים בפועל לכל נושאי המשרה בבנק הסכום ) 1: (המצטברים הבאים

, ל"בקשר עם האירועים הנ, ולנושאי משרה בחברות בנות בגין חבות כספית שתוטל על מי מהם

 להוראות 313מההון העצמי של הבנק כהגדרתו בהוראה ) עשרה אחוזים (10%לא יעלה על , במצטבר
ו הכספיים האחרונים של הבנק שפורסמו סמוך לפני על פי המשתקף בדוחותי, המפקח על הבנקים

לא יפגע ביחס ההון  השיפויים בפועל הסכום המירבי בגין מימוש) 2(-ו. מועד מימוש השיפוי בפועל

ההתחייבות לשיפוי הינה גם בגין .  להוראות המפקח על הבנקים311המזערי הנדרש על פי הוראה 
 או הליך אשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום ומבלי הוצאות התדיינות סבירות שהוצאו עקב חקירה

שהוטלה חבות כספית כחלופה להליך פלילי או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום אך בהטלת חבות 

  . כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית

עוד התחייב ). כגון מבטח ('ההתחייבות לשיפוי תחול רק לאחר שמוצו זכויות נושאי המשרה כלפי צד ג

בגין מתן שירותים משפטיים , מראש הבנק לשפות את היועצת המשפטית לדירקטוריון הבנק
  .לבנק ולדירקטורים כיועצת משפטית לדירקטוריון בנוסח דומה, לדירקטוריון

ל ומעלה שאינם נושאי "הבנק התחייב מראש לשפות את בעלי החוזים האישיים בבנק בדרגת עוזר מנכ )5(
וזאת עקב מילוי תפקידם בבנק ובחברות בנות ואחרות ") בעלי החוזים האישיים: "להלן(משרה 

מטעם הבנק וכן בגין רשימה של אירועים כמקובל במערכת הבנקאות בישראל בנוסח דומה 

מימוש ההתחייבות לשיפוי בפועל מותנית בהתקיימותם של . לעיל) 4(להתחייבות הבנק לשיפוי בסעיף 
הסכום המירבי בגין מימוש השיפויים בפועל לכל נושאי המשרה ) 1: ( המצטברים הבאיםשני התנאים

בגין חבות כספית שתוטל על מי מהם , לנושאי משרה בחברות בנות ולבעלי החוזים האישיים, בבנק

עשרה  (10%לא יעלה על , במצטבר, ל"בקשר עם האירועים הנ, ובגין הוצאות התדיינות סבירות
על פי המשתקף ,  להוראות המפקח על הבנקים313 העצמי של הבנק כהגדרתו בהוראה מההון) אחוזים

הסכום ) 2(-ו, בדוחותיו הכספיים האחרונים של הבנק שפורסמו סמוך לפני מועד מימוש השיפוי בפועל

 להוראות 311לא יפגע ביחס ההון המזערי הנדרש על פי הוראה  השיפויים בפועל המירבי בגין מימוש
  . ל הבנקיםהמפקח ע
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וזאת בגין ) מקודם בנק לאומי צרפת(הבנק התחייב מראש לשפות את נושאי המשרה בלאומי צרפת  )6(
מיזוג או , רשימה של אירועים הכוללים בין היתר את הפעילות הבנקאית השגרתית של לאומי צרפת

הסכום המירבי לרבות , תנאי השיפוי. פיצול או חיסול של עסקי לאומי צרפת ועיסקאות עם בעלי עניין
  . לעיל) 5(הינם כאמור בעניין התחייבות הבנק לשיפוי בסעיף, לשיפוי

מ "הבנק התחייב מראש לשפות את הנאמנים של קופת התגמולים של פקידי בנק לאומי לישראל בע )7(
בגין חבות כספית שתוטל על , ל ועובדי הקופה"מנכ) ביניהם נושא משרה אחד בבנק") (הקופה: "להלן(

בעבר או ) לרבות מחדל(גין הוצאות התדיינות סבירות בקשר עם כל החלטה או פעולה מי מהם וב

מימוש ההתחייבות לשיפוי בפועל מותנית . בעתיד בקשר אם תכנית פירוק קרן הביטוח של הקופה
הסכום המירבי בגין מימוש השיפויים ) 1: (בהתקיימותם של שלושת התנאים המצטברים הבאים

כשסכום זה צמוד , ח" מיליון ש20 לא יעלה על, במצטבר, ל ועובדי הקופה"המנכ, בפועל לכל הנאמנים

הסכום המירבי בגין ) 2(-ו,  ועד למועד השיפוי2004 בנובמבר 28החל מיום , למדד המחירים לצרכן
, נושאי המשרה בחברות הבנות ולעובדי הבנק, מימוש השיפויים בפועל לכל נושאי המשרה בבנק

 להוראות 313מההון העצמי של הבנק כהגדרתו בהוראה ) עשרה אחוזים (10%ל לא יעלה ע, במצטבר

על פי המשתקף בדוחות הכספיים של הבנק האחרונים שיפורסמו סמוך לפני מועד  המפקח על הבנקים
הסכום המירבי בגין מימוש השיפויים בפועל לא יפגע ביחס ההון המזערי ) 3(-ו, מימוש השיפוי בפועל

  . להוראות המפקח על הבנקים311ראה הנדרש על פי הו

מאחריות בשל נזק עקב הפרת , הבנק העניק פטור לנושאי המשרה בבנק ולבעלי החוזים האישיים )8(
הבנק העניק פטור דומה ליועצת המשפטית לדירקטוריון בקשר . חובת הזהירות שלהם כלפי הבנק

  .לעיל) 4(למתן השירותים המשפטיים הנזכרים בסעיף 

כלשהו ' בגין חבות לשלם לצד ג") היועצים: "להלן( מ "לשפות את יצחק סוארי בעהבנק התחייב  )9(

פי (בקשר עם השירותים שינתנו לבנק על ידם מעבר לסכומי הגבלת אחריות שנקבעו בין הצדדים 
וכן התחייב להחזיר ליועצים הוצאות סבירות שיוציאו היועצים עבור ) שלושה מסכום שכר הטרחה

דרישה או הליכים אחרים שעילתם נובעת או קשורה , ב בקשר לכל תביעה"י וכיוייעוץ וייצוג משפט

הכל בגין מתן שירותי ייעוץ כלכלי וליווי , היועצים לבנק על ידי בדרך כלשהי בשירותים שניתנו
  ).לא נקבעה תקרה לשיפוי(בהיערכות הבנק לביצוע הרפורמה בשוק ההון 

בגין חבות או הפסד שיוטלו ") גולדמן זקס: "להלן(נשיונל הבנק התחייב לשפות את גולדמן זקס אינטר )10(
הליך או חקירה אשר יוגשו נגדם , או יגרמו להם וכן בגין הוצאות משפטיות ואחרות הנובעות מתביעה

 המינוי של גולדמן זקס הכל בקשר עם פעולת, )בעלי מניות של הבנק לרבות(כלשהוא ' על ידי צד ג

לא (ם המכירה של חברות הבנות של הבנק אשר פועלות בשוק ההון כיועץ פיננסי של הבנק בקשר ע
  ).נקבעה תקרה לשיפוי

אחריות , ביטוח בנקאי(הבנק התחייב מראש לשפות את החתמים בפוליסות הביטוח של הקבוצה  )11(
בגין הפסדים שיגרמו להם כתוצאה מהחלת ) דירקטורים ונושאי משרה אחרים ואחריות מקצועית

  ).לא נקבעה תיקרה לשיפוי(ל "ל בנוגע לחברות בנות של הבנק בחו"וליסות הנהחוק הישראלי על הפ

) מ"לשעבר אופק לאומי מכשירים פיננסיים בע(מ "הבנק התחייב לשפות את תאלי תעודות סל בע )12(
ביחד ) (מ"לשעבר פסגות אופק מוצרים פיננסים בע(מ "ח בע"ופסגות תעודות התחייבות תאלי מט

במקרה שבו יהיו החברות . יפויים שהעניקו החברות לנושאי משרה שלהןבגין ש") החברות: "להלן
הבנק ישלם לחברות כל סכום מעבר , מחוייבות לשפות את מקבלי השיפוי לפי כתב השיפוי שהעניקו

וזאת רק בגין פעולות או מעשים אשר אירעו לפני , או ישולמו על ידי החברות/לסכומים ששולמו ו

מימוש ההתחייבויות לשיפוי בפועל מותנית בהתקיימותם של . די הבנקהשלמת מכירת החברות על י
סכומי מימוש השיפויים על פי כתב השיפויים של החברות וסכומי ) 1: (התנאים המצטברים הבאים

לא יעלו על , במצטבר, מימוש כתבי שיפוי אחרים לנושאי המשרה בבנק ולעובדים אחרים של הבנק

  ,  להוראות המפקח על הבנקים313מי של הבנק כהגדרתו בהוראה מההון העצ) עשרה אחוזים (10%
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 311תשלום סכומי מימוש השיפויים בפועל לא יפגע ביחס ההון המזערי הנדרש על פי הוראה ) 2(-ו
  .להוראות המפקח על הבנקים

 ואת התאגידים מטעמו שביצעו את York Global Finance I Pte. Ltdהבנק התחייב לשפות את  )13(
במסגרת העסקה למכירת הפעילות והון המניות של החברות בקבוצת ") הרוכש: "להלן ביחד(הרכישה 

בניכוי כל (השיפוי הינו בגין כל נזק ישיר . אשר בוצעה בעקבות הרפורמה בשוק ההון, פסגות אופק
שיגרם לרוכש כתוצאה מתביעות צדדים שלישיים המתייחסות לתקופה הקודמת למועד ) יתרון מס

ומחבות מס המתייחסת לתקופה , מהפרת מצגים ספציפיים שניתנו בהסכם, העסקהההשלמה של 

כאשר השיפוי בגין חבויות מס המוטלות במישרין על מחזיקי יחידות , שלפני מועד השלמת העיסקה
לפיו על , או רשות מוסמכת/בקרנות נאמנות מותנה במתן פסק דין או החלטה חלוטים של ערכאה ו

   ).לא נקבעה תיקרה לשיפוי( לשאת בחבויות כאלה ,או מי מהם, המוכרים

) המוכרות(התחייב הבנק לערוב להתחייבויות הפיננסיות של החברות בקבוצת פסגות אופק , בנוסף
  .כלפי הרוכש בהתאם להסכם המכר

בגין חבות ) ”Promontory“: להלן (Promontory Financial Group LLCהבנק התחייב לשפות את  )14(
 או יגרמו להם וכן בגין הוצאות משפטיות ואחרות הנובעות מתביעה אשר תוגש נגדם או הפסד שיוטלו

רוכש פוטנציאלי של , ב"בנק לאומי ארה, הבנק, בין היתר, כלשהוא בקשר עם פעולות של' על ידי צד ג
 כיועץ בענייני אסטרטגיה של Promontoryהנובעת משירותים של , עובדם ונושא משרה שלהם, הבנק

אך מוגבל לסכומים שהינם מעבר לסכום שכר טרחה , השיפוי ללא תיקרה. ב"אומי בארהקבוצת ל

  .Promontory- הבנק לעל ידיששולם 

בהתאם לעסקה למכירת , ")הראל: "להלן(מ "הבנק התחייב לשפות את הראל ניהול קרנות נאמנות בע )15(

 ניירות ערך ובקשר עם במקרה שתוטל חבות כספית על הראל בקשר עם בדיקת רשות, נכסי לאומי פיא
   .חבויות והתחייבות של הבנק כלפי רשויות המס

בקשר עם תכנית ") תמיר פישמן("מ " בע2004הבנק התחייב לשפות את תמיר פישמן נאמנויות  )16(
בנק ערבי ישראלי , מ"בנק לאומי למשכנתאות בע, האופציות ועם תכנית להצעת מניות לעובדי הבנק

 החברות מתחייבות לשפות את"). החברות("מ "נק לאומי לישראל בעעמותת מסעדות עובדי ב ומ"בע

) ד"ט עו"לרבות שכ( נשאה בהם בפועל ןשתמיר פישמ הפסד או/או הוצאה ו/גין כל נזק ון בתמיר פישמ
 כתוצאה ממילוי תפקידיה בקשר עם או,  לטובת צד שלישי כלשהוןחלוט נגד תמיר פישמ עקב פסק דין

לא נקבעה תיקרה  (ועל פי כל דין, ל"ר נחתמו במסגרת התוכניות הנאש מי הנאמנותעל פי הסכ

  ).לשיפוי

ואת מאסטר קארד בגין ביצוע התחייבויות בנק ) אירופה(הבנק התחייב לשפות את ויזה בינלאומית  )17(

לא . (לפי המקרה, "מאסטרקארד"ו" ויזה"בנוגע לפעילות בכרטיסי אשראי מסוג . א.לאומי רומניה ס
  ).יפוינקבעה תיקרה לש

מ בקשר עם פתיחת "הבנק התחייב לשפות את ויזה אירופה בגין ביצוע התחייבות לאומי קארד בע )18(
   .מ לצורך הסליקה הרב מטבעית"חשבונות חדשים על ידי לאומי קארד בע

 European Bank for Reconstruction and- מליון ארו לטובת ה10ס "הבנק נתן התחייבות ע )19(

Developmentהעל ידישראי אשר יועמד  להבטחת קו א -EBRDא. לבנק לאומי רומניה ס.  

ד סבירים אשר יוטל עליו "ט עו"ד ושכ"בגין פס, הבנק התחייב לשפות נציג לשעבר של הבנק בברזיל )20(
לא נקבעה תיקרה (כתוצאה מחקירה או הליך משפטי נגדו הקשור לפעילות הנציגות בתקופת כהונתו 

  ).לשיפוי
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מ על "בע. פ.מ ולאומי ל"לאומי ניהול בע, מ"ומי ניירות ערך והשקעות בעהבנק התחייב לשפות את לא )21(
אוקטובר (מנת להבטיח קיום תשלום חבויות החברות בגין פעילותיהן עד לתאריך חתימת השיפוי 

  . בהגיע מועד קיומן, )2007

 כתבי שיפוי מוגבלים, בתנאים ובנסיבות המקובלים בעסקי הבנקאות, הבנק נוהג לתת מעת לעת )22(

ניתנים כתבי , בין היתר. והכל במהלך העסקים הרגיל של הבנק, בסכום ובתקופה ושאינם מוגבלים
 לשימוש במדדי ניירות ערך NSA- וS&Pשיפוי כאלה במסגרת הסכמים שנחתמו עם חברות 

  .המוצאים על ידיהן במסגרת מוצרים מובנים המוצאים על ידי הבנק

, מוגבלים בסכום ובתקופה ושאינם מוגבלים, ברות בנותכתבי שיפוי לח, הבנק נוהג לתת מעת לעת )23(
ובשל , הן לנושאי משרה ויועצים משפטיים של אותן חברותעל ידילצורך קיום השיפויים הניתנים 

 .סיכונים החלים על נושאי משרה החברות

בהסדר להבטחת סופיות הסליקה במצבי כשל בהם אין יתרה מספקת בחשבון הסליקה הבנק משתתף  )24(

  חשבון סליקה במערכתובעלב "כמשתתף במערכת זהוזאת , ד או יותר מהמשתתפים האחריםשל אח
ישא כל משתתף , במקרה של כשל. ")משתתף("ב ומסלקת הבנקים "חבר במערכות התשלומים מסו

פי חלקו היחסי של המשתתף השורד חלקי -על, בחיובי המשתתף שכשל") משתתף שורד("שלא כשל 

   . היחסי של המשתתף שכשל לחלקו100%ההפרש בין 

אחוז  (24.45%- ובמסלקת הבנקים16.15%ב הינו "במס  2009 בדצמבר 31ליום חלקו היחסי של הבנק 

פי המשקל היחסי של חיובי כל משתתף אשר הועברו במערכת -זה מתעדכן אחת לשישה חודשים על
המשתתפים עומדת תקרה כוללת להשתתפות כל ). התשלומים הרלוונטית בששת החודשים הקודמים

  .ח במסלקת הבנקים" מליון ש150-ב ו"ח במס" מליון ש300על 

בנק ישראל ישגר , מייד לאחר פתיחת המערכת, הכשלביום העסקים העוקב ליום , במקרה של כשל
צדדית לחיוב חשבון הסליקה של המשתתף הכושל ולזיכוי חשבונות -למערכת הוראת תשלום רב

בתוספת ,  בסכום אותו שילם כל משתתף שורד במסגרת ההסדרהסליקה של המשתתפים השורדים
  . ריבית בנק ישראל

 במקרה של חדלות .הסדר הכשל לא נועד לטפל במצב של חדלות פירעון ידועה או קרובה לוודאית
  .פרעון הטיפול יועבר לפיקוח על הבנקים

  כרטיסי אשראי   )אי(

שהינה חברה בבעלות (מ "ת פיננסיות בעבין לאומי אחזקו. ל.א.בהסכם הפרדת הבעלות בחברת כ )1(

 התחייבה 2000 בינואר 3לבין בנק דיסקונט שנחתם ביום ") לאומי אחזקות "-להלן ) (מלאה של הבנק
או דיינרס יחוייבו לשלם בגין /ו. ל.א.בגין סכומים שונים שכ, לאומי אחזקות לשפות את בנק דיסקונט

). לרבות תביעות ייצוגיות(על פי רשימה מוגדרת לרבות בגין תביעות משפטיות , ארועים שהוגדרו

   .סכום השיפוי מוגבל ותשלומו כפוף לתנאים שונים

 4630/01 ע"בית הדין להגבלים עסקיים במסגרת תיק ה  ניתנה החלטת של2006 באוגוסט 31ביום  )2(

 ")ההחלטה: "להלן) (עמלת המנפיק(בשאלת קביעת המתודולוגיה הראויה בחישוב העמלה הצולבת 
זאת בעקבות בקשה שהוגשה לבית הדין , משולמת על ידי הסולקים למנפיקים של כרטיסי ויזהה

בנק דיסקונט לישראל , ")לאומיקארד("מ "לאומיקארד בע, לאישור הסדר כובל שנחתם בין הבנק

דחה בית הדין את , בהחלטה. והבנק הבינלאומי ,")ל.א.כ("מ "כרטיסי אשראי לישראל בע, מ"בע
, ככלל, וקבע כי) חברות האשראי והבנקים השולטים בהן( מבקשי אישור ההסדר טיעוניהם של

עלות הבטחת , עלות אישור העסקה: בחישוב העמלה הצולבת יש להביא בחשבון את הרכיבים הבאים

  .התשלום ועלות מימון האשראי
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ות האשראי בניגוד לעמדת חבר ,בית הדין קבע, בעניין הקטגוריות הנהוגות בשיעורי העמלה הצולבת
כי בקביעת הקטגוריות יש להתחשב בעלויות הבטחת התשלום בעסקות , והבנקים מבקשי האישור

  .עלות אישור העסקה ובהפקת התועלת מהבטחת התשלום, השונות

כי שיעורן של כל העלויות המרכיבות את עמלת המנפיק צריך שייקבע , בית הדין קבע עוד בהחלטתו

  .תלוי על יסוד נתונים רלוונטיים שיימסרו לועל ידי מומחה חיצוני ובלתי 

ערעור על ההחלטה לבית , לאומיקארד ויתר מבקשי האישור,  הגישו הבנק2007 בפברואר 1ביום 

  . המשפט העליון

 נתן בית המשפט העליון פסק דין המאשר הסכמה בין מבקשי האישור לממונה 2009 בדצמבר 27ביום 

 בעניין המתודולוגיה בירור טענות מבקשי האישור בערעורעל פיה ידחה , על ההגבלים העסקיים
על פסק הדין שיינתן בקשר עם הסדר  )אם יוגש( לדיון במסגרת ערעור אחר , לקביעת העמלה הצולבת 

  ). כמפורט להלן ( 2006 באוקטובר 30הסליקה הצולבת שנחתם ביום 

והבנקים השולטים  ל.א.רד וכלאומי קא, מ" נחתם בין חברת ישראכרט בע2006 באוקטובר 30ביום 
: להלן(הסדר להסדרת הסליקה הצולבת בכרטיסי ויזה ומאסטרקארד , בכל אחת מחברות אלו

מאפשר לראשונה סליקה צולבת של מותגי ויזה , ההסדר שתוקפו לשש שנים וחצי"). ההסדר"
מהסדר וזאת להבדיל , ומאסטרקארד על ידי כל שלושת חברות כרטיסי האשראי הגדולות בישראל

  .הסליקה הצולבת שנהג עד כה שהסדיר רק את תחום הויזה

מתווה להפחתה מדורגת של עמלת , קביעות לגבי שיעורי עמלת המנפיק, בין היתר, ההסדר כולל
המנפיק לאורך תקופת ההסדר וצמצום הדרגתי של מבנה הקטיגוריות הנהוג כיום ביחס לשיעורה של 

  . עמלת המנפיק

אם יבקשו להמשיך בסליקה , בתום תקופת ההסדר, מתווה על פיו יפעלו הצדדיםכולל ההסדר , כמו כן

וכן כללים שנועדו להבטיח שמירה על תחרות הוגנת ומניעת סבסוד צולב בתחרות בין , צולבת ביניהם
  .חברות האשראי

  . ולקבלת היתר זמני,  הוגש ההסדר לאישור בית הדין להגבלים עסקיים2006 באוקטובר 30ביום 
  לאחר שקודם לכן ניתן היתר . בית הדין ליתן היתר זמני להסדר  החליט2007 באוקטובר 31ום בי

  . ארעי להסדר

 הוגשו מספר התנגדויות לבקשה לאישור הסדר כובל מטעמן של 2007 ועד פברואר 2006החל מדצמבר 
ינה תומכת כמו כן צורפה להליך מאסטרקארד הבינלאומי אשר הודיעה לבית הדין כי ה. חמש חברות

. תוך התניית וכבילת דרכי פעולתה במידה שתבקש להתערב בקביעת העמלה הצולבת, באישור ההסדר
, לפנייה של בית הדין בעניין זה. ויזה הבינלאומית להליך בית הדין סירב לאשר את הצטרפותה של

 בכפוף ,הביעו מבקשי האישור את הסכמתם להצטרפות של סולקים נוספים להסכם הסליקה הצולבת

  .לכך שיחולו על אותם סולקים אותם תנאים ובכפוף להשתתפות בעלויות הקמת הממשק המשותף

 ולאחר שמיעת טיעוני 2007 בנובמבר 2לאחר דיון מקדמי שזומן על ידי בית הדין ואשר התקיים ביום 

 למנות מומחה אשר יבדוק את הערכת ההשלכה, 2007ביום בנובמבר ,  החליט בית הדין,הצדדים
בהחלטה נקבע כי המומחה ימונה ויפוקח . התחרותית של שיעור העמלה הצולבת שנקבעה בהסדר

בית הדין קבע כי המומחה יידרש להציג לבית הדין ולכל . ישירות על ידי הרשות להגבלים עסקיים

ע "הצדדים בתיק את דרכו המתודולוגית המפורטת ביישום החלטה המתודולוגיה שנקבעה בה
עד לבדיקת , יהיה עליו להמשיך ביישום הבדיקה,  שייחקר המומחה על חוות דעתו לאחר4630/01

   .שיעור העמלה הצולבת המתקבל מיישום המתודולוגיה



 

414  

  )המשך( התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות - 18באור 
 סכומים מדווחים

 הוגשה חוות דעתו לבית הדין 2009 בינואר 1בעקבות החלטת בית הדין מונה מומחה בודק וביום 
  .ולוגיה שנקבעההקובעת את דרכי המתודולוגיה ביישום החלטת המתוד..ולצדדים

 2009בדצמבר . בהמשך לכך המשיך המומחה ביישום הבדיקה לקראת הוצאת חוות דעת סופית 
התקבלה הודעה מטעם הממונה לפיה יבצר מן המומחה להשלים את חוות דעתו הסופית וכי בימים 

  .אלה נבחנות חלופות שונות שיאפשרו את סיום עבודת המומחה

ח " מיליון ש73 לעומת ח"מיליון ש 72הסתכמו בסך  2009בשנת בבנק סך כל עמלות המנפיק שנתקבלו 

  . בתקופה המקבילה אשתקד

הבנק התחייב כלפי ויזה הבינלאומית ליטול אחריות מלאה לביצוע הנאות של לאומי קארד את כל  )3(

לבצע את כל , ההוראות והדרישות הכלולות בתקנון ויזה הבינלאומית כפי שיהיו בתוקף מעת לעת
ות שיידרשו על מנת למלא את התחייבותו זו ולהודיע בכתב מיידית לויזה בינלאומית על כל הפעול

  .שינוי מהותי בהסכם שבין הבנק ולאומי קארד

וכלפי שאר חברי מאסטרקארד ליטול אחריות מלאה מית עול המאסטרקארדהבנק התחייב כלפי  )4(
, שפות גופים אלה בגין כל הפסדלביצוע ההתחייבויות לפי תקנון מאסטרקארד העולמית וכלליה ול

  .  בגין הפרת התחייבויות לאומיקארד כאמור,הוצאה או חבות, עלות

במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד לאומי קארד תובענות משפטיות לרבות בקשה לאישור תביעה  )5(

לאומי קארד המתבססת על חוות דעת היועצים  בהסתמך על דעת הנהלת, לדעת הנהלת הבנק. ייצוגית
 ,לרבות הבקשה לאישור התביעה הייצוגית, משפטיים של לאומי קארד באשר לסיכויי התובענותה

לכיסוי נזקים כתוצאה , במקום בו נדרשה הפרשה, הפרשות נאותות נכללו בדוחות הכספיים

   .מתובענות כאמור

   מ"פז חברת נפט בע  )בי(

, ביניהן ייצוגיות, גשו תביעות משפטיותוחברות מאוחדות שלה הו ")פז "-להלן (מ "כנגד פז חברת נפט בע
הגז ומתקני , פיקוח רשויות השלטון ותלויות אחרות הנוגעים למשק הדלק, וקיימים הליכים משפטיים

  , המקצועיים ואחרים, לגבי תביעות אלה להערכת פז ובהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים. תשתית
ולפיכך לא נעשתה , אם בכלל,  על הדוחות הכספייםלא ניתן להעריך בשלב זה את השפעת האמור לעיל

  .הפרשה בגינם

  .2009  בדצמבר31ראה הדוחות הכספיים של פז ליום ,  הליכים אלהלהרחבה בעניין

  

  מ"החברה לישראל בע  )גי(

מ הוגשו תביעות משפטיות בטענה כי נזקי גוף "כנגד חברות מאוחדות מסוימות של החברה לישראל בע )1(

אשר לטענת התובעים לחברות המאוחדות , נובעים מזיהום נחל הקישון, תובעיםשנגרמו ל, ורכוש
ל היה חלק בו וכן בדבר דרישת המשרד להגנת הסביבה לשאת בעלויות פינוי משקעים מזוהמים "הנ

  .מנחל הקישון

בהתבסס על חוות דעתם של יועציהן המשפטיים אינן יכולות להעריך את , ל"הנהלות החברות הנ
ולכן לא נכללו כל הפרשות בנדון בדוחות , אם בכלל, ל"פה בגין התביעות והדרישה הנסכום החשי

  . מ והחברות המאוחדות שלה"הכספיים של החברה לישראל בע

תלויה החברה המאוחדת בקבלת , לצורך קיום פעילות של חברה מאוחדת של החברה לישראל )2(

  .שירותים מחברות תשתית
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, ")צים "-להלן " (מ"צים שירותי ספנות משולבים בע", מ"עבחברה מאוחדת של החברה לישראל ב )3(
אשר נגרם בעיקרו מסיווג התחייבויות לזמן קצר בשל , 2009מבר דצ ב31ליום קיים גרעון בהון חוזר 

בדוחות הכספיים של החברה לישראל . אי עמידה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו בחוזי ההלוואות
ספקים ונותני שרותים כמו גם עם בעלי מניות , ות עם נושיםלמערכת הבנות והסכמ ניתן פירוט

ובמידה מסוימת אף נחתמו באופן מחייב לפני פרסום דוחות (שהושגו לפני ולאחר תאריך המאזן 

או פריסה של פירעונות חובות כמו גם הזרמת הון מצד /ויתור ו, אשר עיקריה הן דחייה) כספיים אלה
ים והדירקטוריון שלה יאפשרו לצים לממן את צרכי פעילותה ואשר לדעת הנהלת צ, בעלי המניות

  .ולעמוד במילוי התחייבויותיה במהלך שנים עשר החודשים מיום המאזן

  .2009 בדצמבר 31מ ליום "ראה הדוחות הכספיים של החברה לישראל בע, להרחבה בעניין הליכים אלה

  

לחוק ) 1)(א(43על ההגבלים העסקיים לפי סעיף  התקבלה בבנק קביעה של הממונה 2009 באפריל 26ביום   )יד(
בנק המזרחי והבנק , בנק דיסקונט, לפיה בין הבנק לבין בנק הפועלים, 1988-ח"התשמ, ההגבלים העסקיים

 ועד 90-וזאת מראשית שנות ה, התקיימו הסדרים כובלים שעניינם העברות מידע הנוגע לעמלות, הבינלאומי

המדובר בקביעה אזרחית המהווה ראייה לכאורה לנקבע . 2004ש נובמבר בחוד, תחילת חקירת הרשות בענין
בשלב מוקדם .  להגיש ערר על קביעה זו בפני בית הדין להגבלים עסקייםהבנק החליט. בה בכל הליך משפטי

   .לא ניתן להעריך את השלכות הקביעה, זה
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   בעלי ענין וצדדים קשורים של הבנק והחברות המאוחדות שלו- 19באור 
 וחיםסכומים מדו

  כללי  )א(

מכוח הסדר המניות הבנקאיות וחוק , 1993 באוקטובר 31מדינת ישראל הפכה לבעלת מניות בבנק ביום 
על פי הקבוע בחוק "). חוק המניות הבנקאיות ("1993-ד"התשנ, )הוראת שעה(המניות הבנקאיות שבהסדר 

העברת מניות הבנק למדינה ושימוש בזכויות מכוחן לפי חוק זה לא טעונים היתר לפי חוק , המניות הבנקאיות

  . 1981-א"התשמ, )רישוי(הבנקאות 

 14.20%- מההון המונפק של הבנק וב11.46%-החזיקה המדינה ב 2010 במרס 10 וביום 2009 בדצמבר 31ביום 

  .מזכויות ההצבעה בבנק

 מניות מהון הבנק 40,333,691) ר הדירקטוריון"כולל יו( רכשו עובדי קבוצת בנק לאומי 2006 ביוני 14-ב

 2006 ביולי 5-ר הדירקטוריון בוצעה ב"והרכישה על ידי י (2010 ביוני 13המניות חסומות עד . מהמדינה
למדינה ייפוי כח להצביע מכוח המניות שנרכשו , בתקופות החסימה). 2010 ביולי 4ומניותיו חסומות עד 

  . מזכויות ההצבעה2.74%המניות החסומות מהוות . ולעשות שימוש בזכות למינוי דירקטורים מכוח המניות

מניות של הבנק לעשות שימוש מטעם המדינה ובשבילה בזכויות חוק המניות הבנקאיות הסמיך את ועדת ה
  . ההצבעה מכוח החזקות המדינה בבנק

השימוש בזכויות ההצבעה המוקנות מכוח המניות ייעשה בידי הועדה "חוק המניות הבנקאיות קובע כי 
  ). לחוק המניות הבנקאיות3סעיף " (מטעם המדינה ובשבילה

לפיו אליהו ") אליהו אחזקות("מ "כ של שלמה אליהו אחזקות בע"ב קיבל הבנק מכתב מ2009אוגוסט ב
אין אפשרות לראות את המדינה בשיעור האחזקה הנוכחי של מניות הבנק על ידי המדינה אחזקות סבורה כי 

  . כהגדרת המונח בדיןכבעלת שליטה בבנק וכי במצב הדברים הנוכחי הלכה למעשה אין בבנק בעל שליטה

הפיקוח על . ולפיקוח על הבנקים לקבל את עמדתם בנושא. י.פנה הבנק לנכסים מ, רבעקבות המכתב האמו

הבנקים הודיע לבנק כי הוא מתייחס לבנק כתאגיד בנקאי שלפחות אחד ממחזיקי אמצעי השליטה בו הוא 
הוראת (וזאת כל עוד הדירקטוריון שלו ממונה בהתאם לחוק המניות הבנקאיות שבהסדר , בעל היתר שליטה

  . והתקנות שהותקנו מכוחו1993-ד"התשנ, )שעה

  .בבנק לא קיבל היתר שליטה יצויין כי למיטב ידיעת הבנק אף אחד ממחזיקי אמצעי השליטה

  : השיב לבנק כדלקמן 2009 באוגוסט 27במכתב מיום בשם מדינת ישראל . י.נכסים מ

מדף של הבנק עלתה סוגיית במסגרת הכנת תשקיף ה, בהתאם לפנייתך שבסימוכין ולשיחות טלפוניות  .1"

בכוונת הבנק לציין בתשקיף המדף שבכוונת הבנק לפרסם בחודש , כפי שמסרת לנו. השליטה בבנק
 מהדירקטורים בבנק מתמנים על פי חוק המניות שבהסדר 50%-כי כל עוד למעלה מ, 2009אוגוסט 

שנקבעה בחוק ניירות הרי שעל פי החזקה ") חוק המניות הבנקאיות ("1993-ד"התשנ, )הוראת שעה(

פרטי (ג לתקנות ניירות ערך 44וזאת לענין דרישת תקנה , ערך המדינה הינה בעלת שליטה בבנק
 . איננו מתנגדים לפרשנות זו. 1969-ט"התשכ, ) מבנה וצורה-התשקיף וטיוטת התשקיף 

ובכלל זה , האנו מבקשים לוודא כי במסגרת התשקיף יתואר גם אופן החזקת מניות הבנק בידי המדינ  .2
בין , לרבות, יתוארו גם הכללים והמגבלות החלים על החזקות אלו מכוח חוק המניות הבנקאיות

 .המגבלות על יכולת המדינה להתערב בניהול עסקי הבנק ובקבלת ההחלטות בו, היתר

בכל ענין הנוגע  אנו מבקשים להדגיש כי אין באמור לעיל כדי למנוע מהמדינה להעלות כל טענה  .3
".ואין בכך כדי לגרוע או לפגוע בטענות כאמור, אחריות המדינה לפי דיני ניירות ערך או כל דין אחרל
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כאשר כל הדירקטורים , כל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון הבנק מונו בהתאם לחוק המניות הבנקאיות
הצביעה בעדם מכוח של הבנק הומלצו לאסיפות הכלליות של הבנק על ידי ועדת המניות של הבנק והועדה 

  .על פי חוק המניות הועדה מצביעה באסיפות הכלליות מטעם המדינה ובשבילה, כאמור. מניות המדינה בבנק

מינוי ) (הוראת שעה(ועדת המניות הנוכחית של הבנק מונתה מכוח הוראות המניות הבנקאיות שבהסדר 

תוקף מינוי הועדה הינו עד ליום . 2009 במרס 12 אשר פורסמו ביום 2009-ט"התשס, )ועדות ותקופת כהונתן
אין אחר בבנק ) 1: (ויסתיים קודם לכן אם וכאשר יקרה אחד מהאירועים הבאים, 2011 באוקטובר 31

 ושיעור המניות המוחזקות 1981-א"התשמ, )רישוי(לחוק הבנקאות ) ב(34המחזיק בהיתר שליטה לפי סעיף 

יש אחר בבנק המחזיק בהיתר שליטה לפי סעיף ) 2(או , 5%ל על ידי המדינה בבנק פחת לשיעור שאינו עולה ע
 ושיעור המניות המוחזקות על ידי המדינה בבנק פחת לשיעור 1981-א"התשמ, )רישוי(לחוק הבנקאות ) ב(34

  . 10%שאינו עולה על 

  לסיכום
יפה הדירקטורים המכהנים כיום בבנק כולם הומלצו על ידי ועדת המניות וכולם נבחרו בתמיכתה באס

ועדת המניות פועלת כאמור מטעם מדינת ישראל ומצביעה בשביל המדינה באסיפות . הכללית של הבנק
  . הכלליות

הרי ,  מהדירקטורים בבנק התמנו על פי חוק המניות הבנקאיות50%-כי כל עוד למעלה מ, מכאן אתה למד
זקה לעניין הגדרת שליטה  באחד מאמצעי השליטה בבנק ועל פי הח50%-שמדינת ישראל מחזיקה בלמעלה מ

יצויין . שנקבעה בחוק ניירות ערך הינה בעלת שליטה בבנק בכפוף למגבלות הקבועות בחוק המניות הבנקאיות
  . כמפורט לעיל, קיימת פרשנות אחרת כי

 התקבלה במשרדי הבנק עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק למתן צו על תנאי של שלמה 2010 ס במר1ביום 
ממשלת , כנגד שר האוצר, בעל ענין בבנק, מ"מ ואליהו חברה לביטוח בע"יהו אחזקות בעשלמה אל, אליהו
 את בקשת הבנק ומחק את הבנק מן 2010 במרס 17בית המשפט קיבל ביום . מ והבנק"בע. י.נכסים מ, ישראל
מכרו המחייב את המשיבים ליתן טעם מדוע לא י, בעתירה זו מתבקש בית המשפט ליתן צו על תנאי. העתירה

לאלתר את מניות הבנק המצויות בבעלות הממשלה ומדוע לא יקבע לאלתר לוח זמנים גדור ומיידי למכירת 
ככל שלא יהיה בתשובת , עוד מתבקש בית המשפט להפוך בהמשך את הצו למוחלט. המניות האמורות

וע ומיידי למכירת יד, ולקבוע לוח זמנים גדור, המשיבים כדי לעמוד בהוראות החוק ובחובה המוטלת עליהם
  .מניות הבנק

  מכירת מניות הבנק על ידי המדינה
 ממניות המדינה בבנק אשר פורסם על ידי החשב הכללי במשרד האוצר 20%בעקבות הנוהל למכירה של עד 

 מהון הבנק בנובמבר 9.99%") ברנע (".Barnea Investments B.Vרכשה חברת , 2005בשנת  .י.ונכסים מ
 24האופציה פקעה ביום .  נוספים מהון הבנק10.01%יקה הממשלה לברנע אופציה לרכישת הענ, כמו כן. 2005
)  שרכשה9.99%מתוך ( ממניות הבנק 4.99%ברנע נדרשה למכור לפחות , לפי תנאי הליך המכירה. 2007במאי 

 2008מאי  ב15הודיעה ברנע לבנק כי ביום , 2008 במאי 18ביום , בעקבות זאת. וזאת בתוך שנה מאותו מועד
 או לגופים קשורים אליו Gabriel Capital Corporation- מניות רגילות של הבנק ל70,570,211העבירה 

וכן תמורת ) חברת האם של ברנע (Barnea S.a.r.l- תמורת השקעותיהם ב) ”Gabriel Funds“ ,ביחד(
הודיעה , כמו כן.  מסויימיםכפוף לתנאים ולנסיבות,  לבצע תשלומים בעתיד לברנעGabriel Fundsהתחייבות 

ענין , שנמצאות בשליטתו Funds Gabriel-אין למר עזרא מרקין ול, ל"הנ ברנע לבנק כי כתוצאה מהעסקה
אשר נמצאת בשליטה מלאה של מר סטיבן פיינברג באמצאות קרנות השקעה , במישרין או בעקיפין בברנע

  . Cerberusפרטיות מקבוצת 
  

אך , היא נערכת למכירת יתרת החזקות המדינה בבנקלבנק כי . י.עה נכסים מ הודי2009  בנובמבר25ביום 
  .תכנית מוגדרת טרם גובשה בשלב זה 

  
") החברות בקבוצת דלק(" מ"מ וקבוצת דלק בע"הפניקס אחזקות בע, מ"החברות אקסלנס השקעות בע

 מצטברות של חברות וזאת בשל החזקות, כי נעשו בעלי ענין בבנק 2009 באוגוסט 6הודיעו לבנק ביום 
הינן בשליטתו של  ל"נמסר לבנק כי כל החברות הנ, כמו כן. קבוצת הפניקס וקבוצת דלק, בקבוצות אקסלנס
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 4החברות בקבוצת דלק הודיעו לבנק בתאריך . בעקיפין באמצעות חברות בשליטתו) תשובה(מר יצחק שרון 
  .2009ר  בדצמב31 כי חדלו להיות בעלי ענין בבנק ביום 2010בינואר 

מ אשר שלושתן "מ ואפסילון בית השקעות בע"כלל פיננסים בע, מ"החברות כלל החזקות עסקי ביטוח בע
 באוגוסט 26הודיעו לבנק ביום  ")בי.די.אי בקבוצת החברות(" מ"בי חברה לאחזקות בע.די.חברות מקבוצת אי

או /או חברות בת ו/בי ו.די.איבקבוצת מתוקף החזקה מצרפית של החברות ,  כי נעשו בעלי ענין בבנק2009
 כי חדלו להיות 2009 באוגוסט 31בי הודיעו לבנק בתאריך .די.איבקבוצת החברות . חברות קשורות שלהן
  .2009 באוגוסט 30בעלי ענין בבנק ביום 

  
וקשורות , מ וחברות בנות"החזיקה שלמה אליהו אחזקות בע ,2010 במרס 10 וביום 2009 בדצמבר 31ביום 
  .בנקב מההון המונפק וזכויות ההצבעה 9.59%-ב") וצת אליהוקב("שלה 

בדילול מלא ( מההון המונפק וזכויות ההצבעה בבנק 9.59%-בהחזיקה קבוצת אליהו , 2008 בדצמבר 31יום ב
9.44%(.  

  יתרות על בסיס מאוחד  )ב(

  

31 בדצמבר 2009

צדדים קשורים המוחזקים על ידי הבנקבעלי עניין

חברות דירקטורים ומנהל מחזיקי

אחרים (ז)כלולותאחרים (ו)כללי ראשי (א) (ב)מניות

היתרהיתרההיתרהיתרההיתרהיתרההיתרהיתרההיתרהיתרה

הגבוההליום 31הגבוההליום 31הגבוההליום 31הגבוההליום 31הגבוההליום 31

ביותר (ג)בדצמברביותר (ג)בדצמברביותר (ג)בדצמברביותר (ג)בדצמברביותר (ג)בדצמבר

(במיליוני ש"ח)

נכסים:

12432--101-----ניירות ערך (ד)

23733-7211,4531,4532,2545,519-אשראי לציבור

--2,1782,178------השקעות בחברות כלולות (ד)

201106220302-----נכסים אחרים

התחייבויות:

5524389-6209991,523553879פיקדונות הציבור

----193-----פיקדונות מבנקים

אגרות חוב, שטרי התחייבות

--------7-וכתבי התחייבות נדחים

208410484141389-----התחייבויות אחרות

סיכון אשראי בסעיפים

  33-1817307301,4172,414--חוץ מאזניים (ה)
  
  .כולל בני זוגם וקטיניהם ותאגידים בשליטתם  )א(

   .ערך נקוב ממניות הבנק ח"ש 411,441  הראשי ביהמנהל הכלל החזיקו הדירקטורים ו2009 בדצמבר 31-ב  )ב(

  .על בסיס היתרות לסופי חודשים, היתרה הגבוהה ביותר  )ג(

  . השקעות בחברות כלולות6 ניירות ערך ובאור 3לפרטים ראה באור   )ד(

  .פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות החבות של לווהסיכון אשראי במכשירים   )ה(

 או יותר 25% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה בהם או רשאי למנות 25% שבעל ענין מחזיקכולל תאגידים   )ו(

  .מהדירקטורים שלהם

 או יותר מהדירקטורים 10% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה בהם או רשאי למנות 10%כולל תאגידים שהבנק מחזיק   )ז(

 או יותר מהון המניות המונפק או 25%וכן תאגידים אחרים שצדדים קשורים מחזיקים בהם , שלהם או רשאי למנות את המנהל הכללי

   .מכוח ההצבעה בהם או מהסמכות למנות דירקטורים
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  )המשך (יתרות על בסיס מאוחד  )ב(

31 בדצמבר 2008

צדדים קשורים המוחזקים על ידי הבנקבעלי עניין

חברות דירקטורים ומנהל מחזיקי

אחרים (ז)כלולותאחרים (ו)כללי ראשי (א) (ב)מניות

היתרהיתרההיתרהיתרההיתרהיתרההיתרהיתרההיתרהיתרה

הגבוההליום 31הגבוההליום 31הגבוההליום 31הגבוההליום 31הגבוההליום 31

ביותר (ג)בדצמברביותר (ג)בדצמברביותר (ג)בדצמברביותר (ג)בדצמברביותר (ג)בדצמבר

(במיליוני ש"ח)

נכסים:

257655--101104----ניירות ערך (ד)

4361,4895,1125,114--25023-אשראי לציבור

--1,8422,031------השקעות בחברות כלולות (ד)

8832573661--3-נכסים אחרים

התחייבויות:

932932533926--5680814פיקדונות הציבור

----2525----פיקדונות מבנקים

אגרות חוב, שטרי התחייבות

5---------וכתבי התחייבות נדחים

2725831463131---6-התחייבויות אחרות

סיכון אשראי בסעיפים

  4331181534106792,0452,973-חוץ מאזניים (ה)
  
  .כולל בני זוגם וקטיניהם ותאגידים בשליטתם  )א(

 כתבי אופציה למניות 61,322 -ו ערך נקוב ממניות הבנקח " ש411,441  החזיקו הדירקטורים והמנהל הכלל הראשי ב2008 בדצמבר 31-ב  )ב(

  .הבנק

  .על בסיס היתרות לסופי חודשים, היתרה הגבוהה ביותר  )ג(

  . השקעות בחברות כלולות6 ניירות ערך ובאור 3לפרטים ראה באור   )ד(

  .סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות החבות של לווה  )ה(

 או יותר 25% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה בהם או רשאי למנות 25%כולל תאגידים שבעל ענין מחזיק   )ו(

 .מהדירקטורים שלהם

 או יותר מהדירקטורים 10% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה בהם או רשאי למנות 10%כולל תאגידים שהבנק מחזיק   )ז(

 או יותר מהון המניות המונפק או 25%וכן תאגידים אחרים שצדדים קשורים מחזיקים בהם , ת המנהל הכללישלהם או רשאי למנות א

  .מכוח ההצבעה בהם או מהסמכות למנות דירקטורים
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  )המשך( בעלי ענין וצדדים קשורים של הבנק והחברות המאוחדות שלו - 19ר באו
 סכומים מדווחים

  תמצית תוצאות עסקיות עם בעלי ענין וצדדים קשורים  )ג(

2009

צדדים קשורים

 המוחזקים על ידי הבנקבעלי עניין

חברות דירקטורים מחזיקי 

אחריםכלולות אחריםומנהל כללימניות

(במיליוני ש"ח)

רווח (הפסד) מפעולות מימון

70(183)26--לפני הפרשה לחובות מסופקים (א)

(44)----הפרשה לחובות מסופקים

251318--הכנסות תפעוליות ואחרות

(49)(18)-(29)-הוצאות תפעוליות ואחרות (ב)

(5)(188)51(29)-סך הכל

2008

צדדים קשורים

 המוחזקים על ידי הבנקבעלי עניין

חברות דירקטורים מחזיקי 

אחריםכלולותאחריםומנהל כללימניות

(במיליוני ש"ח)

רווח (הפסד) מפעולות מימון

12240(4)-(3)לפני הפרשה לחובות מסופקים (א)

4710176--הכנסות תפעוליות ואחרות

134----מזה: דמי ניהול ושירותים

(33)(17)-(19)-הוצאות תפעוליות ואחרות (ב)

  435383(19)(3)סך הכל
  
  .להלן) ה(פרוט בסעיף   )א(

  .להלן) ד(פרוט בסעיף   )ב(
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  )המשך( בעלי ענין וצדדים קשורים של הבנק והחברות המאוחדות שלו - 19באור 
 סכומים מדווחים

  הטבות בעלי ענין  )ד(

דירקטורים ומנהל כללי דירקטורים ומנהל כללי 

מספר מספר 

מקבליסך מקבליסך 

הטבותהטבותהטבותהטבות

(במיליוני ש"ח)

16272בעל עניין המועסק בתאגיד או מטעמו (א) (ב)

1015914דירקטור שאינו מועסק בתאגיד או מטעמו (ב)

20092008

)ג(   )ג(
  
וריום ונושאי משרה בוטחו על ידי הבנק במסגרת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק ובחברות דירקט  )א(

  ).ח" אלפי ש3,417 - 2008(ח "לפי ש 2,559פרמיית הביטוח הכוללת הסתכמה בסך . מוחזקות

  .לא כולל הוצאות מס שכר  )ב(

  .2008ח בשנת " אלפי ש8,972- ו2009ח בשנת "אלפי ש 10,179 :הסכומים  )ג(

  
בעיסקאות של הבנק וחברות מאוחדות עם ) לפני הפרשה לחובות מסופקים(תוצאות פעולות מימון   )ה(

  בעלי ענין וצדדים קשורים

200920082007
מזה: 

חברות

מזה: 

חברות

מזה: 

חברות

כלולות מאוחדכלולות מאוחדכלולות מאוחד

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

א) בגין נכסים

182132592133668מאשראי לציבור

ב) בגין התחייבויות

(31)(62)(41)(55)(41)(47)על פיקדונות הציבור

-(3)-(4)--על פיקדונות מבנקים

-(5)----על אגרות חוב וכתבי התחייבויות נדחים

ג) בגין מכשירים פיננסיים נגזרים   

הכנסות(הוצאות) נטו בגין

ALM 5(95)4232(155)(227)מכשירים נגזרים

ד) אחר

-3-4-3עמלות מעסקי מימון

-----2הכנסות מימון אחרות

-(1)-(1)--הוצאות מימון אחרות

רווח (הפסד) מפעולות מימון לפני

  2451217342(183)(87) הפרשה לחובות מסופקים



   רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים- 20באור 

  סכומים מדווחים
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200920082007

(במיליוני ש"ח)

א. בגין נכסים (א)

10,95611,4839,145מאשראי לציבור

31243מאשראי לממשלות

(154)142535מפיקדונות בבנק ישראל וממזומנים

(604)(1,110)897מפיקדונות בבנקים

1,557914667מאגרות חוב (ד)(ה)

73114הכנסות ריבית מניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

13,59011,8779,071סך הכל בגין נכסים

ב. בגין התחייבויות (א)

(1,322)(2,536)(4,915)על פיקדונות הציבור

(66)(40)(45)על פיקדונות מממשלות

(137)(55)1על פיקדונות מבנק ישראל

11(287)(133)על פיקדונות מבנקים

(957)(1,682)(1,774)על אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים 

1(27)(9)הוצאות ריבית על ניירות ערך שהושאלו או נמכרו בהסכמי רכש חוזר

(2,470)(4,627)(6,875)סך הכל בגין התחייבויות

ג. בגין מכשירים פיננסיים נגזרים  ופעיליות גידור

3--חלק לא אפקטיבי ביחסי הגידור (ב)

21(509)(1,217)הכנסות(הוצאות) נטו בגין מכשירים נגזרים ALM (ג)

(15)(97)13הכנסות(הוצאות) נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים

9(606)(1,204)סך הכל בגין מכשירים פיננסיים נגזרים ופעילויות גידור

ד. אחר

345337308עמלות מעסקי מימון

730(601)1,167הכנסות (הוצאות) מימון אחרות (ד)

1,038(264)1,512סך הכל אחר

7,0236,3807,648סך כל הרווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

  16(26)(57)מזה: הפרשי שער נטו
  
  .כולל מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור  )א(

  .למעט מרכיב אפקטיבי ביחסי הגידור  )ב(

   .אשר לא יועדו ליחסי גידור, הבנקמכשירים נגזרים המהווים חלק ממערך ניהול הנכסים וההתחייבויות של   )ג(

  ).ח" מיליוני ש461 - 2007, ח" מיליוני ש507 - 2008(ח "מיליוני ש 380 והפחתות ריבית בגין חובות בעייתיים מזה גביות  )ד(

   ,ח" מיליוני ש24 - 2008(ח "מיליוני ש 127בסך של ) MBS(כולל ריבית והפרשי שער שליליים בגין איגרות חוב מגובות משכנתאות   )ה(

  ).ח" מיליוני ש216 - 2007

  



  )המשך( רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים - 20באור 

  סכומים מדווחים
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200920082007

(במיליוני ש"ח)

ה. פירוט תוצאות הפעילות בהשקעות באגרות חוב

הכנסות מימון על בסיס צבירה מאגרות חוב:

366672מוחזקות לפדיון

1,376565247זמינות למכירה

145283348למסחר

1,557914667סך הכל כלול ברווח מפעולות מימון בגין נכסים

הכנסות (הוצאות) מימון אחרות:

49959138רווחים ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה

(30)(1,396)(205)הפסדים ממכירת אגרות חוב זמינות למכירה (ב)

רווחים (הפסדים) שמומשו ושטרם מומשו מהתאמות לשווי 

(22)23282הוגן של אגרות חוב למסחר, נטו (א)

86(1,255)526סך הכל הכלול בהכנסות (הוצאות) מימון אחרות

753(341)2,083סך הכל מהשקעות באגרות חוב

ו. פירוט ההשפעה נטו של מכשירים נגזרים מגדרים על הרווח מפעולות מימון

(6)(11)-הכנסות מימון בגין נכסים

  22618הוצאות מימון בגין התחייבויות
  
 מיליוני )23( - 2008(ח " מיליוני ש84הקשורים לאגרות חוב למסחר שעדיין מוחזקות ליום המאזן בסך ) ההפסדים(מזה חלק הרווחים   )א(

 ).ח"מיליוני ש) 60 (- 2007, ח"ש

  .לרבות הפרשה לירידת ערך שאינה בעלת אופי זמני  )ב(

  



   עמלות תפעוליות- 21באור 

  סכומים מדווחים
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2007 (א)2008 (א)2009

(במיליוני ש"ח)

843832828ניהול חשבון 

289309271הפרשי המרה

249339353טיפול באשראי

182172248עמלות הפצת מוצרים פיננסיים (ב)

115118131פעילות סחר חוץ

862791865פעילות בניירות ערך ובמכשירים נגזרים מסויימים

767765672כרטיסי אשראי

495462הכנסות נטו משירות תיקי אשראי

484943ניהול, תפעול ונאמנות לגופים מוסדיים (ג)

474548דמי ניהול ועמלות מביטוח חיים וביטוח דירות 

606472עמלות אחרות

3,5113,5383,593סך כל העמלות התפעוליות
  

  
 .סווג מחדש  )א(

 . של קרנות נאמנותבעיקר דמי הפצה  )ב(

  .בעיקר תפעול קופות גמל  )ג(

  

   נטו, )א(תמהשקעות במניו) הפסדים( רווחים - 22באור 
  סכומים מדווחים

  

200920082007

(במיליוני ש"ח)

600141250רווחים ממכירת מניות זמינות למכירה

(32)(656)(18)הפסדים ממכירת מניות זמינות למכירה (ב)

(2)(528)8רווחים שמומשו ושטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של מניות למסחר, נטו (ג)

117131245דיבידנד ממניות זמינות למכירה ולמסחר

  461(912)707סה"כ מהשקעות במניות
  
 .כולל קרנות נאמנות  )א(

  .לרבות הפרשה לירידת ערך שאינה בעלת אופי זמני  )ב(

, ח" מיליוני ש)326( - 2008(ח "יליון ש מ)2(הקשורים למניות למסחר שעדיין מוחזקות ליום המאזן בסך ) הפסדים(מזה חלק הרווחים   )ג(

  ).ח" מיליוני ש)1( - 2007
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   הכנסות אחרות- 23באור 
 סכומים מדווחים

2007 (א)2008 (א)2009

(במיליוני ש"ח)

237-63רווחים מקופות לפיצויים

108174105אחרות, נטו

  345174168סך כל ההכנסות האחרות
  
  .סווג מחדש  )א(

  

    משכורות והוצאות נלוות- 24באור 
  סכומים מדווחים

  

200920082007

(במיליוני ש"ח)

2,7532,4742,788משכורות

523589445פיצויים, תגמולים, קרן השתלמות, פנסיה, חופשה ומענק יובל

250(65)32הוצאה (הכנסה) הנובעת מעסקאות תשלום מבוסס מניות

578339524ביטוח לאומי ומס שכר

161171162הוצאות נלוות אחרות

560749השלמת עתודות בגין הוצאות נלוות עקב שינויים בשכר בשנת החשבון

-3-פרישה מרצון

4,0524,1184,218סך כל המשכורות וההוצאות הנלוות

  528525514מזה: משכורות והוצאות נלוות בחו"ל
  

    הוצאות אחרות- 25באור 
  סכומים מדווחים

  

200920082007

(במיליוני ש"ח)

215271265שיווק ופרסום

276287270משפטיות, ביקורת חשבונות וייעוץ מקצועי

150158152תקשורת: דואר, טלפון, משלוחים וכו'

196232219מחשב (א)

799292משרדיות

142926ביטוח

273236הדרכה

211715הפחתת מוניטין

393370370אחרות (ב)

  1,3711,4881,445סך כל ההוצאות האחרות
  
צאותיו נרשמו וול הינו חלק מהבנק וההסעיף כולל הוצאות בגין מיקור חוץ ואינו כולל הוצאות הבנק בגין מחשב מאחר ומערך התפע  )א(

  .וסווגו בסעיפי ההוצאות השונים

  ).ד(19 ראה באור -לגבי שכר דירקטורים של הבנק הכלול בסעיף זה   )ב(
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   הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות - 26באור 
 סכומים מדווחים

  הרכב  )א(

200920082007

(במיליוני ש"ח)

מסים שוטפים -

1,0903421,660בגין שנת החשבון

4639(65)בגין שנים קודמות

1,0253881,699סך כל המסים השוטפים

בתוספת שינויים במסים נדחים -

20299בגין שנת החשבון

146414בגין שנים קודמות

1663323סך כל המסים הנדחים

1,1914211,722הפרשה למסים על ההכנסה

  166(27)47מזה: הפרשה למסים בחו"ל
  
התאמה בין סכום המס התיאורטי שהיה חל אילו הרווח מפעולות רגילות היה מתחייב במס לפי שעור המס   )ב(

פרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות כפי שנזקפה בדוח ה ההסטטוטורי בישראל החל על הבנק לבין
   :דהרווח וההפס

200920082007

36.21%36.80%38.53%שיעור המס הסטטוטורי החל על תאגיד בנקאי 

(במיליוני ש"ח)

1,134121,744סכום המס על בסיס שיעור המס הסטטוטורי

מס (חסכון מס) בגין:

(51)27(1)הפרשה כללית והפרשה נוספת לחובות מסופקים

1414326הוצאות אחרות לא מוכרות

88142(10)הכנסות חברות מאוחדות בחו"ל

(44)(33)(44)הכנסות חברות מאוחדות בארץ

(22)1(3)הפרשי תיאום פחת

(140)--ניכוי בשל אינפלציה

(39)(22)(15)הכנסות פטורות ובעלות שיעור מס מועדף

431(1)הפרשי עיתוי שלא נרשמו בגינם מסים נדחים

35(32)-מס רווח על מס שכר, נטו

17214שינוי מסים נדחים עקב שינוי בשיעורי המס

815053מסים בגין שנים קודמות (ב)

1912313אחר

1,1914211,722הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות

)ג(

)א(

  
  
 ביטול מסים נדחים לקבל בשל ירידה בשווי ההטבה לעובדים והוצאות לא מוכרות הנובעים מהנפקת אופציות ומכירת 2008כולל בשנת   )א(

  .ח" מיליון ש105מניות לעובדים בסך 

  .)להלן) ג(ראה  (ח" מיליוני ש146 בסך של 2009 בשנת עורי המסכולל התאמת מסים נדחים בשל שינוי בשי  )ב(

.השפעת הפסדים מועברים לצרכי מס שאינם מוכרים לצרכי מס רווח  )ג(
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  )המשך( הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות - 26באור 
 סכומים מדווחים

הוראת ) (רים ומוסדות כספיים"שיעור המס על מלכ( פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף 2009 ביולי 1ביום   )ג(
 ביולי 1-רווח החלים על מוסדות כספיים החל מהמעלה את שיעורי מס השכר ומס ה, 2009-ט"תשסה, )שעה
  . 16.5%- ל15.5%- מ2010 בדצמבר 31- ועד ל2009

) רים ומוסדות כספיים"שיעור המס על מלכ( פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף 2009 בדצמבר 31ביום 
 כספיים המפחית את שיעורי מס השכר ומס הרווח החלים על מוסדות, 2009-ע"התש, )תיקון) (הוראת שעה(

   .16%- ל16.5%- מ2010 בדצמבר 31- ועד ל2010 בינואר 1-החל מ

תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים (עבר בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית , 2009 ביולי 14ביום 
משיעור של הפחתה הדרגתית של שיעור מס החברות , בין היתר, אשר קבע, 2009-ט"התשס, )2010- ו2009
 ואילך 2009שיעורי מס החברות החלים בשנת המס .  ואילך2016 בשנת 18% עד לשיעור 2010  בשנת25%

בשנת , 25% יחול שיעור מס של 2010בשנת המס , 26% חל שיעור מס של 2009בשנת המס : הינם כדלקמן
עור יחול שי 2013בשנת המס , 23% יחול שיעור מס של 2012בשנת המס , 24% יחול שיעור מס של 2011המס 
שנת מ ו20% יחול שיעור מס של 2015בשנת המס , 21% יחול שיעור מס של 2014בשנת המס , 22% מס של
  .18%יחול שיעור מס של ,  ואילך2016המס 

 הוא 2010- ו2009שיעור מס הרווח בשנים . לעניין חוק מס ערך מוסף משלם מס רווח" מוסד כספי"הבנק כ
ובשל כך הקטנת מס החברות ,  הרווח מהווה הוצאה למס חברותמס. 15.5% ואילך הוא 2011 ומשנת 16%

 חל שיעור מס של 2009כך שבשנת , תגרום להקטנה בשיעור המס הכולל שיחול על הבנק בשיעור נמוך יותר
שנת מס ב, 34.20% יחול שיעור מס של 2011שנת מס ב, 35.34% יחול שיעור מס של 2010שנת מס ב ,36.21%
יחול שיעור מס  2014שנת מס ב, 32.47% יחול שיעור מס של 2013שנת מס ב, 33.33% שליחול שיעור מס  2012
  .29.0% ואילך יחול שיעור מס של 2016 ובשנת המס 30.74% יחול שיעור מס של 2015שנת מס ב, 31.60% של

ייחס וזאת בהת, ח" מיליוני ש146 בסך 2009השפעת השינויים בשיעורי המס הגדילו את הוצאות המס בשנת 
  .ליתרת המסים הנדחים מתחילת השנה

 1985-ה"התשמ, )תיאומים בשל אינפלציה ( התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה2008 בפברואר 26ביום   )ד(
 וקובע הוראות מעבר לגבי 1985-2007 התיקון מגביל את תחולת החוק לשנות המס. ) חוק התיאומים-להלן (

  .תום התחולה

 ל ידי קובע כי מס השכר המשולם ע2008 בפברואר 26-מוסף שהתקבל בכנסת ב לחוק מס ערך 35' יקון מסת
מוסד כספי יוכר כהוצאה לצורך חישוב מס הרווח וכן מחייב את חלקו של המעביד בתשלומי הביטוח הלאומי 

  .במס שכר

מחצית מחלקו של המעביד בדמי הביטוח  חוייבה 2008בשנת . 2008 בינואר 1-תחולת התיקון הינה מה
  .כהוצאה לצורך חישוב מס רווח הוכרהומחצית ממס השכר ששולם , לאומי במס שכרה

לחברות המאוחדות העיקריות שומות סופיות עד וכולל . 2006לבנק הוצאו שומות סופיות עד וכולל שנת המס   )ה(
  .2005 שנת המס

לשלם מס על שעל כלל הנישומים עליהם חל התיקון , בין השאר, נקבע התיאומים לחוק 11' בתיקון מס  )ו(
  .2007 ועד לשנת 1999ת תחולת התיקון משנ. רווחים מניירות ערך הנסחרים בבורסה במועד המימוש

אינו תואם את אופי פעילותם של מוסדות , מיסוי ניירות ערך על בסיס מימוש, לדעת שלטונות המס והבנקים
  .פיננסיים

, ל" לחוק הנ6טיוטת הצעה לתיקון סעיף  1999 ביוני 6לאור זאת העבירו שלטונות המס לבנקים בתאריך 
לפיה המוסדות הכספיים ימוסו על בסיס עליית ערך של ניירות הערך וזאת בהתאם לדרך הצגתם של ניירות 

  .הערך בדוחות הכספיים של המוסדות הפיננסיים

יך ממש, בתיאום עם שלטונות המס, הבנק, לעיל) ד(כאמור בסעיף , למרות הגבלת תחולת חוק התיאומים
.וההפרשות למס נערכו בהתאם, על בסיס הצעת החוקלפעול 
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  )המשך( הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות - 26באור 
 סכומים מדווחים

סכום ההתאמה של בניינים שהפחתתו לא תותר בניכוי כהוצאה לצרכי מס בעתיד ושבגינו נקבע שאין ליצור   )ז(
  :עתודה למסים נדחים הינו

31 בדצמבר 312007 בדצמבר 312008 בדצמבר 2009

(במיליוני ש"ח)

190203217יתרה לתחילת השנה

(14)(13)(14)שינוי בשנת החשבון (א)

  176190203יתרה לסוף השנה
  
  .סכומים שלא הותרו לניכוי בגין פחת וסכומים שהופחתו בגין נכסים שנמכרו: הסכום כולל  )א(

  
ושבגינם לא נכלל במאזן חיסכון  ם אחרים שנתבעו לצורך מסיברות מאוחדות מסוימות הפסדים וניכוילח  )ח(

). ח"מיליוני ש 26-כ 2008 בדצמבר 31(ח " מיליוני ש17-המס בעתיד המסתכם בחברות המאוחדות בסך כ

סה חייבת ניצול סכומים אלה בעתיד יתאפשר במידה ולחברות המאוחדות בהן נרשמו הסכומים תהיה הכנ
  .במס
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  )המשך( הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות - 26באור 
 סכומים מדווחים

  :להלן מרכיבי המסים הנדחים לקבל והעתודה למסים נדחים  )ט(

31 בדצמבר 312008 בדצמבר 312009 בדצמבר 312008 בדצמבר 2009

שיעור המס הממוצע באחוזים(במיליוני ש"ח)

מיסים נדחים לקבל

18717337%40%מהפרשה ספציפית לחובות מסופקים

24327331%35%מהפרשה לחופשה ולמענקים

7731,00630%35%מעודף עתודה לפיצויים ולפנסיה על יעודה

705937%38%מריבית שלא נזקפה להכנסות השנה

4736611%26%מניכויים מועברים לצורך מס

41135%36%מפעילות בחו"ל

363444%44%מהתאמת נכסים לא-כספיים בני פחת

223915%24%אחר - מנכסים לא כספיים

80235%27%עסקאות תשלום מבוסס מניות

1,4621,963סך הכל

עתודה למיסים נדחים

33%34%(26)(161)מניירות ערך

11%12%(137)(130)בגין השקעות בחברות מוחזקות

29%31%(89)(106)מהתאמת נכסים לא-כספיים בני פחת

35%36%(12)(16)אחר - מנכסים כספיים

18%27%(21)(16)אחר - מנכסים לא כספיים

(285)(429)סך הכל

1,0331,678מיסים נדחים לקבל, נטו

מיסים נדחים שנכללו: (א)

1,1071,745בסעיף" נכסים אחרים"

(67)(74)בסעיף "התחייבויות אחרות"

  1,0331,678מיסים נדחים לקבל,נטו
  
  .יתרות המסים הנדחים מוצגות במאזן המאוחד על פי סיווג היתרה נטו בספרי הבנק ובחברות המאוחדות  )א(

  
  .מסים נדחים חושבו בהתאם לשיעור המס הסטטוטורי שיחול על החברות בעת הניצול  )י(

) ח"וני שימיל 89 - 2007בשנת  ;ח" מיליוני ש634 - 2008בשנת (ח "וני שי מיל)524(שינויים במסים נדחים בסך   )יא(
  . נובעים מניירות ערך זמינים למכירה ונזקפו לסעיף נפרד בהון העצמי

 מחבות המס 2004  רשאי הבנק לקזז החל משנת המס2005 באפריל 14על פי הסדר עם שלטונות המס מיום   )יב(
הנמוך ,  מיליון דולר או חבות המס בישראל67ל סכום מצטבר של עד "ובישראל בגין רווחי חברת בת בח

 בדצמבר 31הסכומים שטרם קוזזו מחבות המס ושבגינם לא נכלל במאזן חסכון במס בעתיד ליום . מביניהם
ניצול סכומים אלה בעתיד יתאפשר במידה ושיעור המס הכולל על הכנסות .  מיליון דולר54- הינם כ2009

  . ל"יהיה גבוה משיעור המס החל על חברת הבת בחוהבנק בישראל 
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   רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים- 27באור 
  סכומים מדווחים

200920082007

(במיליוני ש"ח)

258564-רווח נטו, ממימוש השקעות בחברות מוחזקות וממכירת פעילויות (א)

17-ביטול הפרשות מיוחדות בקשר לרכוש קבוע

28(2)36רווח (הפסד) נטו, ממכירת בניינים

36257599רווח  נטו, לפני מסים

הפרשה למסים על הרווח מפעולות בלתי רגילות:

87222מסים שוטפים

28250377רווח מפעולות רגילות לאחר מסים

חלקם של בעלי מניות חיצוניים ברווחים, נטו

(4)--מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים של חברות מאוחדות

  28250373רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים 
  
ל הרווח נטו לבנק היה " כתוצאה מההקצאה הנ. מהון המניות של לאומיקארד לחברת קנית20%מהקצאת  הרווח נבע בעיקר 2008בשנת   )א(

 . הרווח נבע ממכירת הפעילויות שוק ההון2007בשנת . ח" מיליון ש234-כ

  

  ים גאוגרפיים  מגזרי פעילות ואזור- 28באור 
  תאור מגזרי הפעילות

  

הפועלים באמצעות חמש חטיבות בבנק כאשר בראש כל חטיבה עומד , הבנק בישראל מאורגן בחמישה קווי עסקים
כאשר , כל קו עסקים מתמחה במתן שרות למגזרי לקוחות בעלי מאפיינים וצרכים דומים. חבר הנהלת הבנק

קיימות יחידות מטה הנותנות שירותים שונים , בנוסף.  גבוהההתמחות זו מאפשרת מתן שרות מקצועי ברמה

  .לחטיבות העסקיות

  . חברות הבנות בארץ ובחוץ לארץ שויכו בהתאם לאופי פעילותן ומאפייני לקוחותיהן לקו העסקים הרלוונטי בקבוצה

  מגזרי פעילות עיקריים

  : שלושה מאפייניםמגזר פעילות הוא מרכיב אשר מתקיימים בו בהתאם להוראות בנק ישראל

כולל הכנסות והוצאות (עוסק בפעילויות עסקיות אשר מהן הוא עשוי להפיק הכנסות ולשאת בהוצאות   .1
  ).סקאות עם מגזרים אחרים בבנקימע

 ההנהלה והדירקטוריון לצורך קבלת החלטות בנוגע להקצאת יתוצאות פעולותיו נבחנות באופן סדיר על יד  .2
  .צועיומשאבים למגזר והערכת בי

  . קיים לגביו מידע פיננסי נפרד  .3

  :ל"בהתאם למאפיינים הנעל פי הוראות בנק ישראל מגזרי הפעילות העיקריים שנקבעו תיאור להלן 

  .מתן שירותים בנקאיים למשקי בית ואנשים פרטיים - משקי בית  .1

  .מתן שירותים בנקאיים לעסקים קטנים ולרשויות מקומיות -קטנים עסקים   .2

בפעילותן בארץ  מתן שירותים בנקאיים ופיננסיים לחברות הגדולות והבינלאומיות במשק - בנקאות עסקית  .3
.ובעולם
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  )המשך( מגזרי פעילות ואזורים גאוגרפיים - 28באור 

ולבעלי הענין  (Middle Market)מתן שירותים בנקאיים ופיננסיים לחברות הבינוניות  - בנקאות מסחרית  .4
  .בחברות אלה

קומיים וגלובליים ללקוחות פרטיים תושבי ישראל מתן שירותים ופתרונות פיננסיים מ -בנקאות פרטית   .5
  . ותושבי חוץ בעלי תיק נכסים כספיים גדול

פעילות הנוסטרו וחדרי עיסקאות ומתן שירותים ללקוחות המוסדיים ולמוסדות  - ניהול פיננסי ושוקי הון  .6
  ).ריאליות(כולל את תוצאות הפעילות של ההשקעות בחברות הכלולות . פיננסיים זרים

  . פעילות שלא הוקצתה למגזרים אחרים - *אחרים  .7

 כמו שירותים שניתנים ללקוחות מגזר אחר וכן פעילות ,פעילות המגזרית כוללת בתוכה גם פעילות בינמגזריתה
   .כרטיסי אשראי ושוק ההון, כגון משכנתאות) הנובעת ממוצרים(

  הן איננה מגיעה עד כדי מגזר בר רווח על פי הוראות המפקח במסגרת זו נכללו הפעילויות האחרות של הקבוצה אשר כל אחת מ  *

  .על הבנקים

  

 ממוין המגזר במגזרים האחרים ומוצג כמוצר בתוך כל 2008החל משנת . ן" הוצג בנפרד מגזר בניה ונדל2007עד שנת 
  .ל"אחד מהמגזרים בו ישנה פעילות כנ

יים וקריטריונים נוספים כגון היקף האובליגו כשמדובר על פי קריטריונים כמות, השיוך למגזר פעילות מסויים נעשה
קריטריונים כגון אופי הפעילות העסקית של תאגיד . ועושר פיננסי כשמדובר בלקוחות פרטיים, בלקוחות עיסקיים
פרויקטים מורכבים וליווי , עסקאות מורכבות ומיוחדות, היקפי סחר בינלאומי, מחזורי פעילות: והיקף עסקיו כגון

  . עשויים לשנות את השיוך המגזרי של לקוח מסויים,בניה

מגזר / את הלקוחות לקו העסקים, ככל שהדבר ניתן, ומדיניותו היא לשייך, הבנק מאורגן בקווי עסקים, אמור לעילכ
 המגזרי נקבע על פי המגזר שבו השיוך כייודגש , עם זאת. על פי אופיים ופעילותם, הפעילות שאליהם הם מתאימים

כל עוד הלקוח אינו מקבל שירות , דהיינו, שבון הלקוח בפועל וכל עוד לא בוצעה הסגמנטציה בין המגזריםמנוהל ח
  .לא משתנה הסיווג המגזרי, על פי הקריטריונים לעיל, מהמגזר אליו הוא אמור להיות משוייך

  מערכת המדידה הפיננסית

ת ניהולית של מרכזי רווח לפי קווי עסקים בבנק מערכת תפעולי קיימתלתמיכה ניהולית בפעילות לפי מגזרים 
  "). בחן"מערכת (ובחתכים אחרים 

  :מטרות המערכת

  .מדידת הרווחיות של מרכזי הרווח השונים •

 .מדידת היקף הפעילות העסקית של מרכזי הרווח השונים בחתכים שונים •

  .מדידת הביצועים לעומת היעדים בתכנית העבודה •

  .אחידות בניתוח הפעילות העסקית •

  .בקרה כוללת על הפעילות העסקית ועל הרווחיות מפעילות זו •

  .הכוונת הסניפים והיחידות העסקיות האחרות להשגת יעדי הבנק ובכללם יעדי הרווחיות •

  . ועל בסיס עלות תועלתכלי להקצאת משאבי הבנק באופן רציונלי •

  .בסיס להערכה ותגמול •

 את כל עיסקאות הבנק ובעזרת אינדקס מתאים מאפשר המרכז" מחסן הנתונים"בסיס המערכת הקיימת בבנק הוא 
.העיסקאות בין מרכזי הרווח השוניםוסיווג מיון 
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  )המשך( מגזרי פעילות ואזורים גאוגרפיים - 28באור 

ואילו  ,להלןוסברו י כפי ש"בחן"הנתונים שלהלן לגבי מגזרי הפעילות כוללים את נתוני הבנק על פי עקרונות מערכת 
  . וכפי שהוגדרו על ידןחות הכספיים שלהןנלקחו מהדו ל"חברות בנות בארץ וחברות בנות בחונתוני המגזרים של 

לאחר השפעת  ל הפרשי השער"נזקפים לרווח המימוני של השלוחות בחו, ל"במדידת הרווחיות של חברות בנות בחו
  .ל"הנובעים ממימון ההשקעות בחברות בנות בחו, המס

  : בבנק נעשה כדלקמןמגזרי פעילותייחוס ההכנסות וההוצאות לפי 

  הכנסות

  ולות מימוןהרווח מפע
  .מרכז הרווח מזוכה בריבית המתקבלת מההלוואות שהעמיד או מחויב בריבית המשולמת לפיקדונות שגייס

מחירי המעבר . מחויב מרכז הרווח נותן ההלוואה ומזוכה מרכז הרווח מקבל הפיקדון במחירי מעבר, במקביל
 או (risk free) תשואה חסרת סיכון כלל ומשקפים בדרךנקבעים בדרך כלל על פי מחירי השוק בהתאמות מסוימות 

השפעות הנובעות משינויים בהפרשי שער .  באותו סוג הצמדה ומטבע ולתקופה דומהעלויות שוליות לגיוס מקורות
ל וכן שינויים במדד המחירים לצרכן על עודפי השימושים "לרבות התאמות מתרגום של השלוחות בחו, ח"מט/שקל

מרכזי הרווח נושאים בסיכוני , בשיטה המתוארת לעיל. ה למגזר הניהול הפיננסיאו מקורות מיוחסים בקבוצ/ו
  .אשראי ואינם נושאים בסיכוני שוק

כל מרכז רווח . חשבון הרווח והפסד של כל אחד מהמגזרים כולל גם את ההתחשבנות בגין ההון המוקצה למגזר
 ומחוייב בגין תוספת risk free)( חסרת סיכון מזוכה על ההון הראשוני שהוקצה לו בגין נכסי הסיכון לפי תשואה

 בשיטה זו מזוכה ההון הפנוי של הבנק בריבית השווה לעלות השולית של גיוס מקורות. העלות על ההון המשני
ההכנסות מניהול הנוסטרו נרשמות במגזר הניהול הפיננסי . בהתאם למגזר אותו הוא מממן או מושקע בשוק ההון

  .שוק ההון

ל ההפרשות הנוספות הנדרשות על "כנ.  נזקפות במרכז הרווח שבו מתנהל חשבון הלקוחובות מסופקיםההפרשות לח
  .פי הוראות בנק ישראל

  הכנסות תפעוליות
או מחברות בנות בגין /ו, שהבנק גובה מלקוחותיו) עמלות והכנסות תפעוליות אחרות(כל ההכנסות התפעוליות 

רווחי היעודה , הכנסות מניירות ערך נוסטרו. ח שבו מתנהל חשבון הלקוחנזקפות לזכות מרכז הרוו שירותים שונים
  .ניהול פיננסישוקי הון   ודיבידנדים שהבנק מקבל נזקפים במרכז הרווח שללפיצויים

  הוצאות

היקפי הפעילות פי ועל , "תמחיר פעולות" השונים בהתבסס על מערכת למגזרי הפעילותהוצאות הבנק מיוחסות 
  ). של מרכזי הרווחכמות הפעולות(

קו ,  מערכת תמחירית המחשבת עלות לפעולה תוך התחשבות בסוג הפעולה- רב ממדי  תמחיר-התמחיר הינו 
  . פעולות מסוגים שונים6,400-במערכת מתומחרות כ. העסקים וערוץ ההפצה

 ההתחייבות כמו הוצאות בקשר עם) מגזר הפעילות(הוצאות שאינן קשורות לפעילות הישירה של מרכז הרווח 
  .האקטוארית לפנסיה אינן נזקפות למרכזי הרווח ונזקפות במגזר ניהול פיננסי

  מדידת תשואה להון

. לגבי כל מגזר פעילות נערך חישוב של נכסי הסיכון במגזר ועל פי תוצאות החישוב מוקצה למגזר הון ראשוני ומשני
   .בהתאם לתוצאות המתקבלות מחושבת למגזר התשואה להון
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  )המשך( מגזרי פעילות ואזורים גאוגרפיים - 28באור 
  סכומים מדווחים 

   על מגזרי פעילותמידע  )א(

  2009 בדצמבר 31ביום  דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה

מגזרמגזרמגזרמגזר

סך הכלמגזרניהולבנקאותמגזרמגזרעסקיםמשקי

מאוחד אחרפיננסיפרטיתמסחריעיסקיקטניםבית

(במיליוני ש"ח)

רווח (הפסד) מפעולות מימון 

לפני הפרשה לחובות מסופקים

333187,023(203)1,0641,0363,0281,747מחיצוניים - 

-(16)63813(336)(1,136)(180)1,017בינמגזרי  - 

2,0818561,8921,41143534627,023סך הכל

הכנסות תפעוליות ואחרות :

1,7014599374184384601504,563מחיצוניים - 

-(34)163(39)(120)(59)233בינמגזרי  - 

1,9344008173794544631164,563סך הכל

4,0151,2562,7091,79088980911811,586סך כל ההכנסות 

2812285793833511-1,517הפרשה לחובות מסופקים

3,472739568932676524266,937הוצאות תפעוליות ואחרות

רווח מפעולות

2622891,562475178274923,132רגילות לפני מסים

הפרשה למסים על

7310154916457841631,191הרווח מפעולות רגילות

רווח (הפסד) מפעולות

1,941(71)1891881,013311121190רגילות לאחר מסים

 חלק  הקבוצה ברווחים (הפסדים) 

מפעולות רגילות לאחר מסים של

81(5)86----- חברות כלולות לאחר השפעת המס

חלקם של בעלי מניות חיצוניים 

ברווחים מפעולות רגילות לאחר 

(36)-(3)(5)---(28)מסים של חברות מאוחדות

1,986(76)1611881,013311116273רווח נקי (הפסד) מפעולות רגילות 

רווח מפעולות בלתי

2828------רגילות לאחר מסים

2,014(48)1611881,013311116273רווח נקי (הפסד) 

תשואה להון (אחוז הרווח מההון

  10.20%(11.09%)3.61%16.44%14.44%8.95%18.85%10.49%היחסי לפי חלק המגזר בנכסי הסיכון)
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  )המשך( מגזרי פעילות ואזורים גאוגרפיים - 28באור 
 סכומים מדווחים

  )המשך (מידע על מגזרי פעילות  )א(

  )המשך (2009 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

מגזרמגזרמגזרמגזר

סך הכלמגזרניהולבנקאותמגזרמגזרעסקיםמשקי

מאוחד אחרפיננסיפרטיתמסחריעיסקיקטניםבית

(במיליוני ש"ח)

64,60917,60877,71246,73811,10494,4346,513318,718יתרה ממוצעת של נכסים

1,871881,967----8מזה: השקעות בחברות כלולות

125,74115,69034,41133,54241,73545,6711,533298,323יתרה ממוצעת של התחייבויות

57,30414,68790,12044,6297,90333,4175,558253,618יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של קרנות

37,5881,5417092,9214,122435-47,316נאמנות וקרנות השתלמות

45,3693,28266,75132,86459,140100,160-307,566יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של

7,433373256616296-929,066נכסים אחרים בניהול

10,106(15)1,0236431,435964645,992מרווח מפעילות מתן אשראי

(4,946)77(6,469)8349144217260מרווח מפעילות קבלת פקדונות

1,863(60)224122413230111823אחר

סך הכל רווח מפעולות מימון לפני

  2,0818561,8921,41143534627,023הפרשה לחובות מסופקים
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  )המשך( מגזרי פעילות ואזורים גאוגרפיים - 28באור 
 סכומים מדווחים

  )א(מידע על מגזרי פעילות   )א(

  2008 בדצמבר 31ביום  דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה

מגזרמגזרמגזרמגזר

סך הכלמגזרניהולבנקאותמגזרמגזרעסקיםמשקי

מאוחד אחרפיננסיפרטיתמסחריעיסקיקטניםבית

(במיליוני ש"ח)

רווח (הפסד) מפעולות מימון 

לפני הפרשה לחובות מסופקים

16,380(779)(617)3001,2083,9052,362מחיצוניים - 

-(15)(65)906(839)(2,022)(302)2,337בינמגזרי  - 

6,380(14)(844)2,6379061,8831,523289סך הכל

הכנסות תפעוליות ואחרות :

1682,800(612)1,689434335401385מחיצוניים - 

-(32)152(32)(164)(26)237בינמגזרי  - 

1362,800(610)1,926408171369400סך הכל

1229,180(1,454)4,5631,3142,0541,892689סך כל ההכנסות 

3401821,070487858-2,145הפרשה לחובות מסופקים

3,1587085129005711,112427,003הוצאות תפעוליות ואחרות

רווח (הפסד) מפעולות

8032(2,624)1,065424472505110רגילות לפני מסים

הפרשה למסים (הטבה) על

263421(902)43619017820650הרווח מפעולות רגילות

רווח (הפסד) מפעולות

(389)(183)(1,722)62923429429960רגילות לאחר מסים

 חלק  הקבוצה ברווחים (בהפסדים) 

מפעולות רגילות לאחר מסים של

249(4)1-252--- חברות כלולות לאחר השפעת המס

חלקם של בעלי מניות חיצוניים 

ברווחים מפעולות רגילות לאחר 

(18)-(3)(2)---(13)מסים של חברות מאוחדות

(158)(187)(1,473)61623429430058רווח נקי (הפסד) מפעולות רגילות 

רווח (הפסד) מפעולות בלתי

250(1)-202182263רגילות לאחר מסים

92(188)(1,473)81825229632661רווח נקי (הפסד) 

תשואה להון (אחוז הרווח מההון

  0.46%(42.40%)(46.85%)19.75%20.69%4.48%8.50%10.44%היחסי לפי חלק המגזר בנכסי הסיכון)
  
  .סווג מחדש  )א(

  



 

436  

  )המשך( פעילות ואזורים גאוגרפיים  מגזרי- 28באור 
 סכומים מדווחים

  )המשך) (א(זרי פעילות מידע על מג  )א(

  )המשך (2008 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

מגזרמגזרמגזרמגזר

סך הכלמגזרניהולבנקאותמגזרמגזרעסקיםמשקי

מאוחד אחרפיננסיפרטיתמסחריעיסקיקטניםבית

(במיליוני ש"ח)

60,31918,02772,32050,67610,06182,0195,972299,394יתרה ממוצעת של נכסים

4-1,829661,907--8מזה: השקעות בחברות כלולות

121,91714,42129,52431,57738,05941,8902,237279,625יתרה ממוצעת של התחייבויות

52,20215,34883,28548,3597,36539,6245,588251,771יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של קרנות

32,6891,3467462,8334,677339-42,630נאמנות וקרנות השתלמות

42,5233,34570,60239,67761,191105,148-322,486יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של

8,077464290963292-12210,208נכסים אחרים בניהול

10,337(12)1,0516351,275969426,377מרווח מפעילות מתן אשראי

(4,005)(16)(6,099)1,35316680283228מרווח מפעילות קבלת פקדונות

1448(1,122)23310552827119אחר

סך הכל רווח מפעולות מימון לפני

  6,380(14)(844)2,6379061,8831,523289הפרשה לחובות מסופקים
  
  .סווג מחדש  )א(
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  )המשך( מגזרי פעילות ואזורים גאוגרפיים - 28באור 
 סכומים מדווחים

  )המשך(מידע על מגזרי פעילות   )א(

  2007 בדצמבר 31ביום  דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה

מגזרמגזרמגזרמגזר

סך הכלמגזרניהולבנקאותמגזרמגזרעסקיםמשקי

מאוחד אחרפיננסיפרטיתמסחריעיסקיקטניםבית

(במיליוני ש"ח)

רווח (הפסד) מפעולות מימון 

לפני הפרשה לחובות מסופקים

2,987227,648(1,290)1,0403,4362,127(674)מחיצוניים - 

-(65)(2,357)1,767(688)(1,728)(172)3,243בינמגזרי  - 

7,648(43)2,5698681,7081,439477630סך הכל

הכנסות תפעוליות ואחרות 

1,6764425304274613703164,222מחיצוניים - 

-(34)162(31)(152)(27)226בינמגזרי  - 

1,9024153783964773722824,222סך הכל

4,4711,2832,0861,8359541,00223911,870סך כל ההכנסות 

407-(19)-180(71)178139הפרשה לחובות מסופקים

3,456893525899687435426,937הוצאות תפעוליות ואחרות

רווח מפעולות

8372511,6327562675861974,526רגילות לפני מסים

הפרשה למסים על

26910561327576356281,722הרווח מפעולות רגילות

רווח מפעולות

5681461,0194811912301692,804רגילות לאחר מסים

 חלק  הקבוצה ברווחים 

מפעולות רגילות לאחר מסים של

5-179-184--- חברות כלולות לאחר השפעת המס

חלקם של בעלי מניות חיצוניים 

בהפסדים (ברווחים) מפעולות רגילות  

(4)(1)2(5)----לאחר מסים של חברות מאוחדות

5681461,0194861864111682,984רווח נקי מפעולות רגילות 

רווח מפעולות בלתי

2782918166-26373רגילות לאחר מסים

8461751,0375021924111943,357רווח נקי

תשואה להון (אחוז הרווח מההון

  22.14%15.40%16.51%12.23%33.44%14.00%41.87%17.38%היחסי לפי חלק המגזר בנכסי הסיכון)
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  )המשך( פעילות ואזורים גאוגרפיים  מגזרי- 28באור 
 סכומים מדווחים

  )המשך(מידע על מגזרי פעילות   )א(

  )המשך (2007 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

מגזרמגזרמגזרמגזר

סך הכלמגזרניהולבנקאותמגזרמגזרעסקיםמשקי

מאוחד אחרפיננסיפרטיתמסחריעיסקיקטניםבית

(במיליוני ש"ח)

54,16217,23767,04050,63210,25791,1895,636296,153יתרה ממוצעת של נכסים

10-1,634561,704--4מזה: השקעות בחברות כלולות

121,86114,27628,54033,48642,57733,2432,898276,881יתרה ממוצעת של התחייבויות

46,30713,77676,14249,7546,95935,5925,616234,146יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של קרנות

34,8991,2424592,7445,635245-45,224נאמנות וקרנות השתלמות

42,9594,79778,92941,46365,051109,874758343,831יתרה ממוצעת של ניירות ערך

יתרה ממוצעת של

11,053--8,3814755581,222417נכסים אחרים בניהול

7,902(62)9325721,151891834,335מרווח מפעילות מתן אשראי

(1,983)52(4,369)1,367173109231454מרווח מפעילות קבלת פקדונות

1,729(33)664(60)270123448317אחר

סך הכל רווח מפעולות מימון לפני

  7,648(43)2,5698681,7081,439477630הפרשה לחובות מסופקים
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  )המשך( מגזרי פעילות ואזורים גאוגרפיים - 28באור 
 סכומים מדווחים

  )א: (ילות לפי אזורים גאוגרפייםמידע על הפע  )ב(

31 בדצמבר 2009

סך הכל

סך הכלמחוץ

מאוחדלישראלאחריםרומניהלוקסמבורגשוויץבריטניהארה"בישראל

(במיליוני ש"ח)

9,818678425244275146-1,76811,586סך כל ההכנסות (ב)

301332,014(7)1,8811750376הרווח הנקי 

285,39919,2958,0915,4581,2601,69857436,376321,775סך כל הנכסים

181,93512,2686,8251,8372491,12942622,734204,669אשראי לציבור

220,19414,8225,6034,1784,15791954530,224250,418פיקדונות הציבור

31 בדצמבר 2008

סך הכל

סך הכלמחוץ

מאוחדלישראלאחריםרומניהלוקסמבורגשוויץבריטניהארה"בישראל

(במיליוני ש"ח)

6099,180(5)106(452)8,57163826296סך כל ההכנסות (ב)

92(424)9(54)(192)25(243)51631הרווח הנקי 

268,79222,0338,7603,4535,3121,87456842,000310,792סך כל הנכסים

189,20813,8106,4571,9771111,20444824,007213,215אשראי לציבור

212,92315,9715,9011,4087,11197949031,860244,783פיקדונות הציבור

31 בדצמבר 2007

סך הכל

סך הכלמחוץ

מאוחדלישראלאחריםרומניהלוקסמבורגשוויץבריטניהארה"בישראל

(במיליוני ש"ח)

10,68243127622550971091,18811,870סך כל ההכנסות (ב)

  35493,357(29)45926(37)3,308הרווח הנקי 
  
  .הסיווג בוצע לפי מיקום המשרד  )א(

  .רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים והכנסות תפעוליות ואחרות  )ב(
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  אשראים ופיקדונות מפיקדונות מיועדים,  פיקדונות מיועדים- 29באור 
 כומים מדווחיםס

31 בדצמבר 312008 בדצמבר 2009

(במיליוני ש"ח)

אשראים ופיקדונות מפיקדונות מיועדים

419432סך הכל אשראי לציבור

פיקדונות מיועדים

1416פיקדונות הציבור

4829פיקדונות מבנקים

575677פיקדונות הממשלה

  637722סך הכל

  

   תמצית הדוחות הכספיים של הבנק- 30באור 
  

  2009 בדצמבר 31מאזן הבנק ליום   )א(

31 בדצמבר 312008 בדצמבר 2009

(במיליוני ש"ח)

נכסים

71,95358,355מזומנים ופיקדונות בבנקים

48,62737,056ניירות ערך

744125ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר 

132,620144,574אשראי לציבור

407520אשראי לממשלות

14,26912,518השקעות בחברות מוחזקות

3,1343,011בניינים וציוד

8,24711,547נכסים אחרים

280,001267,706סך כל הנכסים

התחייבויות והון

230,223221,409פיקדונות הציבור

4,8383,481פיקדונות מבנקים

603733פיקדונות מממשלות

216374ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר 

5,5264,637כתבי התחייבות נדחים

16,73318,400התחייבויות אחרות

258,139249,034סך כל ההתחייבויות

21,86218,672הון עצמי

  280,001267,706סך כל ההתחייבויות וההון
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  )המשך( תמצית הדוחות הכספיים של הבנק - 30באור 
 סכומים מדווחים

  תמצית דוח רווח והפסד  )ב(

  2009 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

  

200920082007

(במיליוני ש"ח)

5,2544,9726,062רווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

1,2691,751318הפרשה לחובות מסופקים

3,9853,2215,744רווח מפעילות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים

3,2111,6282,756ההכנסות התפעוליות והאחרות

4,9925,0855,059ההוצאות התפעוליות והאחרות

3,441(236)2,204רווח (הפסד) מפעולות רגילות לפני מסים

9882171,314הפרשה למסים על הרווח (הפסד) מפעולות רגילות

2,127(453)1,216רווח (הפסד) מפעולות רגילות לאחר מסים

חלק הבנק ברווחים מפעולות רגילות של חברות

770295857מוחזקות לאחר השפעת המס

2,984(158)1,986רווח נקי (הפסד) מפעולות רגילות

28250373רווח מפעולות בלתי רגילות  לאחר מסים

  2,014923,357רווח נקי
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  )המשך( תמצית הדוחות הכספיים של הבנק - 30באור 
 סכומים מדווחים

  דוח על תזרימי המזומנים  )ג(

  2009 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

200920082007

(במיליוני ש"ח)

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

2,014923,357רווח נקי לשנה

ההתאמות הדרושות להצגת המזומנים מפעולות:

חלק הבנק בהפסדים (ברווחים) בלתי מחולקים של חברות 

1,078(324)(677)מוחזקות כולל רווחים בלתי רגילים בניכוי דיבידנד שהתקבל
אחר, נטו (כולל הפרשות לחובות מסופקים ולירידת ערך של 

4924,999633ניירות ערך)

1,8294,7675,068מזומנים, נטו, מפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות בנכסים

(219)(123)(235)השקעות נוספות במניות של חברות מאוחדות

(21,966)(17,608)7,373אחר

(22,185)(17,731)7,138מזומנים, נטו, מפעילות (ששימשו לפעילות) בנכסים

תזרימי מזומנים מפעילות בהתחייבויות ובהון    

1,000917134הנפקת אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

(2,500)(1,684)-דיבידנד ששולם לבעלי המניות

-614-הנפקת מניות לעובדים

8,23914,31212,316אחר

9,23914,1599,950מזומנים, נטו, מפעילות בהתחייבויות ובהון

(7,167)18,2061,195גידול (קיטון) במזומנים

34,18332,98840,155יתרת מזומנים לתחילת השנה

  52,38934,18332,988יתרת מזומנים לסוף השנה
  
  מידע על בסיס נתונים נומינליים היסטוריים לצרכי מס  )ד(

31 בדצמבר 312008 בדצמבר 2009

(במיליוני ש"ח)

278,299266,175סך כל הנכסים

258,102248,984סך כל ההתחייבויות

20,19717,191הון עצמי

  (69)2,064רווח נקי (הפסד) (א)
  
  .חברות כלולות כמתחייב לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל) הפסדי(לא כולל רווחי   )א(
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  תמצית דוחות כספיים
  

  של חברות מאוחדות
  

  עיקריות
  

  

  

  



      ב"בנק לאומי ארה
  רף. א: יושב ראש הדירקטוריון

 רוזן. ע: מנהל כללי
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2009200820092008

התחייבויות והוןנכסים

4,2764,871פיקדונות320743מזומנים ופיקדונות בבנקים

250335התחייבויות אחרות1,2781,147ניירות ערך

9090שטרי הון 3,2003,582הלוואות

1518בניינים וציוד

484464אמצעים הוניים287270נכסים אחרים

5,1005,760סך כל הנכסים

סך כל ההתחייבויות 

5,1005,760והאמצעים ההוניים

תמצית דוח רווח והפסד  לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2009 ( במיליוני דולרים) 

20092008

115127רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

2415הפרשה לחובות מסופקים

91112רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים

4444הכנסות תפעוליות ואחרות

125133הוצאות תפעוליות ואחרות

1023רווח מפעולות רגילות לפני מסים

44הפרשה למסים 

619רווח נקי

תמצית מאזן מאוחד ליום 31 בדצמבר 2009 ( במיליוני דולרים) 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      לימיטד) שוויץ(בנק לאומי 
  מאור. ג: יושב ראש הדירקטוריון

 זיידנברג . א: מנהל כללי
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2009200820092008

התחייבויות והוןנכסים

114381פיקדונות מבנקים798278מזומנים ופיקדונות בבנקים

1,164515פיקדונות וחשבונות אחרים498549הלוואות

5050שטרי התחייבויות נדחים171186ניירות ערך

179167אמצעים הוניים ורזרבות40100נכסים אחרים

1,5071,113סך כל הנכסים

סך כל ההתחייבויות 

1,5071,113והאמצעים ההוניים
סך השקעות לקוחות           

4,7384,878(חוץ מאזני)

תמצית דוח רווח והפסד  לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2009 ( במיליוני פר''ש) 

20092008

1915הכנסות מריבית, נטו

4139הכנסות תפעוליות ואחרות

4849הוצאות תפעוליות ואחרות

125רווח מפעולות רגילות לפני מסים

31הפרשה למסים

94רווח נקי

תמצית מאזן מאוחד ליום 31 בדצמבר 2009 ( במיליוני פר''ש) 

  
  

  

  



      .סי.אל.בנק לאומי בריטניה פי
  רף. א: דירקטוריוןיושב ראש ה
 וייס . ל: נהל כללידירקטור ומ
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2009200820092008

התחייבויות והוןנכסים

9381,086פיקדונות 108235מזומנים ופיקדונות בבנקים

195231פיקדונות מבנקים1,1151,151הלוואות

7373שטרי התחייבות נדחים86103ניירות ערך

1687התחייבויות אחרות44ציוד ומבנים

10196אמצעים הוניים1080נכסים אחרים

1,3231,573סך כל הנכסים

סך כל ההתחייבויות 

1,3231,573והאמצעים ההוניים

תמצית דוח רווח והפסד  לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2009 ( במיליוני ליש''ט) 

20092008

2831רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

1824הפרשה לחובות מסופקים

107רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים

188הכנסות תפעוליות ואחרות

2521הוצאות תפעוליות ואחרות

(6)3רווח (הפסד) מפעולות רגילות לפני מסים

2(1)הפרשה למסים (הטבה) על הרווח מפעולות רגילות

(4)2רווח נקי (הפסד)

תמצית מאזן מאוחד ליום 31 בדצמבר 2009 ( במיליוני ליש''ט) 

  
  

  

  



      בנק לאומי לוקסמבורג
  איצקוביץ. צ: יושב ראש הדירקטוריון

 מוסקוביץ. י: מנהל כללי
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2009200820092008

התחייבויות והוןנכסים

475498פיקדונות הציבור350534מזומנים ופיקדונות בבנקים

52212פיקדונות מבנקים157173ניירות ערך

610התחייבויות אחרות4521אשראי לציבור

533720סך כל ההתחייבויות912נכסים אחרים

2820הון עצמי

561740סך כל הנכסים

סך כל ההתחייבויות וההון 

561740העצמי

20092008

55רווח מפעולות מימון

65הכנסות תפעוליות ואחרות

724הוצאות תפעוליות ואחרות

(14)4רווח נקי  (הפסד)

תמצית מאזן מאוחד ליום 31 בדצמבר 2009 ( במיליוני אירו) 

תמצית דוח רווח והפסד  לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2009 ( במיליוני אירו) 

  
  

  

  



      מ"בנק לאומי למשכנתאות בע
  זלדמן. א: יושב ראש הדירקטוריון

  בורשטיין. י: מנהל כללי
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סכומים מדווחים

2009200820092008

התחייבויות והוןנכסים

6,2306,980פיקדונות הציבור1311מזומנים ופיקדונות בבנקים

31,03826,795פיקדונות מבנקים

3333פיקדונות הממשלה43,69739,783אשראי לציבור

4163אגרות חוב6257בנינים וציוד

3,8313,803כתבי התחייבות נדחים203219נכסים אחרים

321246התחייבויות אחרות

41,49437,920סך כל ההתחייבויות

2,4812,150הון עצמי

43,97540,070סך כל הנכסים

סך כל ההתחייבויות וההון 

43,97540,070העצמי

תמצית דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2009 ( במיליוני ש''ח) 

סכומים מדווחים

20092008

310430רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

103(20)הפרשה לחובות מסופקים

330327רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים

123121הכנסות תפעוליות ואחרות

240241הוצאות תפעוליות ואחרות

213207רווח מפעולות רגילות לפני מסים

8281הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות

131126רווח נקי

תמצית מאזן מאוחד ליום 31 בדצמבר 2009 ( במיליוני ש''ח) 

  
  

  

  



      מ"בנק ערבי ישראלי בע
  זוסמן. ש: יושב ראש הדירקטוריון

  אייל. י: מנהל כללי
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סכומים מדווחים

2009200820092008

התחייבויות והוןנכסים

3,1613,217פיקדונות הציבור 9981,003מזומנים ופיקדונות בבנקים

938931פיקדונות מבנקים709794ניירות ערך

154100כתבי התחייבות נדחים2,9582,885אשראי לציבור

176180התחייבויות אחרות4950בניינים וציוד

4,4294,428סך כל ההתחייבויות 4540נכסים אחרים

330344הון עצמי

4,7594,772סך כל הנכסים

סך כל ההתחייבויות וההון 

4,7594,772העצמי

תמצית דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2009 ( במיליוני ש''ח) 

סכומים מדווחים

20092008

232235רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

2627הפרשה לחובות מסופקים

206208רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים

102102הכנסות תפעוליות ואחרות

177188הוצאות תפעוליות ואחרות

131122רווח מפעולות רגילות לפני מסים

5248הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות

7974רווח נקי

8080דיבידנד  ששולם

תמצית מאזן מאוחד ליום 31 בדצמבר 2009 ( במיליוני ש''ח) 

  
  

  

  



  מ"לאומי קארד בע
  לדרמן. ב: יושב ראש הדירקטוריון

  כהן . ד: מנהל כללי
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סכומים מדווחים

2009200820092008

התחייבויות והוןנכסים

977853אשראי מתאגידים בנקאים2231מזומנים ופיקדונות בבנקים

חייבים בגין פעילות בכרטיסי 

6,9766,456אשראי

זכאים בגין פעילות בכרטיסי 

5,2424,977אשראי השקעות בחברות כלולות 

115116התחייבויות אחרות99ואחרות

6,3345,946סך כל ההתחייבויות136122ציוד

834696הון עצמי2524נכסים אחרים

7,1686,642סך כל הנכסים

סך כל ההתחייבויות וההון 

7,1686,642העצמי

תמצית דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2009 ( במיליוני ש''ח) 

סכומים מדווחים

2008 (א)2009

695680הכנסות מעיסקאות בכרטיסי אשראי

118109רווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

-7הכנסות אחרות

2929הפרשה לחובות מסופקים

600581הוצאות תפעול ואחרות

191179רווח מפעולות רגילות לפני מסים

5351הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות

138128רווח מפעולות רגילות לאחר מסים

1-רווחים מפעולות רגילות של חברות כלולות לאחר השפעת מס

17-רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

138146רווח נקי

תמצית מאזן מאוחד ליום 31 בדצמבר 2009 ( במיליוני ש''ח) 

  
  

  

.סווג מחדש  )א(



  )מ"בית השקעות בע' לשעבר לאומי ושות(מ " פרטנרס בעלאומי
  *נהרי. ז: יושב ראש הדירקטוריון

 זלדמן. א: מנהל כללי
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סכומים מדווחים

2009200820092008

התחייבויות והוןנכסים

179412מזומנים ופיקדונות בבנקים

5333התחייבויות אחרות1,261550ניירות ערך

13357השקעה בחברות מוחזקות

1,072672שטרי הון 54רכוש קבוע

464322הון עצמי114נכסים אחרים

1,5891,027סך כל הנכסים

סך כל ההתחייבויות וההון 

1,5891,027העצמי

תמצית דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2009 ( במיליוני ש''ח) 

סכומים מדווחים

20092008

-1הפסד מפעולות מימון

(3)85הכנסות (הוצאות) תפעוליות ואחרות

3625הוצאות תפעוליות ואחרות

(28)50רווח (הפסד)  מפעולות רגילות לפני מסים

516הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות

(44)45רווח (הפסד) מפעולות רגילות לאחר מסים

(4)(2)חלק החברה ברווחים (בהפסדים) נטו, מפעולות רגילות של חברות כלולות

(48)43רווח נקי  (הפסד)

תמצית מאזן מאוחד ליום 31 בדצמבר 2009 ( במיליוני ש''ח) 

  
  
  .2010 בינואר 24רף התפטר ביום .  א מרר הקודם"היו.ר הדירקטוריון" נהרי ליו. התמנה מר ז2010 במרס 10-ב  *
  



  מ"לאומי חברה למימון בע
  אייזנטל. מ: יושב ראש הדירקטוריון

  (*)שלוסמן . ע: מנהל כללי
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2009200820092008

התחייבויות והוןנכסים

14,83110,792מזומנים ופיקדונות בבנקים

אגרות חוב וכתבי התחייבות 

14,67610,633נדחים

2-התחייבויות אחרות

14,67610,635סך כל ההתחייבויות-2נכסים אחרים

157157הון עצמי

14,83310,792סך כל הנכסים

סך כל ההתחייבויות וההון 

14,83310,792העצמי

תמצית דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2009 ( במיליוני ש''ח) 

20092008

1619רווח מפעולות מימון

22הוצאות תפעוליות ואחרות

1417רווח מפעולות לפני מסים על ההכנסה

56הפרשה למסים על ההכנסה

911רווח נקי 

910דיבידנד ששולם

תמצית מאזן מאוחד ליום 31 בדצמבר 2009 ( במיליוני ש''ח)  ( א) 

  
  
  .'דוידוביץ. ב.ל צ"כיהן כמנכ 2009באפריל  1-עד ל  *

  .(IFRS)הדוחות הכספיים נערכו על ידי החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים   )א(
  

  



  מ"לאומי ליסינג והשקעות בע
  קצב . א: יושב ראש הדירקטוריוןמ "מ

  דוידוביץ. ב.צ: מנהל כללי
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סכומים מדווחים

2009200820092008

התחייבויות והוןנכסים

187236פקדונות מבנקים14384מזומנים ופקדונות בבנקים

1510התחייבויות אחרות1227השקעות

202246סך כל ההתחייבויות932948אשראי לציבור

889816הון עצמי43נכסים אחרים

1,0911,062סך כל הנכסים

סך כל ההתחייבויות וההון 

1,0911,062העצמי

תמצית דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2009 ( במיליוני ש''ח) 

סכומים מדווחים

20092008

6280רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

12הכנסות אחרות

5-ירידת ערך השקעה

6377רווח מפעולות לפני הפרשה לחובות מסופקים

31הפרשה לחובות מסופקים

6076רווח מפעולות לאחר הפרשה לחובות מסופקים

109הוצאות תפעוליות

5067רווח מפעולות רגילות לפני מסים

1318הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות

3749רווח רגיל לאחר מסים 

-36רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

7349רווח נקי

תמצית מאזן מאוחד ליום 31 בדצמבר 2009 ( במיליוני ש''ח) 

  
  

  

  

  

        



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  מ"בנק לאומי לישראל בע

  
  דוח תקופתי 

  
   2009לשנת 

  

  





  

 

  

 עמוד   תקנה ' מס

   דוחות כספיים וחוות דעת רואי חשבון מבקרים   9

 455  כולל מען רשום, פרטי התאגיד  9, א25, 7-ו 1

 456   המאזןרשימת השקעות בחברות בנות ובחברות קשורות לתאריך  11

 464  בתקופת הדוח  ת בחברות בנות ובחברות קשורותשינויים בהשקעו   12

 465  התאגיד מהן לתאריך המאזן  הכנסות של חברות בנות וחברות קשורות והכנסות  13

אם מתן הלוואות היה אחד , המאזן רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שניתנו לתאריך  14

  העיקריים של התאגיד מעיסוקיו

  

467 

 467  או הפסקת המסחר נרשמו למסחר בבורסה  20

 467  תשלומים לנושאי משרה בכירה   21

 467  עסקאות עם בעל שליטה  22

 468  הון רשום הון מונפק וניירות ערך המירים  א24

בחברה בנות או בחברה קשורה סמוך , בתאגיד י בעלי ענין"ע המירים המוחזקים ע"מניות וני  24

  לתאריך הדוח  ככל האפשר

  

469 

 472   של התאגיד הדירקטורים  26

 487  נושאי משרה בכירה של התאגיד  א26

 499  רואי החשבון מבקרים של התאגיד   27

 499  המלצות והחלטות הדירקטורים והאסיפה הכללית  29

 501  תחתימו  5
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   2009דוח תקופתי לשנת 

  מ"בנק לאומי לישראל בע  :שם החברה

  520018078  :חברה ברשם' מס

  65546 אביב-תל ,34יהודה הלוי ' רח, יבית לאומ  :מען רשום

    )א25תקנה (

כתובת דואר 

  :אלקטרוני

Yaelru@bll.co.il  

    )א25תקנה (

  03-5148111  :1טלפון 

  03-5149419  :2טלפון 

  03-5149732  :פקסימיליה

    )א25תקנה (

  31.12.2009  :תאריך המאזן

    )9תקנה (

  24.3.2010  :תאריך הדוח 

    )7- ו1תקנה (

 הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים בצירוף חוות דעת רואי החשבון המבקרים מצורפים  :9קנה ת

  ומהווים חלק בלתי נפרד מדוח זה
  

  



   רשימת השקעות במניות ובניירות ערך המירים בחברות בנות - 11תקנה 
  31.12.2009ליום 
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 החברהם ש

  

  

   )א( סוג המניה

  

  

 מספר מניות

  

  

  )ב( נ"כ ע"סה

      

 51 51 ח"ש 1ר "מ מ"לאומי קרדיט ריסק פרודקטס בע -.פי.אר.סי.אל

 5,877,047 5,877,047 ח"ש 1ר "מ מ"בניני בנק בע

 10,008,513 10,008,513 ט" ליש1ר "מ .סי.אל.פי) בריטניה(בנק לאומי 

 12,250,000 12,250 רו י א1000ר "מ  .א.ס) לוקסמבורג(בנק לאומי 

 2,185,245 21,852,446  0.10$ר בנות "מ בנק לאומי לישראל קורפוריישן

 13,350,000 133,500 ש " פר100' ר א"מ לימיטד) שווייץ( בנק לאומי

 14,399,500 28,799 ש" פר500' ר ב"מ 

 - - שעור החזקה והצבעה 

 1,018,547 1,018,547  ח"ש 1ר "מ מ"בנק לאומי למשכנתאות בע

 247,688,890 2,476,888,896  רון0.1 ר"מ .א.בנק לאומי רומניה ס

 10,122 1,012,173  ח"ש 0.01ר "מ מ"בנק ערבי ישראלי בע

 2 19,992 ח"ש 0.0001ר "מ מ "בר סחר בע

 - 6 ח"ש 0.0001יסוד  

 195 1,946  ח"ש 0.1ר "מ לטד) 83( ברטרייד אינטרנשיונל טרייד אנד פיננס קומפני

 750,000 750,000  ח"ש 1ר "מ מ"חברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע

 - 100 ח"ש 0.0001ר "מ מ"חברה לרישומים של בנק לאומי לישראל בע

 617,750 617,750 ט" ליש1ר "מ חברה אנגלו פלשתינה לטד

 200 2,000,000 ח"ש 0.0001ר "מ מ"כספיא חב למימון בע

 100,000 100  1000$ר "מ .ו.לאומי אינטרנשיונל אינווסטמנטס נ

 1,000 100  10$ר "מ לאומי אקונומיק קורפוריישן

 5,182 5,182 ח"ש 1ר "מ מ"לאומי גיבוי מידע ותקשורת בע

 780,000 780,000 ח"ש 1ר "מ מ"לאומי שירותי שוק ההון בע

 353 352,810 ח"ש 0.001ר "מ מ"לאומי החזקות ריאליות בע

 50,840,415 5,084,041,480 ח"ש 0.01' ר א"מ  )ג(מ "לאומי פרטנרס בע

 20,000 200,000,000 ח"ש 0.0001ר "מ לאומי חברה למימון בערבון מוגבל

 71 707,642 ח"ש 0.0001ר "מ מ"ומי חברה למסחר אחזקות ופתוח בעלא

 774,800 774,800  פזו 1ר "מ .א.ס) לטין אמריקה(לאומי 
  

  .ש אלא אם צוין אחרת"ע הם ע"כל הני  )א(

 .ח אלא אם צוין אחרת"בש  )ב(

.מ"בית השקעות בע'  שם החברה היה לאומי ושות2/2009עד   )ג(
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  עלות 

  בסכומים 

 מדווחים

  

  

 יערך מאזנ

  

  שיעור החזקה

 ע"בני

  

  חלק הבנק על בסיס

 מאוחד בהון הנפרע

  

 חלק הבנק וחברות בנות

  בזכויות ההצבעה

  %  %  %  )ח"באלפי ש(  )ח"באלפי ש(

- - 51.00 51.00 51.00 

368,427 1,448,334 100.00  100.00 100.00 

69,784,570 617,992 91.32 99.79 99.79 

69,689 102,966 100.00 100.00 100.00 

1,870,722 2,386,042 97.92 100.00 100.00 

- - 100.00 - - 

74,496 - 73.28 - - 

341,632 586,188 - 84.09 93.92  

831,391 2,473,247 99.16  100.00 100.00 

53,039,678 430,871 99.90 99.90 99.90 

42,865 320,656 99.72 99.72 99.72 

- - 100.00 100.00 100.00 

- - 100.00 - - 

- 54 100.00 100.00 100.00 

5,103 15,122 100.00 100.00 100.00 

- - 100.00 100.00 100.00 

- - 100.00 100.00 100.00 

- - 100.00 100.00 100.00 

1,422 10,187 100.00 100.00 100.00 

- 4 100.00 100.00 100.00 

2,071 16,219 100.00 100.00 100.00 

1,773 57,949 100.00 100.00 100.00 

30,913 602,440 100.00 100.00 100.00 

154,072 372,691 100.00 100.00 100.00 

154,351 152,864 100.00 100.00  100.00 

17,260 3,458 100.00 100.00  100.00 

51,321 26,102 100.00 100.00  100.00 

 
 



  )המשך( רשימת השקעות במניות ובניירות ערך המירים בחברות בנות - 11תקנה 
  31.12.2009ליום 
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  שם החברה

  

  

  

 )א( סוג המניה

  

  

  

 תמספר מניו

  

  

  

  )ב( נ"כ ע"סה

      

 304,872 3,048,720,910 ח"ש 0.0001ר "מ מ"לאומי ליסינג והשקעות בע

 30 300,000 ח"ש 0.0001' ר א"מ 

 - - שעור החזקה והצבעה 

 - 2,866 ח"ש 0.0001ר "מ מ"לאומי לפיתוח החקלאות בע

 151,006 1,510,060,236 ח"ש 0.0001' מניות רגילות א 

 47 469,690 ח"ש 0.0001בכורה  

 - - שעור החזקה והצבעה 

 114,379 114,378,586 ח"ש 0.001' ר א"מ מ"לאומי לפיתוח התעשיה בע

 11,125 111,249,344 ח"ש 0.0001ר "מ 

 - - שעור החזקה והצבעה 

 3,192,000 1,200,000 רוי א2.66ר "מ .א.לאומי צרפת ס

 30,000,000 30,000,000  1$ר "מ לאומי רי לימיטד

 576,407 576,407  ריאל1ר "מ לאומי רפרזנטקוס אי סרויקו לטדא

 2 2 ט" ליש1ר "מ לאומי שרותים אירופיים לטד

 2,350 235 ח"ש 10ר "מ מ"לאומי שרותים פיננסיים והשקעות בע

 4,000,000 4,000  $ 1000ר "מ הולדינג. א.לוקסאינווסט ס

 1,189,851 1,189,851,115 ח"ש 0.001ר "מ מ"לין סיטי סנטר בע

 - 2 ח"ש 0.0001ר "מ מ"נאמנים חברה לאחזקות בע

 16,700 167,000,000 ח"ש 0.0001ר "מ מ"לאומי בע-עליה

 828,750 828,750 ח"ש 1ר "מ מ "בע) 1996( ניהול קרנות השתלמות "קהל"

 8 76,500 ח"ש 0.0001ר "מ מ"ע בע"רביד מסחר בני

 100 10,001  0.01$ר "מ )ג(לאומי סי אי לטד 
 

  .ש אלא אם צוין אחרת"ע הם ע"כל הני  )א(

 .ח אלא אם צוין אחרת"בש  )ב(

  .2/2010החברה נסגרה בחודש   )ג(

 



 

459  

י 
מ
או
ל

2
0
0
9

 
   ׀

תי
פ
קו
ת
ח 
דו

  

  

  עלות 

  בסכומים 

 מדווחים

  

  

  

 ערך מאזני

  

  

  שיעור החזקה

 ע"בני

  חלק הבנק 

  בסיסעל 

מאוחד בהון 

 הנפרע

  

  

  חלק הבנק וחברות בנות

  בזכויות ההצבעה

  %  %  % )ח"באלפי ש( )ח"באלפי ש(

- - 95.71 - - 

- - 100.00 - - 

105,177 884,764 - 99.51 99.76 

- - 100.00 - - 

- - 99.99 - - 

- - 91.29 - - 

215,571 58,266 - 99.99 99.99 

- - 90.51 - - 

- - 100.00 - - 

63,238 104,106 - 99.63 99.79 

190,549 14,892 100.00 100.00 100.00 

28,463 94,862 100.00 100.00 100.00 

5,079 1,022 90.22 100.00 100.00 

- - 100.00 100.00 100.00 

11,948 - 100.00 100.00 100.00 

13,636 73,232 100.00 100.00 100.00 

90,849 291,030 100.00 100.00 100.00 

- - 100.00 100.00 100.00 

69,081 88,044 53.87 100.00 100.00 

1,081 1,536 65.00 65.00 50.00 

- 22 51.00 100.00 100.00 

- - 100.00 100.00 100.00 

 
 

  

 
 



  ת במניות ובניירות ערך המירים בחברות קשורות רשימת השקעו- 11תקנה 
  31.12.2009ליום 
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 שם החברה

  

 )א( סוג המניה

  

 מספר מניות

  

 )ב( נ"כ ע"סה

      

 3 3 ח"ש 1ר "מ מ"המטה לביצוע הסדר הקיבוצים בע

 6,250 6,250,000 ח"ש 0.001ר "מ מ"מרכז סליקה בנקאי בע

 1,688 16,880,000 ח"ש 0.0001ר "מ מ"שירותי בנק אוטומטיים בע
 

 . ש אלא אם צוין אחרת"ע הם ע"כל הני  )א(

 .לא אם צוין אחרתח א"בש  )ב(
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  עלות בסכומים 

 מדווחים

  

 ערך מאזני

  שיעור החזקה

 ע"בני

  חלק הבנק על בסיס

 מאוחד בהון הנפרע

  חלק הבנק וחברות בנות

 בזכויות ההצבעה

  %  %  % )ח"באלפי ש( )ח"באלפי ש(

- - 37.50 37.50 37.50 

741 15,092 25.00 25.00 25.00 

1,936 74,229 42.20 42.20 42.20 

  

  

 



   רשימת השקעות באגרות חוב ובשטרי הון בחברות בנות- 11תקנה 
   )א( 31.12.2009ליום 
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  שם החברה

  

  

שטרי הון 

בלתי 

 צמודים 

אגרות חוב 

צמודות 

למדד 

המחירים 

 לצרכן 

  

  

כתבי 

התחייבות 

 נדחים 

  

  

  

  

 כ "סה

  

  

שינוי נטו 

בשנת 

 החשבון 

  

  

  כ"סה

 בדצמבר 31

2008 

        )ח"באלפי ש(  

לאומי קרדיט ריסק פרודקטס -.פי.אר.סי.אל

 מ"בע

  

- 

  

- 

 

10,644 

 

10,644 

 

391 

 

10,253  

 404,246 39,599 443,845 443,845 - - .סי.אל.פי) בריטניה(בנק לאומי 

 55,210 )15,185( 40,025 39,851 174 - מ "בנק לאומי למשכנתאות בע

 102,471 - 102,471 - - 102,471 מ"לאומי החזקות ריאליות בע

 722,000 400,000 1,122,000 - - 1,122,000 )ג(מ "לאומי פרטנרס בע

 53,531 1,871 55,402 - 55,402 - מ"ומי חברה למימון בעלא

 179,351 4,297 183,648 183,648 - - לימיטד) שוויץ(בנק לאומי 

 4,242 (64) 4,178 4,178 - - .א.ס) לטין אמריקה(לאומי 

 100,000 53,482 153,482 - - 153,482 מ "בנק ערבי ישראלי בע

 31,810 557 32,367 32,367 - - .א.ס) לוקסמבורג(בנק לאומי 

 1,663,114 484,948 2,148,062 714,533 55,576 1,377,953 סך הכל

       

       

       :ההרכב

    55,576    )ב(עלות מופחתת לאלה שיש להם שער 

   2,092,486    מופחתת לאלה שאין להם שער עלות

   2,148,062    סך הכל

 

  .הפרשי הצמדה והפרשי שער שנצברו, ות נדחים כוללים ריביתאגרות חוב וכתבי התחייבוי  )א(

  .ח" אש61,592ח הינו "שווי השוק של האג  )ב(

 .מ"בית השקעות בע' היה לאומי ושות שם החברה 2/2009עד   )ג(

 
 

 
 



   הלוואות לחברות בנות ולחברות קשורות - 11תקנה 
  31.12.2009ליום 
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  שעורי ריבית שנתיים       

  

  

  

 שם החברה

  יתרה 

   31-ב

  בדצמבר

2008 

  תנועה 

  נטו 

  במשך

2009 

  יתרה 

   31-ב

  בדצמבר

2009 

  

הלוואות 

בלתי 

 צמודות

הלוואות 

ח או "במט

צמודות 

 ח"מט

  

הלוואות 

צמודות 

 למדד

  

  זמן 

  פרעון 

 סופי

    %    )ח"באלפי ש(  

 01.12.11  0.17-3.5  1,376,274  )675,031( 2,051,305  ב"בנק לאומי ארה

 30.7.10  0.38-0.83  757,628  )181,631( 939,259 .סי.אל.פי) בריטניה(בנק לאומי 

 25.11.13  0.34-6.75 0.45-2.1 255,287  )896,191( 1,151,478 .א.ס) לוקסמבורג(בנק לאומי 

 2.12.10  0.5-2.65  178,876  )738,967( 917,843 לימיטד) שוויץ(בנק לאומי 

 9.10.22 0-6.46 0.48-2.63 1.1-8.85 30,592,974 4,630,378 25,962,596 מ"בנק לאומי למשכנתאות בע

 07.1.19  0.1-8.75  323,217 47,451 275,766 א.מי רומניה סבנק לאו

 15.3.14 2.75-.2  1.25 876,475 17,087 859,388 מ"בנק ערבי ישראלי בע

) חזקההנהול ו(' לאומי ושות

 מ" בע1984

 

5,230 

 

200 

 

5,430 

    

- 

 

31.12.10 

 01.05.13 2.18-4.15 0.47-5.28  186,862  )49,373( 236,235 מ"לאומי ליסינג והשקעות בע

 11.1.10  4.18-4.51 1.9 577,849  )279,285( 857,134 מ"לאומי קארד בע

 20.1.09  2.36  -  )3,813( 3,813 .א.ס) לטין אמריקה(לאומי 

  

 
  



   שינויים בהשקעות בחברות בנות ובחברות קשורות בתקופת הדוח- 12תקנה 
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  תאריך

  השינוי

  

  מהות

  השינוי

  

  שם

  החברה

  

  סוג

  המניה

  כ"סה

  ערך

  נקוב

  

  

  מטבע

  עלות

  נומינלית

  ח"בש

  עלות

  מדווחת

  ח"בש

 2,651.35 2,651.35 ח"ש 53.78 ר"מ מ"לאומי ליסינג והשקעות בע קניה  09-ץמר

 33,490,800.00 33,490,800.00 אירו 6,000,000 ר"מ בנק לאומי לוקסמבורג קניה מהנפקה 09-אפריל

 86.28 86.28 ח"ש 2 ר"מ מ"לאומי ליסינג והשקעות בע קניה 09-מאי

 0.00 0.00 רון 313 ר"מ בנק לאומי רומניה קניה 09-יוני

 99,999,992.40 99,999,992.40 ח"ש 44,220 ר"מ בנק לאומי למשכנתאות קניה מהנפקה 09-יוני

 7,506.00 7,506.00 ח"ש 3 ר"מ מ"לאומי ליסינג והשקעות בע קניה 09-יולי

 99,999,301.68 99,999,301.68 ח"ש 43,046 ר"מ בנק לאומי למשכנתאות קניה מהנפקה 09-ספטמבר

) בריטניה(בנק לאומי  קניה 09-קטובראו

 .סי.אל.פי

 83,782.96 83,782.96 ט"ליש 1,600 ר"מ

 28,310.40 28,310.40 ש"פר 1,500 ר"מ )שווייץ(בנק לאומי לישראל  קניה 09-דצמבר

  

 



   הכנסות של חברות בנות וחברות קשורות והכנסות התאגיד מהן - 13תקנה 
  )א(לתאריך המאזן
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  )הפסד(רווח   

  לפני הפרשה

  למסים על

  )הפסד(רווח 

  אחרי הפרשה

  למסים על

    

  

  ריבית והפרשי הצמדה

  ח"מאג  מהלוואות  דמי ניהול דיבידנדים  )ג) (ב(הכנסה   )ג) (ב(ה הכנס  שם

          )ח"באלפי ש(  

לאומי קרדיט ריסק פרודקטס -.פי.אר.סי.אל

  מ"בע

  

)1,801(  

  

)1,801( 

 

- 

 

-  

 

- 

 

- 

 - - - - 58,011 66,448  מ"בניני בנק בע

 - 3,873 - - 22,752 39,243  ב"בנק לאומי ארה

 57,040 4,824 - - 13,446 19,814  סי.אל.יפ) בריטניה(בנק לאומי 

 2,423 3871 - - 16,966 21,593  .א.ס) לוקסמבורג(בנק לאומי 

 - - - - 899 2,934- בנק לאומי לישראל קורפוריישן

 8,506 7,350 - - 32,792 43,881 לימיטד) שווייץ(בנק לאומי 

 4,590 1,385,087 - - 130,718 212,431 מ "בנק לאומי למשכנתאות בע

 - 38,277 - - 16,697 18,509 .א.בנק לאומי רומניה ס

 3,468 12,069 - 79,779 79,339 131,190 מ "בנק ערבי ישראלי בע

  ברטרייד אינטרנשיונל טרייד אנד פיננס 

 מ "בע) 83( קומפני

  

27 

  

27 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

 - - - - 3,968 5,485 מ "חברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע

 - - - - 4,405 5,942 מ"אומי אחזקות פיננסיות בעל

 - - - - 254 281 .ו.לאומי אינטרנשיונל אינווסטמנטס נ

 - - - - 72 97 מ "לאומי גיבוי מידע ותקשורת בע

 - - - - 2,214 6,290 מ "לאומי שירותי שוק ההון בע

 - - - - 619 838 מ"לאומי החזקות ריאליות בע

 - 784 - - 43,937 48,422 )ד(מ "לאומי פרטנרס בע

 - - - - 13,637 18,333 )ה(מ "לאומי פרטנרס חתמים בע

 - 201 - - (201) (201) מ" בע1984) חזקההנהול ו(' לאומי ושות

 4,642 - - 9,100 8,640 13,916 מ"לאומי חברה למימון בע

 - - -  - 47 50 מ "בע לאומי חברה למסחר אחזקות ופתוח

 - - - - 4,508 5,872 מ "בע. פ.לאומי ל

 87 5 - - )2,650( )1,503( .א.ס) לטין אמריקה(לאומי 

 -  5,970 - - 37,105 51,166  מ"לאומי ליסינג והשקעות בע

 - - - 1,300 337 637 מ"לאומי לפיתוח החקלאות בע
 

 .ולא נכללו ברשימה ז, קופת החשבוןחברות בלתי פעילות וחברות אשר לא היו להן רווחים בת  )א(

 .י החברות"כפי שדווח ע  )ב(

 .מפעולות רגילות בלבד) הפסד(רווח   )ג(

 .מ"בית השקעות בע'  שם החברה היה לאומי ושות2/009עד   )ד(

 .מ"חתמים בע'  שם החברה היה לאומי ושות2/009עד   )ה(

 .דמי סיכון והפצה  )ו(

 .מ''בע) נטקונסלט( שם החברה היה נשיונל קונסלטנטס 2/2009עד   )ז(

 
 



  רות בנות וחברות קשורות והכנסות התאגיד מהן הכנסות של חב   - 13תקנה 
  )המשך() א(ןלתאריך המאז
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  )הפסד(רווח 

  שהאחרי הפר

  למסים על

  )הפסד(רווח 

  לפני הפרשה

  למסים על

  

  

  

  

  

  

  

  

 ריבית והפרשי הצמדה

  ח"מאג מהלוואות דמי ניהול  דיבידנדים  )ג) (ב(הכנסה   )ג) (ב(הכנסה   שם החברה

         )ח"באלפי ש(  

 - - - 1,551 1,285 2,023  מ"לאומי לפיתוח התעשיה בע

 - - - - 1,687 421 מ "לאומי ניהול בע

 - - - - 2,862 1,985  מ" ניירות ערך והשקעות בעלאומי

 - - - - 2 2 מ"בע) 2000(לאומי סטארט ניהול 

 - - - - )3,388( )3,388(  .א.לאומי צרפת ס

)ו( - 137,865 190,755 מ"לאומי קארד בע  70,192 13,676 - 

 - - 6,753 - 1,311 1,808  מ "פ בע"לאומי קמ

 - - - - 12,155 12,155 לאומי רי לימיטד

 - - - - 1,378 1,996 לאומי רפרזנטקוס אי סרויקו לטדא

 - - - - (236) (236) הולדינג. א.לוקסאינווסט ס

 - - - - 12,125 13,472 מ"לין סיטי סנטר בע

 - - - - 9,694 12,050 מ"מרכז סליקה בנקאי בע

 - - - - 263 263 )ז(מ ''לאומי פרטנרס מחקרים בע

 - - - 360 345 558 מ"לאומי בע-עליה

) 1996( ניהול קרנות השתלמות "קהל"

 מ "בע

(93) (90) - - - - 

 - - - - 26,105 35,321 מ"שירותי בנק אוטומטיים בע

 80,756 1,475,987 76,945 9,091   סך הכל
 

 .ולא נכללו ברשימה ז, קופת החשבוןחברות בלתי פעילות וחברות אשר לא היו להן רווחים בת  )א(

 .י החברות"ווח עכפי שד  )ב(

 .מפעולות רגילות בלבד) הפסד(רווח   )ג(

 .מ"בית השקעות בע'  שם החברה היה לאומי ושות2/009עד   )ד(

 .מ"חתמים בע'  שם החברה היה לאומי ושות2/009עד   )ה(

 .דמי סיכון והפצה  )ו(

 .מ''בע) נטקונסלט( שם החברה היה נשיונל קונסלטנטס 2/2009עד   )ז(

 

 



  , רשימת קבוצות של יתרות הלוואות שנתנו לתאריך המאזן :14תקנה 
  אם מתן הלוואות היה אחד מעיסוקיו העיקריים של התאגיד
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  . התאגידלדוחות הכספיים של) ו (4ראה באור 

  

  ניירות ערך או הופסק המסחר נרשמו למסחר בבורסה :20תקנה 

  : הופסק המסחר בניירות הערך הבאים עקב פדיון ניירות הערך2009 בספטמבר 30ביום 

  שווי נקוב  ע"שם ני  ע"ני' מס

  106,838,168  לאומי התחייבות א  6040075

  

  

  תאגידתשלומים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה ב :21תקנה 

לפירוט בעניין התגמולים שניתנו ליושב ראש הדירקטוריון ולחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר מבין נושאי   .א

   . לדוח הדירקטוריון לעיל273עמוד ראה , המשרה הבכירה בקבוצה

אשר חלים גם על (ל הראשי של התאגיד "או המנכ/בעניין הסדרים שבהם כלולים חברי הדירקטוריון ו  .ב

  .לדוחות הכספיים של התאגיד) י (18ראה לעיל בבאור , )חרים בתאגידנושאי משרה א

או היו זכאים , וההוצאות ששולמו להם ר הדירקטוריון"פרט ליו(הסכום הכולל של שכר חברי הדירקטוריון   .ג

ח בגין "ש'  א10,179היה , או מחברה קשורה אשר אינן חורגות מן המקובל, מחברה בת, מהבנק, לקבלם

כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור (ר הדירקטורים מתבסס על הקבוע בתקנות החברות שכ. 2009שנת 

-2008-01אסמכתא  (2008 במאי 15ראה גם הדוח המיידי של הבנק מיום . (2008-ח"התשס, )תיקון)(חיצוני

134607.(  

  

  עסקאות עם בעל שליטה  :22תקנה 

 לדוח 254ראה עמוד , ישראל בשם מדינת ישראללפרטים בדבר הסכמים מהותיים בין התאגיד לבין ממשלת 

  .הדירקטוריון לעיל



  הון מונפק וניירות ערך המירים, הון רשום :א24תקנה 
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  הון המניות של הבנק

  הון רשום

  ח" ש1.0 מניות רגילות בנות

  31.12.2009-ל *הון מונפק ונפרע

  ח" ש1.0 מניות רגילות בנות

2,215,000,000  1,473,551,221**   
  
בהתאמה " בעל סטוק"ו" סטוק"בדוח זה כוללות " בעל מניה"ו" מניות"מלים ה. כל המניות המונפקות הומרו לסטוק רגיל הרשום על שם  *

  .סטוק רגיל. נ.ח ע" ש1.0משמעותה . נ.ח ע" ש1.0ומניה רגילה אחת בת 

  .2009גם לאחר פקיעת יתרת כתבי האופציה בחודש פברואר   **

  

  ניירות ערך המירים

 ביוני 30-הניתנים לפרעון ב, 2002שהונפקו ביוני ויולי ) םלא סחירי(שטרי הון נדחים /פקדונות. נ.ח ע" ש321,900,000

י "ניתנים להמרה בנסיבות מסויימות אשר הוגדרו ע ,י בנק ישראל כהון משני עליון של הבנק" ואשר הוכרו ע2101

  .  מניות רגילות של הבנק138,064,517-ב, המפקח על הבנקים

  



  , י בעלי ענין בתאגיד"ע המירים המוחזקים ע"מניות וני - 24תקנה 
   )1(הבחברה בת או בחברה קשור
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 שם בעל הענין

  

 תעודת 'מס

  זהות 

חברה ' מס

 שםבר

  

  

  

  

 שם הנייר

  

  

  

מס הנייר 

 בבורסה

  

ע "ני' מס

המוחזקים 

בתאריך 

16.3.2010  

  

  

  

  

  שעור החזקה

  

  

  

  

  שעור החזקה בדילול מלא

         
  

  בהון

  

  בהצבעה

בסמכות למנות 

  )2(דירקטיורים 

  

  בהון

  

  בהצבעה 

בסמכות למנות 

  )2(דירקטורים 

ממשלת ישראל 

בשם מדינת 

 )1(ישראל 

  

  

999000001  

  

  

  .ל.ל.סטוק ב

  

  

0604611  

  

  

168,857,502.00  

  

  

11.46  

  

  

14.20  

  

  

-  

  

  

-  

  

  

-  

  

  

-  

  שלמה אליהו 

  מ "אחזקות בע

  וחברות בנות 

 וקשורות שלה

  

  

  

510464803  

  

  

  

  .ל.ל.סטוק ב

  

  

  

0604611  

  

  

  

141,380,000.00  

  

  

  

9.59  

  

  

  

9.59  

  

  

  

-  

  

  

  

-  

  

  

  

-  

  

  

  

-  

  . ל.ל.סטוק ב  1587161  איתן רף

  לאומי סטארט

0604611  120,453.00  

1,000.00  

0.01  

-  

0.01  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

  . ל.ל.סטוק ב  1154780  גליה מאור

  לאומי סטארט

0604611  290,988.00  

1,000.00  

0.02  

-  

0.02  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

  -  -  -  -  000  000  19,000  0604611  .ל.ל.סטוק ב  67639740  ראובן אדלר
  
  ).אם יש(ה לא כולל החזקות של חברות בשליטת המדינ )1(

  . לחוק החברות239לפי סעיף  )2(

  

  



  , מניות וניירות ערך המירים המוחזקים על ידי בעלי ענין בתאגיד- 24תקנה 
   31.12.2009-בחברה בת או בחברה קשורה ל
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  שעור החזקה ישיר            

 %בהצבעה  %בהון   מטבע  מספר המניות  סוג המניה  ברשם שם הנייר' חב' מס  שם בעל הענין

 מ''ע חברה לנאמנות בע.ק.ב 52-001066-1  מ''בניני בנק בע

 0.0005ר ''מ

 100.00 100.00  1000 ח''ש

בנק לאומי 

 100.00 100.00 $ 100  1$ר ''מ אומי ליסינג קורפוריישןבנק ל  ב''ארה

 99.95 99.95 $ 200,000  0.01$ר ''מ ב חברה להשקעות''לאומי ארה  

 100.00 100.00 $ 500 1,000$ר ''מ לאומי סקיוריטיס קורפוריישן  

 100.00 100.00 $ 12,884  100$ר ''מ לאומי פיננשיאל קורפוריישן  

 100.00 100.00 $ 10  1$ר ''מ השקעות אינקלאומי שירותי   

בנק לאומי 

) בריטניה(

 100.00 100.00 ט''ליש 100 ט'' ליש1ר ''מ מ''נאמנים בע. ב.י.א  .סי.אל.פי

 100.00 100.00 ט''ליש 100 ט'' ליש1ר ''מ נומיניס לטד. ב.י.א  

 82.24 82.24 ט''ליש 160,480 ט'' ליש1ר ''מ לאומי אי בי אל לימיטד  

 100.00 100.00 ט''ליש 15,481,457 ט'' ליש1ר ''מ לימיטד) רסי'ג(בנק לאומי   

בנק לאומי 

 100.00 100.00 ט''ליש 924,352 ט'' ליש1ר ''מ לטד.לאומי אוברסיז טרסט קורפ  לטד) רסי'ג(

בנק לאומי 

 100.00 100.00 ש''פר 100 ש'' פר1000ר ''מ א ג ) שוויץ(מנט 'לאומי אסט מנג  לימיטד) שוויץ(

בנק לאומי 

לישראל 

 99.89 99.89 $ 12,925,302  10$ר ''מ ב''בנק לאומי ארה  קורפוריישן

בנק לאומי 

למשכנתאות 

 52-000022-5 מ''בע

ש ''חברה למשכנתאות של בלמ

 מ''בע

 0.0001ר ''מ

 99.80 99.80  59,999,988 ח''ש

 מ''מעלות סוכנות לביטוח בע  

 0.0001ר ''מ

 100.00 100.00  102 ח''ש

בנק ערבי 

 52-002314-4 ישראלי

חברה להשקעות של בנק ערבי 

 100.00 100.00  301 ח'' ש0.01ר ''מ מ''ישראלי בע

   

 0.0001ר ''מ

 100.00 100.00  60,006 ח''ש

חברה לנאמנות 

של בנק לאומי 

 0.92 0.92  8,609 ח'' ש1ר ''מ מ''בנק לאומי למשכנתאות בע 51-000413-8 מ''לישראל בע

 מ''לאומי ליסינג והשקעות בע  

 0.0001ר ''מ

 1.62 3.24  103,140,218 ח''ש

 מ''לאומי לפיתוח התעשיה בע  

 0.0001ר ''מ

 3.61 6.25  8,587,410  ח''ש

 מ''ן בע''נדל  

 0.0001ר ''מ

 100.00 100.00  1,000 ח''ש

 - -  בסכום סימלי - לנאמנות' בנות של החב'  חב63  

  

 



  ,ערך המירים המוחזקים על ידי בעלי ענין בתאגיד מניות וניירות - 24תקנה 
   31.12.2009-בחברה בת או בחברה קשורה ל
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  שעור החזקה ישיר            

  סוג המניה  ברשם שם הנייר' חב' מס  שם בעל הענין

מספר 

 %בהצבעה  %בהון   מטבע  המניות

לאומי אחזקות 

 מ''פיננסיות בע

 

52-003582-5  

  

 מ ''בע. פ.לאומי ל

  

 ח'' ש0.0001ר ''מ

 

499,997  

  

99.99 

 

99.99 

 0.000005' בכורה ב   

 ח''ש

 

14,167 

  

- 

 

- 

' אבכורה    

 ח'' ש0.0000005

 

823,482  

  

- 

 

- 

 100.00 100.00  22,000,000 ח'' ש0.0001ר ''מ מ ''לאומי ניירות ערך והשקעות בע  

 80.00 80.00  20,000,000 ח'' ש1ר ''מ מ''לאומי קארד בע  

 לאומי פרטנרס

 )א(מ "בע

 

52-003185-7 

  

 )ב(מ "לאומי פרטנרס חתמים בע

  

 ח'' ש0.0001ר ''מ

 

500,000 

  

100.00 

 

100.00 

 - -  - -  מ''לאומי סטארט בע  

 100.00 100.00  1 ח'' ש1ר ''מ )ג(מ ''בע) 2000(לאומי סטארט ניהול   

 100.00 100.00  12,676,000 ח'' ש0.0001ר ''מ )ד(מ ''לאומי פרטנרס מחקרים בע  

לאומי חברה 

למסחר אחזקות 

 מ''ופתוח בע

 

 

52-000033-2 

  

  

 מ''סינג והשקעות בעלאומי לי

  

  

 ח'' ש0.0001ר ''מ

 

 

18,016,600 

  

 

0.57 

 

 

0.28 

לאומי ליסינג 

 מ''והשקעות בע

 

52-001478-8  

  

 מ''ע בע''רביד מסחר בני

  

  ח'' ש0.0001ר ''מ

 

73,500 

  

49.00 

 

49.00 

לאומי לפיתוח 

 מ''החקלאות בע

 

52-000029-0 

  

 מ''לאומי בע-עליה

  

 ח'' ש0.0001ר ''מ

 

143,000,001 

  

46.13 

 

46.13  

לאומי ניירות 

ערך והשקעות 

 מ''בע

 

 

51-039563-5 

  

  

 מ''לאומי ניהול בע

  

  

 ח'' ש0.0001ר ''מ

 

 

6,363,869 

  

 

100.00 

 

 

100.00 

 100.00 100.00  2,299,999 ח'' ש1ר ''מ מ''פ בע''לאומי קמ  

לאומי קארד 

 מ''בע

 

51-290542-3 

  

 מ''לאומי קארד אשראים בע

 100.00 100.00  1,000,000 ח'' ש1ר ''מ

 100.00 100.00  100 ח'' ש1ר ''מ מ''לאומי קארד פקדונות בע  

לאומי שרותים 

פיננסיים 

 מ''והשקעות בע

 

 

51-116445-1 

  

  

 מ''לאומי אחזקות פיננסיות בע

  

  

 ח'' ש10ר ''מ

 

 

234 

  

 

97.50 

 

 

97.50 

לוקסאינווסט 

 הולדינג. א.ס

   

 סי.אל.פי) בריטניה(בנק לאומי 

  

  ט'' ליש1ר ''מ

 

928,844 

  

 ט"ליש

 

8.47 

 

8.47 

 2.08 2.08  465,209  0.1$ר ''מ בנק לאומי לישראל קורפוריישן  

 9.78 9.78  64,045  1$ר ''מ לאומי רפרזנטקוס אי סרויקו לטד  

  

 מ''נדלן בע

 

51-000736-2 

 1984) והחזקה ניהול(' לאומי ושות

 מ''בע

  

 ח'' ש0.001ר ''מ

 

1,000 

  

100.00 

 

100.00 

 

  .מ"בית השקעות בע'  שם החברה היה לאומי ושות2/2009עד   )א(
  .מ"חתמים בע'  שם החברה היה לאומי ושות2/2009עד   )ב(
  .זכויות ההצבעה בחברהו  מההון14.75%לבנק . מהדירקטורים בחברה100.00%מ הזכות למנות ''בע) 2000(ללאומי סטארט ניהול   )ג(
.מ''בע) נטקונסלט(ה נשיונל קונסלטנטס  שם החברה הי2/2009עד   )ד(



  הדירקטורים של התאגיד : 26תקנה 
  *)הפרטים נכונים לתאריך הדוח(
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  )1(   :שמו  איתן רף  )א1(  :הזיהוי' מס  001587161

  )2(  :תאריך לידה  31.8.1941

  )3(  :דין-להמצאת כתבי בימענו   52592גן -רמת, 112רוקח ' רח

  )4(  :נתינות  ישראלית

  : חברותו בועדות

ועדה לאשור , הועדה לניהול הסיכונים, הלית ועדה מנ,ועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ר ועדת אשראי"יו

   .ניגודי ענינים וועדת אד הוק לעניין תביעות

)5(  

 -ובעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית  אם הוא דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות

  )מחק את המיותר (לא/כן

)6(  

   - בואו של בעל עניןלו שחברה קשורה ,  שלוחברה בת, אם הוא עובד של התאגיד

  ר הדירקטוריון של התאגיד"יו  לא/כן

   )שם החברה והתפקיד שהוא ממלא(  )מחק את המיותר(

)7(  

  )8(  : שבו החלה כהונתו כדירקטור של התאגידתאריךה  6.4.1995

  : פירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטורתוך השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות 

  . האוניברסיטה העברית בירושלים-ובוגר כלכלה ומדעי המדינה  הדירקטוריוןך מנהל עסקים מוסמ: השכלתו

 בנק לאומי ',בנק לאומי לישראל קורפ, ב"בנק לאומי ארה, ר דירקטוריון התאגיד וחברות הבנות"יו

  .סי. אל. פי) בריטניה(

  .מ"ר אירונאוטיקס בע"יו

  Ltd.   Jarvinia Holdingsחברתוב, VeriFone Holdings, Inc-דירקטור ב

   .מ וחברות הבנות שלה"דירקטור ויועץ פיננסי לוולפסון קלור מאיר בע

  .הסתדרות המדיצינית הדסהמ ודירקטור ב" לאומי פרטנרס בער דירקטוריון"יו 2010עד ינואר 

   דירקטור 2008עד נובמבר 

  .Development Corporation for Israel, New York-ב

  .גוד הבנקים נשיא אי2008עד 

  .מ" דירקטור במגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע2006עד אפריל 

  .ר הועד המנהל של האוניברסיטה העברית"יו

)9(  

   - בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגידלמיטב ידיעת התאגיד האם הוא 

  _____________________  לא/כן

  )פרט(  )מחק את המיותר(

)10(  

   - ית ופיננסיתבעל מומחיות חשבונאהאם הוא 

  _____________________  לא/כן

  )פרט(  )מחק את המיותר(

)11(  

  
המוסד שבו , פירוט השכלתו של הדירקטור בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה) 9(ניתן בסעיף , דירקטור בגין כל  *

  .וסוג התואר האקדמי או התעודה המקצועית בהם הוא מחזיקנרכשה ההשכלה 

  . לדוח הדירקטוריון דלעיל278ראה עמוד קטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית רים נוספים בגין דילפרט  

  



   )המשך( התאגיד הדירקטורים של: 26תקנה 
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  )1(   :שמו  ראובן אדלר  )א1(  :הזיהוי' מס  067639740

  )2(  :תאריך לידה  7.5.1949

  )3(  :דין-להמצאת כתבי בימענו   49752פתח תקווה , 6הרב צבי נריה ' רח

  )4(  :נתינות  ישראלית

  : חברותו בועדות

  ועדת בקורת וועדה לבחינת הדוחות הכספיים, חבר ועדת אשראי

)5(  

 -ובעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית  אם הוא דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות

  )מחק את המיותר(לא /כן

)6(  

   - בול עניןאו של בעשלו חברה קשורה ,  שלוחברה בת, אם הוא עובד של התאגיד

  _________________________  לא/כן
   )שם החברה והתפקיד שהוא ממלא(  )מחק את המיותר(

)7(  

  )8(  : שבו החלה כהונתו כדירקטור של התאגידתאריךה  27.7.2009

  : פירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטורתוך השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות 

  .אביב- אוניברסיטת תל-ונאות בוגר כלכלה וחשב: והשכלת
  .עסקי ודירקטור בחברותח יועץ "רו

  .מ"ר דירקטוריון ובעל שליטה בראובן אדלר יעוץ כלכלי בע"יו

  .גמל ופנסיה בחברת ביטוח, )עמיתים(חבר ועדת השקעות של ביטוח 

  .יועץ לגוף פיננסי בתחומים חשבונאיים

  .SOX-א ה יועץ לגופים בתחום הביטוח בנוש2010עד פברואר 

, פועלים( לבנקים SOXיועץ בתחום , בישראל The State Bank of Israelל " יועץ למנכ2009עד יולי 

  . ברייטמן אלמגור זהרDeloitteח "באמצעות משרד רו) מסד, ישראכרט

  .מ"צ בבנק פועלי אגודת ישראל בע" דח2008עד אוגוסט 

   .מ"חר בעצ בהכשרת היישוב קניונים ומרכזי מס" דח2006עד מאי 

  .ו. דירקטור ביונייטד מזרחי אינטרנשיונל אינווסטמנטס נ2005עד יוני 

)9(  

   - בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגידלמיטב ידיעת התאגיד האם הוא 

  _____________________  לא/כן

  )פרט(  )מחק את המיותר(

)10(  

   - בעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתהאם הוא 

  _____________________  לא/כן

  )פרט(  )מחק את המיותר(

)11(  

  

  



  )המשך(הדירקטורים של התאגיד : 26תקנה 
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  )1(   :שמו  רמי אברהם גוזמן  )א1(  :הזיהוי' מס  1118132

  )2(  :תאריך לידה  11.3.1939

  )3(  :דין-להמצאת כתבי בימענו   52354 גן-רמת, 8רוחמה ' רח

  )4(  :נתינות  ישראלית

  : חברותו בועדות

  .חבר ועדת אשראי וועדת בקורת

)5(  

 -ובעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית  רקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברותאם הוא די

  )מחק את המיותר (לא/כן

)6(  

   - בואו של בעל עניןשלו חברה קשורה ,  שלוחברה בת, אם הוא עובד של התאגיד

  _________________________  לא/כן
   )אשם החברה והתפקיד שהוא ממל(  )מחק את המיותר(

)7(  

  )8(  : שבו החלה כהונתו כדירקטור של התאגידתאריךה  29.6.2005

  : פירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטורתוך השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות 

 האוניברסיטה העברית -מוסמך מינהל עסקים ומינהל ציבורי ובוגר כלכלה ומדעי המדינה : השכלתו

  .בירושלים

  . יועץ לחברות ומוסדות ציבוריים וממשלתיים, תדירקטור בחברו

  .מ"דירקטור ובעל מניות ברמי גוזמן ייזום וייעוץ בע

מ "טאואר סמיקונדקטור בע, מ"אמפא קפיטל בע, מ"אפקון אלקטרו מכניקה בע, מ"דירקטור באדאמינד בע

  .מ"ואפריקה ישראל להשקעות בע

  . מ"חבר ועדה מייעצת של מיקרומדיק טכנולוגיות בע

שותפות מוגבלת ', ב- Iקרן תשתיות ישראל , שותפות מוגבלת', א- Iחבר ועדת השקעות בקרן תשתיות ישראל 

 -ח .ס.ס.ב-חבר ועדת אשראי ב. מ" בע1שותפות מוגבלת ותשתיות ישראל ניהול ', ג- Iוקרן תשתיות ישראל 

    .מ"החברה הישראלית לביטוח אשראי בע

  . מ" יועץ לאקסגט בע2008עד דצמבר 

  .מ" יועץ למטרולייט בע2008 ספטמבר עד

  .מ"אס אלקטרוניקה בע.אם. יועץ לאי2008 עד אפריל

  .מ" יועץ קבוע לווישי ישראל בע2007עד ינואר 

  .מ"דירקטור בטלדור תקשורת בע 2006עד מאי 

  .מ" דירקטור בדיסקונט ניהול קופות גמל בע2005עד יולי 

   .סגן נשיא מוטורולה אינק 2005עד 

)9(  

   - בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגידלמיטב ידיעת התאגיד  הוא האם

  _____________________  לא/כן

  )פרט(  )מחק את המיותר(

)10(  

   - בעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתהאם הוא 

  _____________________  לא/כן

  )פרט(  )מחק את המיותר(

)11(  

  

  



   )המשך( התאגיד הדירקטורים של: 26תקנה 
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  )1(   :ושמ  יעקב גולדמן  )א1(  :הזיהוי' מס  053515409

  )2(  :תאריך לידה  10.7.1955

  )3(  :דין-להמצאת כתבי בימענו   45355הוד השרון , 39נחליאלי ' רח

  )4(  :נתינות  ישראלית

  : חברותו בועדות

  .ועדת תשקיפים וועדת נוהל, ועדה לבחינת הדוחות הכספיים, חבר ועדת אשראי

)5(  

 -מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית ובעל  אם הוא דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות

  )מחק את המיותר (לא/כן

)6(  

   - בואו של בעל עניןשלו חברה קשורה ,  שלוחברה בת, אם הוא עובד של התאגיד

  _________________________  לא/כן
   )שם החברה והתפקיד שהוא ממלא(  )מחק את המיותר(

)7(  

  )8(  :נתו כדירקטור של התאגיד שבו החלה כהותאריךה  24.7.2003

  : פירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטורתוך השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות 

  .אביב- אוניברסיטת תל-בוגר חשבונאות וכלכלה : השכלתו

  .יועץ עסקי ודירקטור בחברות, רואה חשבון

  .מ"בע) 2002(גולדמן ניהול והשקעות -מניות במענית ל ובעל"מנכ, דירקטור

  ).בפירוק מרצון(מ "דירקטור ובעל מניות בסיגמא קפיטל פרטנרס קומפני בע

  .מ"בע מ ונגב קרמיקה"ישרוטל בע, מ"צ באלרון תעשיה אלקטרונית בע"דח

מינרלים מתחדשים למים , מ"טאגור קפיטל בע, מ"בית הזהב בע, מ"מנט סולושנז בע'דירקטור במר טלמנג

מ "בע) 2008(משאבים מתחדשים טכנולוגיות  : וחברות הקשורות שלהמ"מ ומשאבים מתחדשים בע"בע

  .Renobables Hidricos S.L-- Recursosו

) 2008(מד . איי.י'ג.טי.איי: מ וחברות הקשורות שלה"איי מדיקל בע.י'ג.טי.ר דירקטוריון באיי" יו2009עד יוני 

  ,מ"בע

  .Design & Performance (Cyprus) Limited-ו

  .רואי חשבון בישראל  מזכיר מקצועי של המוסד לסקירת עמיתים ליד לשכת2008עד ספטמבר 

   .מ" חבר ועדה מיוחדת לעניני בקרה בפרמייר קלאב בע2006עד מאי 

)9(  

   - בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגידלמיטב ידיעת התאגיד האם הוא 

  _____________________  לא/כן

  )פרט(  )מחק את המיותר(

)10(  

   - בעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתוא האם ה

  _____________________  לא/כן

  )פרט(  )מחק את המיותר(

)11(  
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  )1(   :השמ  ים-צפורה גל  )א1(  :הזיהוי' מס  002705325

  )2(  :תאריך לידה  19.5.1944

  )3(  :דין-להמצאת כתבי בימענו   21590מעלות  ' א66אשכולות ' רח

  )4(  :נתינות  ישראלית

  :  בועדותהותחבר

  .ועדת תשקיפים וועדת נוהל, ועדה מנהלית ,הועדה לניהול סיכונים, ועדת בקורת, חברת ועדת אשראי

)5(  

 -ובעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית  א דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברותיאם ה

  )מחק את המיותר (לא/כן

)6(  

   - בואו של בעל עניןשלו חברה קשורה ,  שלותחברה ב, א עובד של התאגידיאם ה

  _________________________  לא/כן
   )שם החברה והתפקיד שהוא ממלא(  )מחק את המיותר(

)7(  

  )8(  : כדירקטור של התאגידה שבו החלה כהונתותאריךה  3.7.2006

  : קטורא משמש דיריפירוט התאגידים שבהם התוך  בחמש השנים האחרונות ה והתעסקותההשכלת

  . האוניברסיטה העברית בירושלים-בוגרת כלכלה ופילוסופיה : ההשכלת

  .דירקטור בחברות, יועצת כלכלית

  .מ" השקעות פיננסיות בע-צ בביטוח ישיר "דח

  .מ"החזקות בע- הדסית ביו-בי אל ' צ באייץ" דח2009עד אוגוסט 

מ ובר קרן " קרן גמולים בע-אמיר , מ"יים בע קרן גמולים לעצמא-ר דירקטוריון בפלס "צ ויו" דח2006עד יוני 

  .מ"גמולים בע

  .מ" חברה בועדה מייעצת במנפאואר ישראל בע2005עד 

קרן מרכזית לפיצויי פטורין , מ"יתר קרנות גמולים בע, מ"צ בקציר קופת תגמולים ופיצויים בע" דח2005עד 

  .מ"בע מ ותגמולים"בע

)9(  

   - ה של בעל ענין אחר בתאגיד משפחתבלמיטב ידיעת התאגיד א יהאם ה

  _____________________  לא/כן

  )פרט(  )מחק את המיותר(

)10(  

   -  מומחיות חשבונאית ופיננסיתתבעלא יהאם ה

  _____________________  לא/כן

  )פרט(  )מחק את המיותר(

)11(  

  

  



   )המשך( התאגיד הדירקטורים של: 26תקנה 
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  )1(   :שמו  ישראל גלעד' פרופ  )א1(  :הזיהוי' מס  050629005

  )2(  : לידהתאריך  17.11.1951

  )3(  :דין-להמצאת כתבי בימענו   90805 ,מבשרת ציון, 9מירון ' רח

  )4(  :נתינות  ישראלית

  : חברותו בועדות

, ועדה מנהלית, ועדה לניהול סיכונים, חבר ועדה לבחינת הדוחות הכספיים, ר ועדת בקורת וועדת נוהל"יו

  .חבר ועדת אד הוק לעניין תביעות, *עדת הקצאהחבר חליפי בו, ועדה לאשור ניגודי ענינים, ועדת תשקיפים

)5(  

 -ובעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית  אם הוא דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות

  )מחק את המיותר(לא /כן

)6(  

   - בואו של בעל עניןשלו חברה קשורה ,  שלוחברה בת, אם הוא עובד של התאגיד

  _________________________  לא/כן

   )שם החברה והתפקיד שהוא ממלא(  )מחק את המיותר(

)7(  

  )8(  : שבו החלה כהונתו כדירקטור של התאגידתאריךה  1.2.2005

  : פירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטורתוך השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות 

  .  העברית בירושלים האוניברסיטה-בוגר משפטים וכלכלה , ר למשפטים"ד: השכלתו

  .פרופסור למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים

  . חבר הועדה הציבורית על פי חוק למינוי מנהלים ומינהלות לקרנות הפנסיה שבהסדר

  ).פסיכומטרי(ר הועד המנהל של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה "יו

  מ" דירקטור במודוס סלקטיב ניהול בע2005עד פברואר 

)9(  

   - בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגידלמיטב ידיעת התאגיד הוא האם 

  _____________________  לא/כן

  )פרט(  )מחק את המיותר(

)10(  

   - בעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתהאם הוא 

  _____________________  לא/כן

  )פרט(  )מחק את המיותר(

)11(  

  
  .רקטורים נוספים ביחד עם כל שני די,ץ"ועדת הקצאה מורכבת מדח  *

  



  )המשך(הדירקטורים של התאגיד : 26תקנה 
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  )1(   :שמו  אריה גנס' פרופ  )א1(  :הזיהוי' מס  44383537

  )2(  :תאריך לידה  10.10.1936

  )3(  :דין-להמצאת כתבי בימענו   52492 רמת גן 7לאן ' רח: 

  )4(  :נתינות  ישראלית

  : חברותו בועדות

  ועדה לבחינת הדוחות הכספיים וועדת תשקיפים, חבר ועדת בקורת

)5(  

 -ובעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית  וא דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברותאם ה

  )מחק את המיותר (לא/כן

)6(  

   -  בואו של בעל עניןשלו חברה קשורה ,  שלוחברה בת, אם הוא עובד של התאגיד

  _________________________  לא/כן
   )וא ממלאשם החברה והתפקיד שה(  )מחק את המיותר(

)7(  

  )8(  : שבו החלה כהונתו כדירקטור של התאגידתאריךה  3.7.2006

  : פירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטורתוך השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות 

  .אביב- האוניברסיטה העברית שלוחה תל-בוגר חשבונאות , רואה חשבון: שכלתוה

  .ביב ודירקטור בחברותא-לחשבונאות באוניברסיטת תל פרופסור

  .מ"דירקטור בצנורות המזרח התיכון בע

  .מ"גנס שירותי ניהול ויעוץ בע. ל ובעלים של א"מנכ,  דירקטור2010עד ינואר 

  .מ"צ בחברה כלכלית לירושלים בע" דח2008עד ינואר 

  .מ" דירקטור במעלות החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בע2006עד יולי 

  .מ"מ ומרכנתיל ניהול קופות גמל בע" בפלאפון תקשורת בע דירקטור2005עד 

)9(  

   - בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגידלמיטב ידיעת התאגיד האם הוא 

  _____________________  לא/כן

  )פרט(  )מחק את המיותר(

)10(  

   - בעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתהאם הוא 

  _____________________  לא/כן

  )פרט(  )תרמחק את המיו(

)11(  

  

  

  

  



   )המשך( התאגיד הדירקטורים של: 26תקנה 
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  )1(   :שמו  משה דברת  )א1(  :הזיהוי' מס  720964-6

  )2(  :תאריך לידה  11.01.1945

  )3(  :דין-להמצאת כתבי בימענו   69379אביב - תל5גרינברג  צבי אורי' רח

  )4(  :נתינות  ישראלית

  : חברותו בועדות

  .ועדה מנהלית וועדת תשקיפים ,חבר ועדת אשראי

)5(  

 -ובעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית  רקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברותאם הוא די

  )מחק את המיותר (לא/כן

)6(  

   - בואו של בעל עניןשלו חברה קשורה ,  שלוחברה בת, אם הוא עובד של התאגיד

  _________________________  לא/כן
   )אשם החברה והתפקיד שהוא ממל(  )מחק את המיותר(

)7(  

  )8(  : שבו החלה כהונתו כדירקטור של התאגידתאריךה  20.05.2007

  : פירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטורתוך השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות 

  . האוניברסיטה העברית בירושלים-בוגר כלכלה ומדעי המדינה , מוסמך מנהל עסקים: שכלתוה

  . דירקטור בחברות

  . מ"השקעות ויזמות עיסקית בע.) ח.מ(מ ודברת "קטור ובעל מניות של בית מניב מימון בעדיר, ל"מנכ

  . מ"דירקטור ובעל מניות בבית מניב ישראל בע

  .ר מועצת מנהלים בתיירות קיבוץ כפר בלום"יו

  .מ" אגודה שיתופית חקלאית בע-חבר הנהלה של אחזקות כפר בלום 

  .מ"מ ודיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות בע" דירקטור בלאומי גמל בע2007עד מאי 

  .מ"בע) ישראל(צ באיילקס " דח2006עד אוקטובר 

)9(  

   - בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגידלמיטב ידיעת התאגיד האם הוא 

  _____________________  לא/כן

  )פרט(  )מחק את המיותר(

)10(  

   - בעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתהאם הוא 

  _____________________  לא/כן

  )פרט(  )מחק את המיותר(

)11(  

  

  

  



  )המשך(הדירקטורים של התאגיד : 26תקנה 
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  )1(   :שמו  משה וידמן  )א1(  :הזיהוי' מס  00690875

  )2(  :תאריך לידה  19.12.1943

  )3(  :דין-להמצאת כתבי בימענו   96185 ירושלים 14מגדים 

  )4(  :נתינות  ישראלית

  : חברותו בועדות

  .ה מנהלית וועדת תשקיפיםועד, ועדה לניהול סיכונים, חבר ועדת בקורת

)5(  

 -ובעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית  אם הוא דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות

  )מחק את המיותר (לא/כן

)6(  

   -  בואו של בעל עניןשלו חברה קשורה ,  שלוחברה בת, אם הוא עובד של התאגיד

  _________________________  לא/כן
   )שם החברה והתפקיד שהוא ממלא(  )ק את המיותרמח(

)7(  

  )8(  : שבו החלה כהונתו כדירקטור של התאגידתאריךה  28.06.2004

  : פירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטורתוך השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות 

 האוניברסיטה העברית -בוגר כלכלה ומדעי המדינה , התמחות במימון, מוסמך מינהל עסקים: השכלתו

  . בירושלים

  .נציג בישראל של חברת רבלון. מנהל חברות

  .מ"בע) 2004(מ ומשה וידמן אחזקות "בעלים של משה וידמן בע

כסי האוניברסיטה ר דירקטוריון של נ"יו, מ"חבר בועד המנהל של האוניברסיטה העברית בירושלים בע

  , מ"העברית בע

  ,מ"בע) איסיטק( טכנולוגיות - החברה לישראל: מ וחברות הבנות"דירקטור בחברה לישראל בע

  . מ"מ ורותם אמפרט נגב בע"מפעלי ים המלח בע, מ"כימיקלים לישראל בע

  , מ"יפאורה בע, מ"בע) 1957(דירקטור באחים עופר נכסים 

   מ"ן בע"רוזבאד נדל, מ"בעמליסרון , מ" תבורי בע-אורה-יפ

  .מ"ן ומלונאות בע"ואלרוב נדל

  .מ"צ בפרטנר תקשורת בע" דח2009עד אוקטובר 

  .מ"ר דירקטוריון גבור ספורט אקטיב וייר בע" יו2009עד פברואר 

  .מ" דירקטור באקס ליבריס בע2006עד אוקטובר 

  .מ" דירקטור ברותם תעשיות בע2006עד מרץ 

  מ"וע לגרבי גבור ספורט אלפא בע יועץ קב2006עד נובמבר 

  ). מ"בע.) וו.איי.אס.י'ג(כיום גבור ספורט אקטיב וויר (

)9(  

   - בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגידלמיטב ידיעת התאגיד האם הוא 

  _____________________  לא/כן

  )פרט(  )מחק את המיותר(

)10(  

   - בעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתהאם הוא 

  _____________________  לא/כן

  )פרט(  )מחק את המיותר(

)11(  

  

  



   )המשך( התאגיד הדירקטורים של: 26תקנה 
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  )1(   :שמו  דורון כהן  )א1(  :הזיהוי' מס  069418945

  )2(  :תאריך לידה  9.8.1964

  )3(  :דין-להמצאת כתבי בימענו   71908רעות , 2אגוז ' רח

  )4(  :נתינות  ישראלית

  : חברותו בועדות

  יכוניםועדת אשראי וועדה לניהול ס, חבר ועדה מנהלית

)5(  

 -ובעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית  אם הוא דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות

  )מחק את המיותר (לא/כן

)6(  

   - בואו של בעל עניןשלו חברה קשורה ,  שלוחברה בת, אם הוא עובד של התאגיד

  _________________________  לא/כן
   )חברה והתפקיד שהוא ממלאשם ה(  )מחק את המיותר(

)7(  

  )8(  : שבו החלה כהונתו כדירקטור של התאגידתאריךה  3.7.2006

  : פירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטורתוך השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות 

 האוניברסיטה העברית -בוגר כלכלה ומנהל עסקים , התמחות במימון, מוסמך מנהל עסקים: שכלתוה

  .שליםבירו

  ). בפירוק(מ " בעםל קו אופ הריבוע הכחול אגודה לשרותי"מנכ

  .וחברות בנות שלה) חברה בבעלות הסתדרות העובדים הלאומית(מ " תשורה בע-. ל.ע.ה-ר דירקטוריון ב"יו

  . מ"אחזקות בע. סי.וטריגר די מ"בע. סי.דירקטור ובעלים בטריגר די

   .מ"מ וקרן לקואופרציה צרכנית בע"ננסים בעדירקטור בהראל השקעות בביטוח ושירותים פי

  . ייעוץ כלכלי ועיסקי

  .מ" תשואה מובטחת ישראל בע- דירקטור בתמי 2007עד מרץ 

  .מ"מ ובנק מרכנתיל דיסקונט בע"צ במנרב אחזקות בע" דח2006עד אפריל 

  .מ"דירקטור ברבוע כחול ריהוטים בע 2005עד מאי 

)9(  

   - ן משפחה של בעל ענין אחר בתאגידבלמיטב ידיעת התאגיד האם הוא 

  _____________________  לא/כן

  )פרט(  )מחק את המיותר(

)10(  

   - בעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתהאם הוא 

  _____________________  לא/כן

  )פרט(  )מחק את המיותר(

)11(  

  

  

  



  )המשך(הדירקטורים של התאגיד : 26תקנה 
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  )1(   :השמ  ד"עו, כץ) מירי(מרים   )א1(  :הזיהוי' מס  050568070

  )2(  :תאריך לידה  4.3.1951

  )3(  :דין-להמצאת כתבי בימענו   69581 תל אביב, 18/32 מיכאל נאמן' שד

  )4(  :נתינות  ישראלית

  :  בועדותהחברות

  . ועדת נוהל,ועדת אד הוק לענין תביעות, חברת ועדת בקורתר ועדת תשקיפים "יו

)5(  

 -שבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית ובעל מומחיות ח א דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברותיאם ה

  )מחק את המיותר (לא/כן

)6(  

   - בואו של בעל עניןשלו חברה קשורה ,  שלוחברה בת, א עובד של התאגידיאם ה

  _________________________  לא/כן
   )שם החברה והתפקיד שהוא ממלא(  )מחק את המיותר(

)7(  

  )8(  :טור של התאגיד כדירקה שבו החלה כהונתותאריךה  5.6.2008

  : א משמש דירקטוריפירוט התאגידים שבהם התוך  בחמש השנים האחרונות ה והתעסקותההשכלת

   . האוניברסיטה העברית בירושלים-בוגרת משפטים : ההשכלת

  .ניהול ודירקטור בחברות, ייעוץ, עריכת דין

  ,מ"ל מירי כץ פרוייקטים בע"בעל מניות ומנכ

  .ר.ל קרן אמא ע"מנכ

  .מ"צ באיתמר מדיקל בע"דח

  .דירקטור בקרן אדמונד ונדין דה רוטשילד ישראל

מ וקרן קיסריה אדמונד " דירקטור בחברה לפיתוח קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד בע2009עד אפריל 

  . בנימין דה רוטשילד

  .מ"צ בטאואר סמיקונדקטור בע" דח2008עד אוגוסט 

  .מ" בע דירקטור בבנק ירושלים2006עד דצמבר 

)9(  

   -  משפחה של בעל ענין אחר בתאגידתבלמיטב ידיעת התאגיד א יהאם ה

  _____________________  לא/כן

  )פרט(  )מחק את המיותר(

)10(  

   -  מומחיות חשבונאית ופיננסיתתבעלא יהאם ה

  _____________________  לא/כן

  )פרט(  )מחק את המיותר(

)11(  

  

  

  

  



   )המשך( התאגיד הדירקטורים של: 26תקנה 
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  )1(   :שמו  ד"עו, יעקב משעל  )א1(  :הזיהוי' מס  070908348

  )2(  :תאריך לידה  1.11.1938

  )3(  :דין-להמצאת כתבי בימענו   4995, 99מושב נוה ירק 

  )4(  :נתינות  ישראלית

  : חברותו בועדות

  .הועדה לניהול סיכונים וועדה לאשור ניגודי ענינים ,ועדת אשראיחבר 

)5(  

 -ובעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית  תאם הוא דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברו

  )מחק את המיותר (לא/כן

)6(  

   - בואו של בעל עניןשלו חברה קשורה ,  שלוחברה בת, אם הוא עובד של התאגיד

  _________________________  לא/כן
   )שם החברה והתפקיד שהוא ממלא(  )מחק את המיותר(

)7(  

  )8(  :חלה כהונתו כדירקטור של התאגיד שבו התאריךה  29.6.2005

  : פירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטורתוך השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות 

  , בוגר כלכלה וסטטיסטיקה, מוסמך מנהל עסקים: השכלתו

   . האוניברסיטה העברית בירושלים-בוגר משפטים 

  .מנהל חברות

  .מ"משעל ובניו יזמות בע. י, מ"ל ובעלים של איבקו בע"מנכ, ר"יו

  .מ"ש השקעות בע.מ.ו.ל ובעל מניות של א"מנכ, ר"יו

  .מ"ל ובעל מניות לב אפק בע"מנכ, ר"יו

  .מ"תחבורה בע. סי.אמ.טי-מ ו"ר ובעל מניות יורואפ בע"יו

  .מ" ירק מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע-חבר ועד ההנהלה בנוה

  .מ"ל ובעל מניות במשעל שילו ניהול והשקעות בע"כמנ, ר דירקטוריון" יו2007עד דצמבר 

, מ"בע) מקבוצת גזית מימון(גזית ליסינג , מ"גזית אשראי בע, מ" דירקטור בפריבט ליס בע2006עד אוקטובר 

ל ובעל מניות בענבר "דירקטור מנכ, מ"השקעות בבטוחות בע. א.ז-מ ו"בע) מקבוצת גזית מימון(גזית פיננסים 

  .מ"ליס ופיננסים בע

)9(  

   - בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגידלמיטב ידיעת התאגיד האם הוא 

  _____________________  לא/כן

  )פרט(  )מחק את המיותר(

)10(  

   - בעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתהאם הוא 

  _____________________  לא/כן

  )פרט(  )מחק את המיותר(

)11(  

  

  



  )המשך(הדירקטורים של התאגיד : 26תקנה 

 

484  

  )1(   :השמ  ת סגלנורי  )א1(  :הזיהוי' מס  007134794

  )2(  :תאריך לידה  10.1.1943

  )3(  :דין-להמצאת כתבי בימענו   63434אביב - תל27מאפו ' רח

  )4(  :נתינות  ישראלית

  :  בועדותהחברות

  .הועדה לניהול סיכונים וועדת נוהל, חברת ועדת אשראי

)5(  

 -ופיננסית או כשירות מקצועית ובעל מומחיות חשבונאית  א דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברותיאם ה

  )מחק את המיותר (לא/כן

)6(  

   - בואו של בעל עניןשלו חברה קשורה ,  שלוחברה בת, א עובד של התאגידיאם ה

  _________________________  לא/כן
   )שם החברה והתפקיד שהוא ממלא(  )מחק את המיותר(

)7(  

  )8(  : התאגיד כדירקטור שלה שבו החלה כהונתותאריךה  24.07.2003

  : א משמש דירקטוריפירוט התאגידים שבהם התוך  בחמש השנים האחרונות ה והתעסקותההשכלת

בוגרת כלכלה , אוהיו,  קליבלנד- Case Western Reserve University -מוסמכת חקר ביצועים : ההשכלת

  . האוניברסיטה העברית בירושלים-וסטטיסטיקה 

   .סקיייעוץ כלכלי ע, דירקטור בחברות

  .מ"צ בקינג בע"דח

  .מ"דירקטור באספן גרופ בע

   .מ"ן בע" דירקטור באספן נדל2009עד מאי 

)9(  

   -  משפחה של בעל ענין אחר בתאגידתבלמיטב ידיעת התאגיד א יהאם ה

  _____________________  לא/כן

  )פרט(  )מחק את המיותר(

)10(  

   -  מומחיות חשבונאית ופיננסיתתבעלא יהאם ה

  _____________________  אל/כן

  )פרט(  )מחק את המיותר(

)11(  

  

  

  



   )המשך( התאגיד הדירקטורים של: 26תקנה 
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  )1(   :שמו  אפרים צדקה' פרופ  )א1(  :הזיהוי' מס  046002747

  )2(  :תאריך לידה  10.7.1946

  )3(  :דין-להמצאת כתבי בימענו   69364תל אביב , 28בורלא ' רח

  )4(  :נתינות  ישראלית

  : חברותו בועדות

  .ועדה מנהלית וועדת אד הוק לעניין תביעות, הועדה לניהול סיכונים, הכספייםחבר ועדה לבחינת הדוחות 

)5(  

 -ובעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית  אם הוא דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות

  )מחק את המיותר (לא/כן

)6(  

   - בו עניןאו של בעלשלו חברה קשורה ,  שלוחברה בת, אם הוא עובד של התאגיד

  _________________________  לא/כן
   )שם החברה והתפקיד שהוא ממלא(  )מחק את המיותר(

)7(  

  )8(  : שבו החלה כהונתו כדירקטור של התאגידתאריךה  3.7.2006

  : פירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטורתוך השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות 

  .Massachusetts Institute of Technology - דוקטור בכלכלה :השכלתו

  .אביב- אוניברסיטת תל-בוגר כלכלה וסטטיסטיקה 

  ש הנרי קאופמן באוניברסיטת "פרופסור מן המניין לכלכלה ומופקד הקתדרא לשווקי הון בינלאומיים ע

  . אביב-תל

ש " המרכז לפיתוח ער הועד המנהל של"יו, )ועד ראשי המוסדות להשכלה גבוהה(ה "ר ועדת השכר של ור"יו

  .ן"ר הועדה המייעצת בפועלים קרן נדל"אביב ויו-פנחס ספיר שליד אוניברסיטת תל

חבר , ר ועדת הבקורת של המכון הישראלי לדמוקרטיה"חבר העמותה ויו, חבר הועד המנהל של פורום ספיר

חבר הועדה , ךהועדה לבחינת דרכים לשמירת האיתנות הפיננסית של המוסד לביטוח לאומי לטווח ארו

ס "חבר בועדת ההיגוי להקמת ביה, הציבורית לבחינה מחודשת של הנוסחה הנוהגת בהקצאת מענקי איזון

הספרות , חבר ההנהלה של האגודה לעידוד המחקר, לרפואה בצפון ומכון מחקר יישומי בגליל המזרחי

  .המוסד לתקינה חשבונאית חבר הועדה המקצועית של,  מיסודם של יוצאי עירק בישראל-י " אח-והאמנות 

   .עורך הרבעון לכלכלה

  אורח במסלול האקדמי של המכללה למינהל '  פרופ2009עד ספטמבר 

  .מ"בע) 1991( דירקטור באפסילון ניהול קרנות נאמנות 2006עד יולי 

  .אביב- דירקטור בחברה הכלכלית של אוניברסיטת תל2005עד 

   .מ"אחזקות בער דירקטוריון שכון ובינוי " יו- 2005עד 

)9(  

   - בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגידלמיטב ידיעת התאגיד האם הוא 

  _____________________  לא/כן

  )פרט(  )מחק את המיותר(

)10(  

   - בעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתהאם הוא 

  _____________________  לא/כן

  )פרט(  )מחק את המיותר(

)11(  

  

  



  )המשך(הדירקטורים של התאגיד : 26תקנה 

 

486  

  )1(   :שמו  צבי קורן  )א1(  :הזיהוי' מס  9797200

  )2(  :תאריך לידה  10.2.1940

  )3(  :דין-להמצאת כתבי בימענו   97282ירושלים , 14משעול מורן ' רח

  )4(  :נתינות  ישראלית

  : חברותו בועדות

  .ועדה מנהלית וועדת נוהל, חבר ועדת בקורת

)5(  

 -ונאית ופיננסית או כשירות מקצועית ובעל מומחיות חשב אם הוא דירקטור חיצוני כהגדרתו בחוק החברות

  )מחק את המיותר (לא/כן

)6(  

   - בואו של בעל עניןשלו חברה קשורה ,  שלוחברה בת, אם הוא עובד של התאגיד

  _________________________  לא/כן
   )שם החברה והתפקיד שהוא ממלא(  )מחק את המיותר(

)7(  

  )8(  :ור של התאגיד שבו החלה כהונתו כדירקטתאריךה  29.06.2005

  : פירוט התאגידים שבהם הוא משמש דירקטורתוך השכלתו והתעסקותו בחמש השנים האחרונות 

   . האוניברסיטה העברית בירושלים-מוסמך מינהל עסקים ובוגר כלכלה וסטטיסטיקה : והשכלת

  .יועץ כלכלי

  .מ"דירקטור ובעל מניות בטקונומי בע

  . מ" קפיטל בעצ בבוימלגרין" דח2009עד אוגוסט 

  .מ"סים בע-צ באי" דח2009עד יוני 

   .מ" דירקטור בעמדה ניהול קרנות נאמנות בע2005עד יוני 

)9(  

   - בן משפחה של בעל ענין אחר בתאגידלמיטב ידיעת התאגיד האם הוא 

  _____________________  לא/כן

  )פרט(  )מחק את המיותר(

)10(  

   - סיתבעל מומחיות חשבונאית ופיננהאם הוא 

  _____________________  לא/כן

  )פרט(  )מחק את המיותר(

)11(  

  

  



  )  לעיל26לדירקטורים ראה תקנה (נושאי משרה בכירה של התאגיד : א26תקנה 
  . רי הנהלת התאגיד המכהנים כחב-נושאי משרה בכירה ) א(
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  )1(   :השמ  גליה מאור  )א1(  :הזיהוי' מס  001154780

  )2(  :תאריך לידה  11.2.1943  )א2(  ה כהונתחילת תאריך  1.5.1991

   - בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו, בחברה בת שלו, התפקיד שהיא ממלאה בתאגיד

  . לימיטד)שווייץ(ר דירקטוריון בנק לאומי "יו,  בתאגידחברת ההנהלהוללי ראשי מנהל כ

)3(  

   בתאגידהאם היא בת משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין

  _____________________  לא/כן

   פרט  )מחק את המיותר(

)4(  

  -השכלתה ונסיונה העסקי בחמש השנים האחרונות 

  . האוניברסיטה העברית בירושלים - עסקים ובוגרת כלכלה וסטטיסטיקה מוסמכת מנהל: השכלתה

  .חברה בועדה המייעצת בענייני בנקאות של בנק ישראל

   . חברה בועדה המייעצת ובמועצה המייעצת של בנק ישראל2009עד אוקטובר 

)5(  

  

  

  

  



  )המשך(נושאי משרה בכירה של התאגיד : א26תקנה 
  )  לעיל26לדירקטורים ראה תקנה (

  .  המכהנים כחברי הנהלת התאגיד-נושאי משרה בכירה ) א(
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  )1(   :ושמ  זאב נהרי  )א1(  :הזיהוי' מס  010063733

  )2(  :תאריך לידה  16.5.1944  )א2(  הכהונ תחילת תאריך  20.8.1989

   - בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו, בחברה בת שלו, א ממלא בתאגידוהתפקיד שה

ר "יו, חשבונאות ושוקי הון,  לכספים חבר הנהלה בכיר, וממלא מקומה בהעדרהלמנהל הכלליבכיר משנה 

דירקטור , הולדינג. א.ולוקסאינווסט ס מ"לאומי החזקות ריאליות בע, מ"לאומי פרטנרס בע דירקטוריון

  ..ו. ובלאומי אינטרנשיונל אינווסטמנטס נ.ד.ט.לאומי רי לב', בנק לאומי לישראל קורפב, ב"בבנק לאומי ארה

)3(  

   בתאגיד משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניןןא בוהאם ה

  _____________________  לא/כן

   פרט  )מחק את המיותר(

)4(  

  - העסקי בחמש השנים האחרונות ו ונסיונוהשכלת

  . אוניברסיטת חיפה-בוגר ראיית חשבון , ח"רו: השכלתו

  .מ"דירקטור בחברה לישראל בע

  . גם ראש החטיבה לכספים ולכלכלה בתאגיד2008עד סוף 

  .מ"רקטור במגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע די2008 עד אוגוסט

)5(  

  

  

  

  

  )1(   :ושמ  צבי איצקוביץ  )א1(  :הזיהוי' מס  004725230

  )2(  :תאריך לידה  14.2.1947  )א2(  ה כהונתחילת תאריך  1.9.1994

   - בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו, בחברה בת שלו, א ממלא בתאגידוהתפקיד שה

ק בנר דירקטוריון "יו, ובינלאומית בתאגידראש החטיבה לבנקאות פרטית וחבר הנהלה , סגן מנהל כללי בכיר

 דירקטור ,מ" החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע,.א.ס) לוקסמבורג(בנק לאומי , .א.לאומי רומניה ס

  .לימיטד )שווייץ(לאומי בבנק 

)3(  

   בתאגיד משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניןןא בוהאם ה

  _____________________  לא/כן
   פרט  )מחק את המיותר(

)4(  

  - העסקי בחמש השנים האחרונות ויונ ונסוהשכלת

  ,  האוניברסיטה העברית בירושלים-בוגר כלכלה ומדעי המדינה , מוסמך מנהל עסקים, ד"עו: השכלתו

  . אביב- אוניברסיטת תל-בוגר משפטים 

  .מ"דירקטור בחברה לישראל בע 2008עד מאי 

  .מ"ר דירקטוריון אפריקה ישראל להשקעות בע"סגן יו 2005עד מאי 

)5(  

  

  



  )המשך(נושאי משרה בכירה של התאגיד : א26תקנה 
  )  לעיל26לדירקטורים ראה תקנה (

  .  המכהנים כחברי הנהלת התאגיד-נושאי משרה בכירה ) א(
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  )1(   :ושמ  גדעון אלטמן  )א1(  :הזיהוי' מס  054989769

  )2(  :תאריך לידה  17.11.1957  )א2(  ה כהונתחילת תאריך  1.1.2008

   - בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו, בחברה בת שלו, א ממלא בתאגידוהתפקיד שה

  .מ" בעבלאומי קארדדירקטור ראש החטיבה לבנקאות מסחרית בפועל בתאגיד ו

)3(  

   בתאגיד משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניןןא בוהאם ה

  _____________________  לא/כן
   פרט  )מחק את המיותר(

)4(  

  - העסקי בחמש השנים האחרונות ו ונסיונוהשכלת

  .אילן- אוניברסיטת בר-בוגר כלכלה ומנהל עסקים , מוסמך מנהל עסקים: השכלתו

  .מ" בלאומי ליסינג והשקעות בע דירקטור2008עד ינואר 

  . סגן ראש החטיבה לבנקאות מסחרית בתאגיד2007עד דצמבר 

)5(  

  

  

  

  

  )1(   :ושמ  לב דוד בר  )א1(  :הזיהוי' מס  047243340

  )2(  :תאריך לידה  15.8.1943  )א2(  ה כהונתחילת תאריך  20.8.1989

   - בבעל ענין בובחברה קשורה שלו או , בחברה בת שלו, א ממלא בתאגידוהתפקיד שה

  .מערך משאבי אנוש בתאגידראש  וחבר הנהלה, סגן מנהל כללי בכיר

)3(  

   בתאגיד משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניןןא בוהאם ה

  _____________________  לא/כן
   פרט  )מחק את המיותר(

)4(  

  - העסקי בחמש השנים האחרונות ו ונסיונוהשכלת

  .אביב-תל,  האוניברסיטה הפתוחה- הרוח והחברה בוגר מדעי: השכלתו

   ראש החטיבה הבנקאית בתאגיד2005עד ינואר 

)5(  

  

  



  )המשך(נושאי משרה בכירה של התאגיד : א26תקנה 
  )  לעיל26לדירקטורים ראה תקנה (

  .  המכהנים כחברי הנהלת התאגיד-נושאי משרה בכירה ) א(
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  )1(   :ושמ  הבר) קובי(יעקב   )א1(  :הזיהוי' מס  23999972

  )2(  :תאריך לידה  24.10.1968  )א2(  ה כהונתחילת תאריך  1.1.2009

   - שלו או בבעל ענין בובחברה קשורה , בחברה בת שלו, א ממלא בתאגידוהתפקיד שה

מ "דירקטור בבנק ערבי ישראלי בע, חבר הנהלה וראש החטיבה לכספים ולכלכלה בתאגיד, סגן מנהל כללי

  .ובלאומי רי

)3(  

   בתאגיד משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניןןא בוהאם ה

  _____________________  לא/כן
   פרט  )מחק את המיותר(

)4(  

  - העסקי בחמש השנים האחרונות ויונ ונסוהשכלת

  .אילן- אוניברסיטת בר-בוגר כלכלה ומנהל עסקים , מוסמך כלכלה: השכלתו

  ".ידידי עתידים"חבר ועד המנהל בעמותת 

   . הממונה על התקציבים במשרד האוצר2008עד ינואר 

)5(  

  

  

  

  

  )1(   :ושמ  ברוך לדרמן  )א1(  :הזיהוי' מס  051619757

  )2(  :תאריך לידה  27.8.1952  )א2(  ה כהונתחילת תאריך  1.4.2000

   - בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו, בחברה בת שלו, א ממלא בתאגידוהתפקיד שה

מ "ר דירקטוריון לאומי קארד בע"יו. חבר הנהלה וראש החטיבה הבנקאית בתאגיד, סגן מנהל כללי בכיר

  .ו.ודירקטור בלאומי אינטרנשיונל אינווסטמנטס נ

)3(  

   בתאגיד משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניןןא בוהאם ה

  _____________________  לא/כן
   פרט  )מחק את המיותר(

)4(  

  - העסקי בחמש השנים האחרונות ו ונסיונוהשכלת

  .אביב-אוניברסיטת תל - בוגר כלכלה, מוסמך כלכלת עסקים: השכלתו

  .מ"אים בע דירקטור בלאומי קארד אשר2004עד מאי 

) רסי'ג(ר דירקטוריון בנק לאומי "יו, סי. אל.פי) בריטניה(ל ודירקטור בבנק לאומי " מנכ2007עד אוקטובר 

  .לטד' לימיטד ולאומי אי בי אל לימיטד ודירקטור בלאומי אוברסיז טרסט קורפ

)5(  

  

  



  )המשך(נושאי משרה בכירה של התאגיד : א26תקנה 
  )  לעיל26לדירקטורים ראה תקנה (

  .  המכהנים כחברי הנהלת התאגיד-נושאי משרה בכירה ) א(
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  )1(   :ושמ  יצחק מלאך  )א1(  :הזיהוי' מס  007897036

  )2(  :תאריך לידה  2.4.1948  )א2(  ההונ כתחילת תאריך  12.7.1993

   - בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו, בחברה בת שלו, א ממלא בתאגידוהתפקיד שה

  . מ"דירקטור בלאומי קארד בעו  בתאגידראש מערך תפעול ומנהלהוחבר הנהלה , סגן מנהל כללי בכיר

)3(  

   בתאגידן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניןא בוהאם ה

  _____________________  לא/כן
   פרט  )מחק את המיותר(

)4(  

  - העסקי בחמש השנים האחרונות ו ונסיונוהשכלת

  . אביב- אוניברסיטת תל-בוגר מדעי המדינה , מוסמך מדיניות ציבורית: השכלתו

  .מ"דירקטור בברינקס ישראל בע

  .מ"בע) 1983(בי סייפ מערכות מידע בדירקטור  2009עד מאי 

  .מ"שירותי בנק אוטומטיים בעובמ " במרכז סליקה בנקאי בע דירקטור2009עד ינואר 

  .מ"בע דירקטור בלאומי קארד אשראים 2008 במרס 4עד 

  .מ"ר דירקטוריון לאומי גיבוי מידע ותקשורת בע" יו2007עד אוגוסט 

)5(  

  

  

  

  

  )1(   :ושמ  'פרופ, דניאל צידון  )א1(  :הזיהוי' מס  053670725

  )2(  :תאריך לידה  22.9.1955  )א2(  ה כהונתחילת תאריך  1.8.2006

   - בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו, בחברה בת שלו, א ממלא בתאגידוהתפקיד שה

דירקטור בלאומי אינטרנשיונל אינווסטמנטס , בתאגיד חבר הנהלה וראש חטיבת שוקי הון, סגן מנהל כללי

  .נגהולדי. א.לטד ובלוקסאינווסט ס, .ו.נ

)3(  

   בתאגיד משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניןןא בוהאם ה

  _____________________  לא/כן

   פרט  )מחק את המיותר(

)4(  

  - העסקי בחמש השנים האחרונות ו ונסיונוהשכלת

  .ב"ארה, ר ומוסמך לכלכלה באוניברסיטת קולומביה"ד: השכלתו

  .ירושלים האוניברסיטה העברית ב-בוגר כלכלה 

  .מ"אביב בע-דירקטור בבורסה לניירות ערך בתל

   דירקטור בלאומי סי איי2010עד פברואר 

  .א. דירקטור בבנק לאומי רומניה ס2008עד דצמבר 

  .של התאגיד  ראש מערך אסטרטגיה ופיתוח עסקי בינלאומי2007עד אוקטובר 

   . ראש המערך הבינלאומי של התאגיד2006עד אוגוסט 

)5(  

  

  



  )המשך(נושאי משרה בכירה של התאגיד : א26תקנה 
  )  לעיל26לדירקטורים ראה תקנה (

  .  המכהנים כחברי הנהלת התאגיד-נושאי משרה בכירה ) א(
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  )1(   :השמ  עמינח-רקפת רוסק  )א1(  :הזיהוי' מס  022281927

  )2(  :תאריך לידה  1.2.1966  )א2(  ה כהונתחילת תאריך  1.1.2004

   - בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו, בחברה בת שלו, התפקיד שהיא ממלאה בתאגיד

  .חברת הנהלה וראש החטיבה העסקית בתאגיד, סגן מנהל כללי בכיר

)3(  

   בתאגידבת משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניןהאם היא 

  _____________________  לא/כן
   פרט  )מחק את המיותר(

)4(  

  -השכלתה ונסיונה העסקי בחמש השנים האחרונות 

  .אביב- אוניברסיטת תל-בוגרת חשבונאות וכלכלה ובוגרת משפטים , מוסמכת מנהל עסקים, ח"רו: ההשכלת

)5(  

  

  

  

  

  )1(   :ושמ  מנחם שוורץ  )א1(  :הזיהוי' מס  065427114

  )2(  :תאריך לידה  11.2.1946  )א2(  ה כהונתחילת תאריך  1.4.2000

   - בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו, בחברה בת שלו, א ממלא בתאגידוהתפקיד שה

ניהול " קהל"ון ידירקטורר "יו. בתאגיד  וראש מערך חשבונאותחשבונאי ראשי, חבר הנהלה, סגן מנהל כללי

דירקטור בלאומי . מ"מ ולאומי ניירות ערך והשקעות בע"בע. פ.לאומי ל ,מ"בע) 1996(קרנות השתלמות 

  .מ"קארד בע

)3(  

   בתאגיד משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניןןא בוהאם ה

  _____________________  לא/כן
   פרט  )מחק את המיותר(

)4(  

  -י בחמש השנים האחרונות  העסקו ונסיונוהשכלת

  .אילן- אוניברסיטת בר-בוגר כלכלה וחשבונאות , ח"רו: השכלתו

  .מ"ר דירקטוריון עליה לאומי בע" יו2009עד אוגוסט 

  .מ" דירקטור בלאומי קארד אשראים בע2008 במרס 4עד 

  .מ" דירקטור בתעוז קופת תגמולים ליד בנק לאומי לישראל בע2004עד יולי 

)5(  

  

  

  

  

  



  )המשך (נושאי משרה בכירה של התאגיד: א26תקנה 
   .מי ראשי של התאגיד מבקר פני–נושא משרה בכירה ) ב(
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  )1(   :ושמ  יוסף הורביץ  )א1(  :הזיהוי' מס  007081789

  )2(  :תאריך לידה  3.5.1943  )א2(  ה כהונתחילת תאריך  20.8.1989

   - בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו, בחברה בת שלו, א ממלא בתאגידוהתפקיד שה

  . וראש מערך הבקורת הפנימית בתאגידמבקר פנימי ראשי, סגן מנהל כללי בכיר

)3(  

   בתאגיד משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניןןא בוהאם ה

  _____________________  לא/כן
   פרט  )מחק את המיותר(

)4(  

  - העסקי בחמש השנים האחרונות ו ונסיונוהשכלת

  . האוניברסיטה העברית בירושלים-בוגר משפטים , ד"עו: השכלתו

)5(  

  

  

  



  )המשך (נושאי משרה בכירה של התאגיד: א26תקנה 
  . נושאי משרה בכירה אחרים) ג(

 

494  

  )1(   :השמ   זנדהאוזנעמי  )א1(  :הזיהוי' מס  054761101

  )2(  :תאריך לידה  20.06.1957  )א2(  ה כהונתחילת תאריך  1.4.2009

   - בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו, בחברה בת שלו, התפקיד שהיא ממלאה בתאגיד

ראש מערך הייעוץ המשפטי ומנהלת סיכונים משפטיים בבנק ודירקטור בחברה , יועצת משפטית ראשית

דירקטור בנאמנים  ,מ"בחברה לרישומים של בנק לאומי לישראל בע, מ"לאומי לישראל בעלנאמנות של בנק 

התגמולים של עובדי בנק לאומי ושל עובדי בנק לאומי  מ ובחברה לניהול קופות"חברה לאחזקות בע

  .מ"בע למשכנתאות

)3(  

   בתאגידהאם היא בת משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין

  _____________________  לא/כן
   פרט  )מחק את המיותר(

)4(  

  -השכלתה ונסיונה העסקי בחמש השנים האחרונות 

  .אביב- אוניברסיטת תל-ד בוגרת משפטים"עו: השכלתה

   . ראש אגף ייעוץ משפטי ליחידות מטה במערך הייעוץ המשפטי של הבנק2009עד מרס 

)5(  

  

  

  

  

  )1(   :השמ  תמר יסעור  )א1(  :הזיהוי' מס  059764498

  )2(  :תאריך לידה  24.8.1965  )א2(  ה כהונתחילת תאריך  15.5.2007

   - בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו, בחברה בת שלו, התפקיד שהיא ממלאה בתאגיד

  .ראש מערך שיווק

)3(  

   בתאגידהאם היא בת משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין

  _____________________  לא/כן
   פרט  )חק את המיותרמ(

)4(  

  -השכלתה ונסיונה העסקי בחמש השנים האחרונות 

 האוניברסיטה העברית -כלכלה ומנהל עסקים , מוסמכת מנהל עסקים ובוגרת סוציולוגיה: השכלתה

  .בירושלים

  . ראש מערך קשרי חוץ ויחסי ציבור2009עד יולי 

  .מ"ל המשרד בפוגל אולגבי בע" מנכ2007עד יולי 

  .מ"ל לקוחות ותכנון אסטרטגי בפוגל אולגבי בע" סמנכ2005בר עד נובמ

)5(  

  

  



  )המשך (נושאי משרה בכירה של התאגיד: א26תקנה 
  . נושאי משרה בכירה אחרים) ג(
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  )1(  :שמה  ר רות ארד"ד  )א1(  :הזיהוי' מס  030332563

  )2(  :תאריך לידה  15.9.1949  )א2(  ה כהונתחילת תאריך  1.4.2001

   - בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו, בחברה בת שלו, התפקיד שהיא ממלאה בתאגיד

  .בתאגיד בקר סיכונים ראשי וראש אגף לבקרת ניהול סיכונים, כלליסגן מנהל 

)3(  

   בתאגידהאם היא בת משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין

  _____________________  לא/כן
   פרט  )מחק את המיותר(

)4(  

  -השכלתה ונסיונה העסקי בחמש השנים האחרונות 

אוניברסיטת פרינסטון ובוגרת מתמטיקה  - ומוסמכת סטטיסטיקה דוקטור בסטטיסטיקה ומימון: השכלתה

  .אביב- אוניברסיטת תל-וכלכלה 

  .דירקטור בלשכת המסחר ישראל אמריקה

  .מכון פישר למחקר אסטרטגי אויר וחלל דירקטור ב2009עד נובמבר 

  .מ"פ בע. דירקטור בלאומי ל2007עד מאי 

  .מ"ם בעדירקטור בגמביט תקשורת מחשבי 2005עד דצמבר 

)5(  

  

  

  

  

  )1(   :ושמ  אריה אשבל  )א1(  :הזיהוי' מס  050182906

  )2(  :תאריך לידה  11.10.1950  )א2(  ה כהונתחילת תאריך  1.4.2000

   - בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו, בחברה בת שלו, א ממלא בתאגידוהתפקיד שה

  .סגן מנהל כללי

)3(  

   בתאגידחר או של בעל ענין משפחה של נושא משרה בכירה אןא בוהאם ה

  _____________________  לא/כן
   פרט  )מחק את המיותר(

)4(  

  - העסקי בחמש השנים האחרונות ו ונסיונוהשכלת

  . האוניברסיטה העברית בירושלים-בוגר כלכלה : השכלתו

  .מרכז של התאגידמנהל מרחב מסחרי  2010 בפברואר 28עד 

   . של התאגיד מנהל מרחב מסחרי הבירה2006עד מרץ 

)5(  



  )המשך (נושאי משרה בכירה של התאגיד: א26תקנה 
  . נושאי משרה בכירה אחרים) ג(
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  )1(   :ושמ  *אברהם זלדמן  )א1(  :הזיהוי' מס  005795919

  )2(  :תאריך לידה  23.8.1948  )א2(  ה כהונתחילת תאריך  28.2.1988

   - בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו, בחברה בת שלו, א ממלא בתאגידוהתפקיד שה

: בחברות הבאותדירקטוריון ר " יו,)מ"קעות בעבית הש' מקודם לאומי ושות (מ" בעפרטנרסל של לאומי "מנכ

מקודם (מ "לאומי פרטנרס מחקרים בע, מ"ש בע"חברה למשכנתאות של בלמ, מ"בנק לאומי למשכנתאות בע

לאומי  ומ"בע) 2000( לאומי סטארט ניהול ,מ"לאומי סטארט בע, )מ"בע) נטקונסלט(נשיונל קונסלטנטס 

  .).מ" חתמים בע'מקודם לאומי ושות (מ" חתמים בעפרטנרס

)3(  

   בתאגיד משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניןןא בוהאם ה

  _____________________  לא/כן
   פרט  )מחק את המיותר(

)4(  

  - העסקי בחמש השנים האחרונות ו ונסיונוהשכלת

  על תיכונית: השכלתו

  , מ"פז חברת נפט בע, מ"קשת בעשידורי , מ"בע) 1993(טכנו רוב אחזקות : דירקטור בחברות הבאות

) ישראל(פארם -סופר, )קפריסין(ארכימדס גלובל , מ" לאומי שותפים בע-אייפקס, .אייפקס לאומי אינק

  .מ"ויזל בע-פוקס, מ"בע

  .שותפות מוגבלת) קרן השקעות(דירקטור וחבר ועדת השקעות בטנא הון צמיחה 

  .מ" בעחיתום' לאומי ושות- דירקטור בפסגות2008עד ספטמבר 

  .מ"ר חבר הנאמנים של קופת התגמולים של פקידי בנק לאומי לישראל בע"יו 2008עד אפריל 

   .מ" דירקטור באפריקה ישראל להשקעות בע2006עד מרץ 

)5(  

  
  .מושאל לחברה בת, בדרגת סגן מנהל כללי בכיר בתאגיד  *

  

  

  

  

  )1(   :ושמ  אבנר מנדלסון  )א1(  :הזיהוי' מס  031962731

  )2(  :תאריך לידה  13.12.1974  )א2(  ה כהונתחילת תאריך  1.2.2010

   - בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו, בחברה בת שלו, א ממלא בתאגידוהתפקיד שה

  .ל וראש אגף אסטרטגיה"ראש מטה המנכ

)3(  

   בתאגיד משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניןןא בוהאם ה

  _____________________  לא/כן
   פרט  )מחק את המיותר(

)4(  

  - העסקי בחמש השנים האחרונות ו ונסיונוהשכלת

 .Wharthon Business School UPENN -מוסמך מנהל עסקים : השכלתו

  . האוניברסיטה העברית בירושלים-ל"בוגר כלכלה ויחסים בינ

  .מ"ל בנק לאומי לישראל בע" עוזר אישי למנכ2010עד פברואר 

   .McKinsey & Companyבסניף הלונדוני של חברת  יועץ 2008עד אוגוסט 

)5(  

  

  



  )המשך (נושאי משרה בכירה של התאגיד: א26תקנה 
  . נושאי משרה בכירה אחרים) ג(
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  )1(   :ושמ  שלמה פרגמנט  )א1(  :הזיהוי' מס  050770973

  )2(  :תאריך לידה  16.6.1951  )א2(  ה כהונתחילת תאריך  1.4.2001

   - בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו, בחברה בת שלו, א ממלא בתאגידוהתפקיד שה

  , ל"חושלוחות ארגון ושיטות ותפעול  מנהל אגף, מערך תפעול ומנהלהש ראסגן , סגן מנהל כללי

  .בטחון ובטיחות ואבטחת נתונים בתאגיד

)3(  

   בתאגיד משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניןןא בוהאם ה

  _____________________  לא/כן
   פרט  )מחק את המיותר(

)4(  

  -רונות  העסקי בחמש השנים האחו ונסיונוהשכלת

  ,  הטכניון-בוגר הנדסת תעשיה וניהול , אביב- אוניברסיטת תל-מוסמך מנהל עסקים : השכלתו

  .חיפה, מכון טכנולוגי לישראל

)5(  

  

  

  

  

  )1(   :השמ  רודניקי) בן משה(יעל   )א1(  :הזיהוי' מס  59060533

  )2(  :תאריך לידה  24.9.1964  )א2(  ה כהונתחילת תאריך  1.5.2009

   - בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו, בחברה בת שלו,  ממלאה בתאגידהתפקיד שהיא

  .מזכיר הבנק והקבוצה

)3(  

   בתאגידהאם היא בת משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין

  _____________________  לא/כן
   פרט  )מחק את המיותר(

)4(  

  -השכלתה ונסיונה העסקי בחמש השנים האחרונות 

  .אביב- אוניברסיטת תל-מוסמכת ובוגרת משפטים : השכלתה

   .יועץ משפטי ומנהלת אגף ייעוץ משפטי, מ" מזכיר בנק לאומי למשכנתאות בע2009עד מרץ 

)5(  

  

  



  )המשך (נושאי משרה בכירה של התאגיד: א26תקנה 
  . נושאי משרה בכירה אחרים) ג(
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  )1(   :ושמ  *עוזי רוזן  )א1(  :הזיהוי' מס  076965532

  )2(  :תאריך לידה  11.8.1944  )א2(  ה כהונתחילת תאריך  1.9.2001

   - בחברה קשורה שלו או בבעל ענין בו, בחברה בת שלו, בתאגידא ממלא והתפקיד שה

ר "ל ויו"מנכ', דירקטור בבנק לאומי לישראל קורפ, ב"ר דירקטוריון בבנק לאומי ארה"ל וסגן יו"מנכ

) לטין אמריקה(ולאומי ' ר דירקטוריון בנק לאומי ליסינג קורפ"יו ,להשקעות' ב חב"דירקטוריון לאומי ארה

דירקטור בלאומי שרותי ', ולאומי סקיוריטיס קורפ' ר דירקטוריון לאומי פיננשיאל קורפ"יול ו"מנכ, .א.ס

  .יורק-וסוכן התאגיד בניו. השקעות אינק

)3(  

   בתאגיד משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניןןא בוהאם ה

  _____________________  לא/כן
   פרט  )מחק את המיותר(

)4(  

  -עסקי בחמש השנים האחרונות  הו ונסיונוהשכלת

השלים תוכנית ,  האוניברסיטה העברית בירושלים-בוגר כלכלה ומדעי המדינה , מוסמך כלכלה: השכלתו

Stanford Executive Program. 
  הולדינג. א.ובלוקסאינווסט ס. ו. דירקטור בלאומי אינטרנשיונל אינווסטמנטס נ2006עד נובמבר 

  .מ"נין בשיראון השקעות בע דירקטור ובעל ע2005עד מאי 

)5(  

  
  .מושאל לחברה בת, בדרגת סגן מנהל כללי בכיר בתאגיד  *

  

  

  



 רואי החשבון מבקר של התאגיד: 27תקנה 
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  :רואי החשבון המבקרים המשותפים של התאגיד הם

  פורר גבאי את קסירר , קוסט  סומך חייקין

   3עמינדב ' רח  17הארבעה ' רח

   67067אביב -תל   64739אביב -תל

  

   של התאגידשינויים בתזכיר ותקנון :28תקנה 

  .במהלך שנת הדיווח לא חלו שינויים בתזכיר או בתקנון של התאגיד

  

  המלצות והחלטות הדירקטורים :29תקנה 

ולא , במהלך שנת הדיווח לא הובאו המלצות הדירקטוריון בפני האסיפה הכללית של התאגיד  )א(29תקנה 

בעניינים , של התאגידהתקבלו החלטות הדירקטוריון שאינן טעונות אישור האסיפה הכללית 

  . המפורטים בתקנה זו

במהלך שנת הדיווח לא התקבלו החלטות באסיפה הכללית של התאגיד שלא בהתאם   )ב(29תקנה 

  ).א(29להמלצות הדירקטוריון בעניינים המפורטים בתקנה 

  במהלך שנת הדיווח לא התקיימו אסיפות כלליות מיוחדות של התאגיד  )ג(29תקנה 

  ת החברההחלטו  .א29תקנה 

  ביולי16אשרה האסיפה הכללית השנתית ביום , לאחר אשור ועדת הבקורת והדירקטוריון  ) 1( א 29תקנה 

י נושאי משרה בנוסח שהוצג בפני " את ההחלטות בדבר אשור מילוי תפקיד ובדבר גילוי ע2009

  .האסיפה

ר " תנאי הפרישה ליו הוחלט לאשר את31.1.2010 בישיבת הדירקטוריון בתאריך .א  ):3( א 29תקנה 

  :כמפורט להלן, מר איתן רף, הדירקטוריון

, מרצון או שלא מרצון, ר הדירקטוריון בעת פרישה"פיצויי הפרישה להם יהיה זכאי יו  .1

. ר הדירקטוריון לכל שנת כהונה" מהמשכורת האחרונה של יו100%יעמדו על שיעור של 

 משכורות כמספר 15כ "ה מהווים סהפיצויי הפריש. דהיינו משכורת בגין כל שנת כהונה

,  משכורות9במקום פיצויי הפרישה בסך , וזאת, ר הדירקטוריון בבנק"שנות עבודתו של יו

ר " שנות כהונה של יו9הקבועים בהסכם העבודה הקיים ואשר נקבע בשעתו לאחר 

ר הדירקטוריון לקבל את "ל הינם בנוסף על זכאות יו"פיצויי הפרישה הנ. הדירקטוריון

  .כספי קופת התגמולים והפיצויים המתנהלת על שמו

להצלחת , ר הדירקטוריון ותרומתו הנכבדה לבנק"לאור תקופת כהונתו הארוכה של יו  .2

 7.5ר הדירקטוריון יקבל בנוסף מענק פרישה מיוחד בגובה של "יו, הבנק ולקידומו

  . משכורות

ר הדירקטוריון לקבל בונוס "יומובהר כי אין באמור בהחלטה זו כדי לפגוע בזכותו של   .3

, על פי החלטות ועדת הביקורת, ר דירקטוריון הבנק"שנתי בגין תקופת כהונתו כיו

  . ככל שיוחלט על כך, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של הבנק



  )המשך (המלצות והחלטות הדירקטורים:   29תקנה 
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בתשלום משכורת ( חודשים 9 -ר הדירקטוריון ל"להאריך את תקופת הצינון של יו  .4

ר הדירקטוריון לא "כן להרחיב את התחייבות הצינון כך שיוו,  חודשים6במקום , )ונלווים

  . יועסק ולא יתן שירותים לחברות ביטוח

 במרס 2לאחר אישור ועדת ביקורת ביום , אישר דירקטוריון הבנק, 2010 במרס 9ביום   .ב

תכנית מענקים ארוכת ,  ולאחר קבלת המלצת הועדה המנהלית של הדירקטוריון2010

 לדוחות הכספיים של )ח(15ראה באור , לפירוט נוסף. רים בבנקטווח למנהלים הבכי

  . התאגיד

הדירקטוריון , לאחר אישור ועדת הביקורת ובהתאם להמלצתה, 2009 באוקטובר 18ביום   ):4( א 29תקנה 

אישר והמליץ בפני האסיפה הכללית לאשר רכישת פוליסת ביטוח חדשה בגין אחריות 

,  בהתאם לפירוט שהוצג בפניה(D&O)בנק ובקבוצה דירקטורים ונושאי משרה אחרים ב

 מיליון דולר 250הכולל כיסוי בסכום של , 2009 בנובמבר 1 חודשים החל מיום 12לתקופה של 

 10 מיליון דולר ושכבת בסיס בסך 1.3-בפרמיה של כ, עם זכות השבה לקדמות באותו הסכום

 1.7כ הפרמיה "בסה,  אלף דולר400-בפרמיה של כ, AIG-UKמיליון דולר בפוליסה שבמסגרת 

סך כל הכיסוי הביטוחי לאחריות דירקטורים ונושאי משרה אחרים בבנק . מיליון דולר

  . מיליון דולר בתוספת זכות ההשבה לקדמות260ובקבוצה הינו 



  מ"בנק לאומי לישראל בע
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  :תפקידם  : שמות החותמים

  

  

  

  

  משנה בכיר למנהל הכללי וממלא מקומה בהעדרה  זאב נהרי ) 1(

  .חשבונאות ושוקי הון, הנהלה בכיר לכספיםחבר   

  

  

  

  

  מזכיר הבנק והקבוצה  ד"עו, רודניקי) בן משה(יעל ) 2(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  24.3.2010: תאריך


