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מתכבד להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים "( הבנק" -להלן )מ "דירקטוריון בנק לאומי למשכנתאות בע
 .2542 בספטמבר 45ביום  וחודשים שהסתיימ שלושהו תשעה של ותלתקופמבוקרים -ביניים בלתי

הכללים שיושמו בעריכת דוחות הביניים הינם . דוח הדירקטוריון נערך בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים
יש לעיין בדוחות אלה בהקשר . 2544בדצמבר  44עקביים לכללים ששימשו בעריכת הדוחות השנתיים לשנה שהסתיימה ביום 

 .2544לדוחות השנתיים  לשנת 
את ביצוע , בהתאמה, אישרו הדירקטוריונים של חברת האם ושל הבנק,  2542בספטמבר  45וביום  2542בספטמבר  3 ביום

 לרישומים החברה באמצעות, ובעקיפין במישרין)שהינו חברת בת בבעלות ובשליטה מלאה של חברת האם , המיזוג של הבנק
 . עם ולתוך חברת האם, (מ"לאומי לישראל בעלנאמנות של בנק  והחברה

 
 :ל ובעסקי הבנק"להלן תאור ההתפתחויות העיקריות בדוחות הכספיים הנ

 
  הסביבה הענפית .0
 

 :סביבה כלכלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הבנק .א
 

בהשוואה למחצית השנייה זאת  ,4.2%שנתי של ריאלי צמח המשק הישראלי בשיעור  2542במחצית הראשונה של 
להסתכם  2542צפויה הצמיחה בשנת , לפי האומדנים המוקדמים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 2544של 

אומדנים אלו מגלמים הערכה לכך שהצמיחה במחצית השנייה של השנה תהיה בקצב . 4.4%בשיעור ריאלי של 
ריבית בנק  הודיע בנק ישראל על הורדת רבמהלך חודש אוקטוב. זה של המחצית הראשונה של השנהדומה ל
 .4.4%על  תעמודכך שריבית הפריים  2%לרמה של  5.24%בלחודש נובמבר ישראל 

. 2542זאת בדומה לשיעור האבטלה הממוצע מאז ראשית  4.3%אוגוסט עמד על שיעור האבטלה במהלך חודש 
לאחר תקופה מצביעים על כך ש האבטלההמהווים מקור נוסף לבחינת מגמות , שירות התעסוקהלשכות נתוני 

ישנו שינוי מגמה והחלה עלייה  ,ארוכה של ירידה במספר דורשי העבודה והמובטלים שנרשמו בלשכות התעסוקה
  .הן במספר דורשי האבטלה והן במספר המובטלים הנרשמים בלשכות התעסוקה

בתקופה  2.2%לעומת עלייה של , 2.4% -ב 2542של שנת  הראשונים מדד המחירים לצרכן עלה בתשעה החודשים
לעומת  2.4%בשיעור של  2542של שנת  בתשעה החודשים הראשוניםעלה " הידוע"המדד . המקבילה אשתקד

 . בתקופה המקבילה אשתקד 2.4%עלייה של 
 

 .2.3%שערו של הדולר מול השקל בשיעור של  יוסף 2542חודשים הראשונים של שנת ה בתשעת
   

בסוף כך שריבית הפריים עמדה  2.24%לרמה של  5.4%-ירדה בכתשעת החודשים הראשונים ריבית בנק ישראל ב
 .4.44%על התקופה 

 
 :  הפעילות בענף הבניה .ב

 
אלף  23.3 -מספר העסקאות ברבע השני של השנה הסתכם ב. חלה עלייה בביקוש לדירות 2542מאז ראשית 

תמהיל . 2544אלף עסקאות ברבע הרביעי של  44.4 -ואלף עסקאות ברבע הראשון של השנה  22.4 -בהשוואה ל
בהשוואה לרבע  4%גידול של )אלף עסקאות היו ברכישת דירת יד שניה  44.3העסקאות ברבע השני מלמד כי 

 (. בהשוואה לרבע הראשון 42%גידול של )אלף עסקאות היו ברכישת דירה חדשה  4.4-ו( הראשון
 

אלף  44.4היקף התחלות הבנייה עמד ברבע זה על . התחלות הבנייה ברבע השני של השנה נמשכה ההאטה בקצב
במהלך , בנקודת השיא. אלף יחידות ברבע הראשון של השנה 35.2 -בהשוואה ל, במונחים שנתיים, יחידות דיור

במהלך  הבניה בהתחלות הציבורית היוזמה משקל. אלף יחידות דיור 34 -היקף התחלות הבנייה הגיע אף ל, 2544
 .44.4% -כ עמד על, בתקופה זו הפרטית יוזמהה ומשקל ,43.4% ההי 2542ית הראשונה של שנת המחצ

 
 3.2%-גבוה בכ ,דיור יחידותאלף  44.3 של בנייתן 2542במהלך המחצית הראשונה של שנת  הסתיימה במקביל

חודשים אילו במהלך  סתיימהה שבנייתן בדירות הציבורית היוזמה משקל .אשתקד המקבילה תקופהלבהשוואה 
  .44.4% -כ עמד על

 
נתון זה נמוך מעט מקצב  ,אלף דירות 44.4 על עמד 2542אוגוסט  לסוף למכירה שנותרוהחדשות  הדירות מלאי

קצב הביקוש , להערכת כלכלני בנק לאומי. אלף יחידות 44.5הביקושים השנתי לדירות החדשות אשר נע סביב 
כאשר לצד זאת מלאי הדירות שנותר למכירה החל , ה יחסיתלדירות חדשות ימשיך לשמור על רמה גבוה

כאשר  44.4מספרם עמד בחודש אוגוסט על . לאור זאת צפויה ירידה של מספר חודשי ההיצע. להצטמצם
מספר זה מבטא את מספר החודשים שלהם יספיק מלאי הדירות שנותר . 42.4מתחילת שנה הממוצע נע סביב 

 .ודשי בחודש האחרוןלמכירה בהינתן קצב המכירות הח
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מצביע , מדד סקר מחירי הדיור שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ואשר מבוסס על נתוני רשויות המס
 . 2.3% -על כך שבשמונת החודשים הראשונים של השנה עלו מחירי הדירות בממוצע כלל ארצי ב

 
 :הפעילות במערכת המשכנתאות .ג

 
ללא )י הבנקים למשכנתאות "חל קיטון בהיקף האשראי שניתן ע( 2542 ספטמבר-ינואר)בתקופה הנסקרת 

 .4%קיטון של ,  ח"שמיליארד  35.4-לעומת כ ח"שמיליארד  44.4-והוא הסתכם בכ( קבלנים
מיליארד  4.4על  הממוצע החודשי עמד כאשרנרשמה התאוששות בשוק  2542אוגוסט -במהלך החודשים מאי

 ח"שמיליארד  4.4על  בהן עמד הממוצע החודשי 2542אפריל -גבוה משמעותית מחודשים ינוארה נתון ח"ש
 .ודשמיליארד לח 3.4-אשר הסתכמו ב 2544אוגוסט -רמות השיא שנצפו בחודשים מאי עוברים אתו

   
 .בפרק זה לא ניתן כימות או אומדן בהתייחס להשפעת הסביבה הכלכלית והגורמים החיצוניים על פעולות  הבנק

 
 

 תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על כל מגזרי הפעילות, מגבלות חקיקה .ד
 
: החלות על מערכת הבנקאות בישראל מצד גורמים כגון תקנות והנחיות רגולטוריות, הבנק פועל במסגרת חוקים  

 .החיסכון ביטוח וההממונה על שוק ההון , הרשות לניירות ערך, הפיקוח על הבנקים
ובהוראת , בחקיקת המשנה, עד תאריך פרסום דוח זה חלו יוזמות לשינויים ושינויים בחקיקהו 2542במהלך שנת   

השפעה על הבנק ודרכי פעילותו בכל המגזרים וכמפורט  ןות לההשלכה או עשויה להי ןאשר לה, הרשויות
 :בתמצית דלהלן

 
עמלת ( )שירות ללקוח)כללי הבנקאות ו, 2300-ב"התשע, (01' תיקון מס( )שירות ללקוח)חוק הבנקאות  .0

 2302-ב"התשע, (פירעון מוקדם של הלוואות לדיור
 

בו , "(החוק: "להלן) 2544-ב"התשע, (44' תיקון מס( )שירות ללקוח)פורסם חוק הבנקאות  2544בדצמבר  43ביום 
משכנתא או בעת מימוש  מימוש תאגיד בנקאי לא יהיה רשאי לגבות עמלת פירעון מוקדם בעת ביצוענקבע כי 

 לוואה לדיוראשר נרשמו להבטחת ה, שזוהי דירתו היחידה, משכון על דירת מגורים המשמשת למגורים של יחיד
 :אלא אם התקיימו אחד מהתנאים הבאים, "(הדירה: "להלן)
 
 . כמפורט בחוק, כשהסכום צמוד למדד, ח"מיליון ש 2.4מכירת הדירה עולה על  דהתמורה שהתקבלה בע .4
 ניתן יהיה לגבות עמלת פירעון , מכירת הדירה לא עולה על הסכום לעיל דככל שהתמורה שהתקבלה בע .2

 .לבין מלוא החוב בהלוואהבעד הדירה כום ההפרש שבין תמורת המכר מוקדם וזאת עד לס
 

לחישוב עמלת הפירעון המוקדם כאמור לעיל וכן רשאי הוא לשנות את כללים כי נגיד בנק ישראל ייקבע עוד נקבע 
לאחר התייעצות בוועדה המייעצת ובאישור ועדת הכלכלה של  והכל, "(הכללים: "להלן)הסכום המפורט לעיל 

   .הכנסת
כאשר תחילת החוק יהיה ביום תחילתם של , נקבע כי את הכללים יש להביא לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת

 .הכללים
 

עמלת פירעון מוקדם של הלוואות ( )שירות ללקוח)הבנקאות  כללי 2542באפריל  24פורסמו ביום , לאמור בהתאם
, לחוק בהתאםניתן לגבות  אשרהפירעון המוקדם  לעמלת ביחס, "(הבנקאות כללי: "להלן) 2542-ב"התשע, (לדיור

 .פרסומם מיום הינהתחילת כללי הבנקאות . אשר שונה מאופן חישוב עמלת הפירעון כפי הנהוגה כיום
 

בהם הבנק ינקוט  הנכסיםהליכי מימוש  מספרתיקבע בהתאם ל, הבנקאות כלליושל  וקהחמידת ההשפעה של 
בהתאם לשיעור עמלת , בקשר עם הלוואות בהן קיים רכיב הנושא עמלת פירעון מוקדם ואשר החוק חל עליהן

 .הפירעון המוקדם ולגובה התמורה ממכירת הנכס ביחס ליתרת חוב ההלוואה
 

התקיים דיון בועדת הכלכלה של הכנסת בנושא עמלת פירעון מוקדם של הלוואה  2542ביולי  3יצוין כי ביום 
וזאת בעקבות יוזמה שהועלתה על ידי קבוצת אקדמאים שביקשה לבטל עמלת פירעון מוקדם בהלוואות , לדיור
 . לדיור

 .בנושא בועדת הכלכלה של הכנסתנוסף טרם נקבע מועד לדיון , בשלב זה
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, (דמי עמילות מירביים בביטוח מבנה אגב הלוואה לדיור( )ביטוח)תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  .2
  2302-ג"התשע

 
דמי עמילות מרביים בביטוח ( )ביטוח)פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  2542בספטמבר  23ביום 

בהן נקבע כי דמי העמילות המירביים שישולמו , "(התקנות: "להלן) 2542-ג"התשע, (מבנה אגב הלוואה לדיור
ולא  2543בשנת  24%לא יעלו על , 2544בשנת  45%לא יעלו על , לסוכני ביטוח בביטוח מבנה אגב הלוואה לדיור

 .מ"כאשר נקבע כי הסכומים כאמור כוללים מע, ואילך 2544החל משנת  25%יעלו על 
 

בתיק , חוזי הביטוח של ולחידושים החדשים הביטוח חוזיות תיקבע בהתאם לכמות ההשפעה של התקנ מידת
 .ובביטוחים הנעשים באמצעות סוכנות הביטוח שבבעלות הבנקהקיים ביטוח הנכס הקולקטיבי 

 
 2302-ב"התשע, (4' תיקון מס)חוק החוזים האחידים  .0

 
במסגרתו , "(החוק: "להלן) 2542-ב"התשע, (3' תיקון מס)פורסם חוק החוזים האחידים  2542ביולי  42ביום 

כך שירידה של המדד או עלייה , למדד כלשהו, לפי החוזה, נקבע כי תנאי הקובע הצמדה של מחיר או תשלום אחר
 .הינו תנאי אשר חזקה עליו שהוא מקפח, שלו לא תזכה את הלקוח

, ע בחוק כי שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר נסיבות או סוגי חוזים שבהם לא יחול האמור לעילעוד נקב
 .ותקנות אלו יתוקנו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת

 .תחילת החוק הינה ארבעה חודשים מיום פרסומו
 .החוק של ההשפעה מידת את בוחן הבנק

 
 ". הלוואות לדיורהגבלת שיעור המימון ב"מכתב בנק ישראל בנושא  .4
 

הגבלת שיעור "הוציא המפקח על הבנקים מכתב המופנה לתאגידים הבנקאיים בנושא  2542 בנובמבר 4 ביום
 "(. המכתב" )"המימון בהלוואות לדיור

 :כדלקמן בהלוואות לדיור יוגבל שיעור המימון, בהתאם למכתב
 
 .44%בשיעור מימון של עד  יוגבלו, הלוואות לדיור לצורך רכישת דירה המהווה דירה יחידה .4
 .45%יוגבלו בשיעור מימון של עד , הלוואות לדיור לצורך רכישת דירה המהווה דירה להשקעה .2
 .45%לעיל יוגבלו בשיעור מימון של עד  2או  4בסעיפים הלוואות לדיור שאינן נכללות  .4
 

כהגדרתן בחוק , ירה חליפיתלשם אישור הלוואה לדיור לרכישת דירה המהווה דירה יחידה או ד, בהתאם למכתב
, בין היתר, על התאגיד הבנקאי לקבל, "(חוק מיסוי מקרקעין)" 4344-ג"התשכ, (שבח ורכישה)מיסוי מקרקעין 

לגבי עמידתו של הלווה בתנאים הנדרשים לשם היות הדירה דירה יחידה או , ד"מאושר על ידי עו, תצהיר מהלווה
 .ידו לרשות המיסים בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין דירה חליפית והעתק של ההצהרה שנמסרה על

, לרבות מיחזור, ההנחיות במכתב אינן חלות על הלוואה לדיור הניתנת לצורך פירעון הלוואה לדיור קיימת
ממנה ניתן מכספי  45% -בסכום שאינו עולה על סכום ההלוואה הנפרעת וכן על הלוואה לדיור שלמעלה מ

 .המדינה ובאחריותה
 .ואילך 2542בנובמבר  4שניתן להן אישור עקרוני מיום , ב הינה ביחס להלוואות לדיורתחילת המכת
מבלי שיחול , רשאי תאגיד בנקאי לתת אישור עקרוני להלוואה לדיור לאחר מועד תחילת המכתב, על אף האמור

 .למכתב 43בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף , עליה האמור במכתב
 
והחוק לצמצום  2302-ב"התשע( תיקון( )רים ומוסדות כספיים"שיעור המס על מלכ)צו מס ערך מוסף  .5

 . 2302-ב"התשע( תיקוני חקיקה)הגירעון ולשינוי נטל המס 
 

( רים ומוסדות כספיים"שיעור המס החל על מלכ)פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף  2542באוגוסט  45ביום 
החל  44%כך שיעמוד על , בגין מס שכר ומס רווח, אשר מעדכן את שיעור מס ערך מוסף, 2542-ב"התשע( תיקון)

ל מוסדות כספיים יעלה עכתוצאה מהשינוי האמור שיעור המס הסטטוטורי אשר חל . 2542בספטמבר  4מיום 
שיעור , כמו כן .44.3%ואילך יעלה לשיעור של  2544ובשנת , 44.44%לשיעור של  44.43%משיעור של  2542בשנת 

לגבי השכר המשתלם בעד עבודה בחודש ספטמבר  44%מס השכר אשר חל על מוסדות כספיים יעלה לשיעור של 
 .ואילך 2544לשנת  44.4%-ו 2542לשנת  44%וזאת במקום שיעור של , ואילך 2542

 2542-ב"התשע( תיקוני חקיקה)באוגוסט פורסם החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס  44ביום , כמו כן
שיעור דמי הביטוח הלאומי הנגבה מהמעסיקים בגין חלק  2544במסגרת החוק החל מינואר "(. החוק"-להלן)

שיעור זה יעלה , כמו כן. 4.4%כיום ויעמוד על  4.3%-מהשכר הממוצע במשק יעלה מ 45%השכר העולה על 
 .בהתאמה 4.4%-ו 4%לשיעור של  2544ובינואר  2543בינואר 
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ח המיוחס לגידול "מיליון ש 4-ים המפורטים לעיל הביאו לגידול בסעיף התחייבויות אחרות בסך של כהשינוי
. ח המיוחס לגידול בנכסי מיסים נדחים"מיליון ש 4-וגידול בסעיף נכסים אחרים בסך של כ, בהטבות לעובדים

 . ח"שמיליון  2-השינויים הביאו לקיטון בהפרשה למיסים על הרווח בסך של כ, כמו כן
 
 . "חיים ובביטוח הפנסיה בקרנות הדמוגרפי ההנחות מערך עדכון" בנושא עמדה ניירטיוטת  .6
 

 עדכון שעניינה עמדה נייר טיוטת האוצר במשרד וחיסכון ביטוח ההון שוק אגף ידי על פורסמה ,2542יולי  בחודש
 בהתאם .התמותה ללוחות אפשרי עדכון כוללת אשר ,חיים ובביטוח הפנסיה בקרנות הדמוגרפי ההנחות מערך

 ונכות תמותה לגבי ההנחותעודכנו  עובדים זכויות בגין התחייבויות במדידת הבנקים על הפיקוח להנחיות
 .2542שנת  של השני לרבעוןמהדוחות 

 . מהותיתאינה  ,החדשים התמותה לוחות שלטיוטת נייר העמדה  השפעת
 
 

 
  פעולות הבנק .2
 

תחרותי וההחלטה על לקיחת משכנתא מתבצעת במרבית המקרים לאחר בדיקה מעמיקה  שוק המשכנתאות הינו שוק
 .כאשר המחיר והשירות הינם מרכיבים עיקריים בהחלטת הלווה היכן לבצע את הלוואתו, של הלווים

 
 סנכרכישת ה הלקוח בעת בכדי לשפר את חווית, לאומי למשכנתאות פועל בדרכים שונות לצורך שיפור השירות ללקוח

פעולות הבנק בנושא זה מתבצעות הן . והעמדת המשכנתא שהינה  אחת העסקאות המשמעותיות בחיי הלקוחות
 .בהתייחס למעמד אישור ההלוואה והן בהתייחס לשירות הניתן בבנק ללווים לאורך תקופת ההלוואה

 
הגדיל את שביעות רצון הבנק ימשיך במדיניות של חדשנות במוצרים המוצעים ללקוחות ורמת שירות גבוהה כדי ל

 .הלקוחות
 

 4,442עומת סך של לח "מיליון ש 3,433העמיד הבנק הלוואות חדשות לדיור בסך  בתשעת החודשים הראשונים של השנה
, קדונות מיועדיםיאשראי שניתן מפ ותכולל הללוהלוואות ה. 4.4%של  גידול, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש

בהתאם  .ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 43 ,ח לעומת"מיליון ש 44בסך  ,הגביהרעונם מותנה במידת ישפ
 .ת האשראי לציבור שבמאזןביתר ותכלול ןאינ ההלוואות הללו מפקח על הבנקיםלהוראת ה

 
 נציגויות 454מונה  2542 בספטמבר 45אשר ליום , שיווק מוצרי הבנק מתבצע בעיקר דרך מערך הנציגויות של הבנק

כמו כן . ותעצמאי נציגויות 42-מ ו"דלפקי משכנתא בסניפי בנק לאומי לישראל בע 33מתוכם , הפרוסות ברחבי הארץ
המאפשר ללקוחות להגיש בקשה להלוואה דרך הטלפון או דרך אתר " לאומי ישיר למשכנתאות"מפעיל הבנק את מוקד 

 .נים של הבנקהאינטרנט של הבנק ולקבל אישור עקרוני לבקשתם בהתאם לקריטריו
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 לרכישת דירת מגורים ובמשכון דירת מגוריםומיחזור הלוואות מידע על הלוואות חדשות  
 

בבנק "( מיחזורים: "להלן)רעון הלוואות קיימות ילהלן נתונים על ביצועי הלוואות חדשות והעמדת הלוואות חלופיות לפ
 :לאומי למשכנתאות

 

 

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום

שיעור השינוי30 בספטמבר 302011 בספטמבר 2012

ב- %

9,3598,6388.3מכספי בנק

מכספי אוצר:

2512108.3הלוואות מוכוונות

102400.0הלוואות עומדות

3514150.0סך הכל כספי אוצר

9,3948,6528.6סך הכל הלוואות חדשות

1,11990224.1הלוואות שמוחזרו

10,5139,55410.0סך הכל הלוואות שבוצעו

במיליוני ש"ח

 
 
 רווח וריווחיות  .0 
 

 4.ה.4ראה ביאור )בעקבות יישום לראשונה של הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא מתכונת חדשה של דוח רווח והפסד 
חודשים  ושלושה תשעהשל  רטים להלן בדוחות הכספיים לתקופותבוצעו סיווגים מחדש המפו( להלןפיים בדוחות הכס

 .2544בדצמבר  44נה שהסתיימה ביום וכן בדוחות לש 2544 בספטמבר 45ביום  שהסתיימו
 

מיליון  2,434 סך של לעומת, ח"שמיליון  2,444 של בסךכמו תהס בתשעת החודשים הראשונים של השנה  ריביתהכנסות 
מהשינוי בעליית המדד בין התקופות  ת בעיקרהנובע הירידה, 4.3%של  ירידה, בתקופה המקבילה אשתקד ח"ש

 ח"שמיליון  424 סך של לעומת ח"שמיליון  444 של ךסב הכנסותה מושל השנה הסתכ השלישיברבעון  .הנסקרות
האשראי ומשינוי בעליית המדד בין  מגידול ביתרתת בעיקרה נובע העליה, 44.4% של עליה שתקדאבתקופה המקבילה 
 .התקופות הנסקרות

 
 ירידה, בתקופה המקבילה אשתקד ח"מיליון ש 4,343 סך של לעומת, ח"שמיליון  4,423 של בסך מוהסתכ הוצאות ריבית

ברבעון  .המימון בעלויותהירידה נובעת בעיקרה מהשינוי בעליית המדד בין התקופות הנסקרות ומקיטון  .4.4%של 
 ,ברבעון המקביל אשתקד ח"שמיליון  454 של סך לעומת ח"שמיליון  444 סך שלב הסתכמו ההוצאותשל השנה  השלישי

 .העליה נובעת מעליית המדד לעומת התקופה המקבילה אשתקד .4.3%של  עליה
 

בדומה לתקופה , ח"מיליון ש 4סך של בההכנסה בתקופה הנסקרת הסתכמה  הפסדי אשראיל הפרשה בגין הכנסות
 הוצאהלעומת  ח"מיליון ש 3של  בסך להפסדי אשראי הפרשההוצאה בגין  נרשמה השלישי ברבעון  .המקבילה אשתקד

  .ברבעון המקביל אשתקד ח"שמיליון  4של 
 

סך  ח לעומת"מיליון ש 334 של בסך הסתכמוהפסדי אשראי הפרשה לבגין  (הכנסות) הוצאות לאחרהכנסות ריבית נטו 
 של סךב הכנסותהשל השנה הסתכמו  השלישיברבעון  .44.4%של  עליה ,בתקופה המקבילה אשתקד ,ח"מיליון ש 444 של

מגידול  הבעיקר תנובע העליה. 42.4%של  עליה, ברבעון המקביל אשתקד ח"שמיליון  442 סך של לעומת ח"מיליון ש 444
 .המקבילה אשתקדלעומת התקופה , המרווח המימוני בתיק ושיפור בתיק האשראי

 
 ,אשתקדח בתקופה המקבילה "מיליון ש 44 סך של לעומת ,ח"מיליון ש 42של הסתכמו בסך  שאינן מריביתהכנסות 

ברבעון  .הירידה נובעת בעיקרה מהקיטון בעמלות גבייה בגין אשראי ופקדונות לפי מידת הגבייה .4.2%ל ש ירידה
של  עליה ,ברבעון המקביל אשתקד ח"שמיליון  24 סך של לעומת ח"מיליון ש 44 של סךהכנסות בההסתכמו  השלישי

 .משינויים בעדכון היתרות הקשורות לביטוח חיים הירידה נובעת. 43.2%
 

ח בתקופה המקבילה "מיליון ש 244 של ח לעומת סך"מיליון ש 254 של הסתכמו בסך אחרותתפעוליות והוצאות 
 45לעומת סך של  ח"מיליון ש 43 ך שלהסתכמו ההוצאות התפעוליות בס השלישיברבעון  .4.5%של  ירידה, אשתקד
של  והתגמולים הפיצויים קופות שווי מעליית ת בעיקרההנובע 4.3%של  ירידהברבעון המקביל אשתקד  ח"שמיליון 

 .עובדי הבנק
 

ח בתקופה "מיליון ש 232 סך של ח לעומת"מיליון ש 445 של הסתכם בתקופה הנסקרת בסך הרווח לפני מיסים
 סך של לעומת ח"שמיליון  444 של סךשל השנה הסתכם רווח זה ב השלישיברבעון  .42.3%של  עליה, המקבילה אשתקד
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ומקיטון  רווח המימוניב מגידול ת בעיקרהמוסבר העליה .34.4%של  עליה, ברבעון המקביל אשתקד ח"שמיליון  44
 .כמפורט לעיל ואחרות בסעיף הוצאות תפעוליות

 
בשיעור  הינה ,המתבטאת ביחס שבין הרווח מפעולות רגילות לפני מיסים לבין ההון הממוצע התשואה ברוטו על ההון

 .בתקופה מקבילה אשתקד 42.3% לעומת תשואה של ,בחישוב שנתי, 44.4%של 
 .המקביל אשתקדברבעון  45.4% תשואה של לעומת 43.2% -הגיעה להתשואה  השנה של השלישי ברבעון 

 
סך  לעומת, מהרווח מפעולות רגילות לפני מיסים 43.3%ח ומהווה "ש וןמילי 423 של הסתכמה בסך ההפרשה למיסים

 .מהרווח מפעולות רגילות לפני מיסים 44.4%המהווה , ח הפרשה למיסים בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 44 של
 

ח בתקופה "מיליון ש 444של  בסך לעומת רווחח "מיליון  ש 234 של הסתכם בתקופה הנסקרת בסך הנקי הרווח
סך  לעומת ח"שמיליון  44  בסך של של השנה הסתכם הרווח הנקי השלישיברבעון  .43.4%של  עליה, אשתקדהמקבילה 

 .455.5% של עליה ברבעון המקביל אשתקד ח"שמיליון  34 של
 

 , בחישוב שנתי ,44.3% הינה בשיעור של, המתבטאת ביחס שבין הרווח הנקי לבין ההון הממוצע התשואה נטו על ההון
  .בתקופה מקבילה אשתקד 4.3% לעומת תשואה של

 
  .43.4%ל ש עליה, ח למניה בתקופה המקבילה אשתקד"ש 444.44 לעומת רווח של , ח"ש 243.44 הינו הרווח הנקי למניה

 
 

  נכסים והתחייבויות .4
 

בסך ו ,4.4%של  עליה, 2544ח בסוף "מיליון ש 44,442 של ח לעומת סך"ש מיליון 44,335 של בסךהסתכם  המאזן סך כל
מהגידול באשראי לציבור כמפורט  הבעיקר תנובע העליה. 45.4%של  עליה, 2544 ספטמברסוף ח ב"מיליון ש 44,425של 

 .להלן
 

סך ו 4.4% של עליה, 2544ח בסוף "מיליון ש 44,234 של ח לעומת סך"מיליון ש 44,244  של הסתכם בסך נטו האשראי לציבור
 .45.4% של עליה, 2544 ספטמברח בסוף "ש מיליון 44,444של 

של  ירידה, 2544ח בסוף "מיליון ש 444ח לעומת סך של "מיליון ש 344 של בסךיתרת ההפרשה להפסדי אשראי הסתכמה 
מהמשך הקיטון ביתרת  תבהפרשה נובע הירידה .43.4%של  ירידה 2544 בספטמברח בסוף "מיליון ש 434 בסך שלו 4.4%

 .הפיגורים בתיק האשראי של הבנק
 

 של ח לעומת סך"מיליון ש 44,444 של הסתכמה בסך( הממשלהמהבנקים ו, שנתקבלו מהציבור) קדונותייתרת הפ
 34,443סך של בקדונות  יהסתכמו הפ 2544 ספטמברבסוף . 43.4%של   עליה, 2544ח בסוף דצמבר  "ליון שמי 34,454

מתפלגת  ,2544לעומת היתרות בסוף דצמבר , 2542 בספטמבר 45יקדונות ליום יתרת הפ. 44.3%של  עליה, ח"מיליון ש
, 44.4%של  עליה, ח מבנקים"מיליון ש 44,444 של סך; 44.3%של  ירידה, ח מהציבור"מיליון ש 3,443 של סך: כדלהלן

קדונות מהציבור ומהממשלה הינן מנוכות מסכומי ית הפיתר. 44.4%של  ירידה, ח מהממשלה"מיליון ש 44 של סך
 .יה מהאשראי כאמור לעילירעונם מותנה במידת הגביקדונות המיועדים שפיהפ

 
בסוף  ח"ש מיליון 44 סך שלו  2544בסוף דצמבר ח "מיליון ש 44 סך ח לעומת"מיליון ש 4 של בסך הסתכמוהחוב  אגרות

 .34.4%של  ירידה 2544 ספטמבר
 

 ירידה, 2544 דצמבר ח בסוף"מיליון ש 3,444 של סך ח לעומת"מיליון ש 2,444הסתכמו בסך של  כתבי  התחייבות נדחים
. 44.3%של  ירידה, ח"מיליון ש 3,453 סך שלהסתכמו כתבי ההתחייבות הנדחים ב 2544 ספטמברבסוף . 45.3% של

 .מפירעון של שטרי הון תנובע הירידה
 
 

  הון ומדדי סיכון .5
 

מצבירת נובע ה ,4.4% של עליה, 2544ח בסוף "מיליון ש 2,445 של ח לעומת סך"מיליון ש 4,544 של סךבהסתכם  ההון
  .הרווח הנקי

 
 . תקופה המקבילה אשתקדבדומה ל, 3.3% הינולסך המאזן  יחס ההון

 
בסוף שנת  42.44%לעומת  42.54%הינו  ,י בנק ישראל"יבי הסיכון כמוגדר עההון לרכהיחס בין  ,יחס הלימות ההון

בשטרי ההון  מהקיטוןאשר נובע , בבסיס ההון הרגולטורי מהירידהביחס הלימות ההון נובע בעיקרו  הירידה .2544
 .בנכסי סיכון האשראי ומגידול רים לחישוב ההון המשני העליוןהכשי
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31 בדצמבר 302011 בספטמבר 302011 בספטמבר 2012

במיליוני ש"ח

הון רובד 1:

הון ליבה:

458458458הון מניות

697697697פרמיה

1,8421,5541,601עודפים

141414קרן הון מהטבה שנתקבלה מבעל שליטה

3,0112,7232,770סך הכל הון רובד 1

הון רובד 2:

הון רובד 2 עליון:

444הפרשה כללית

הון רובד 2 תחתון:

1,2891,3621,385כתבי התחייבות נדחים

1,2931,3661,389סכום ההון של רובד 2

4,3044,0894,159סך הכל הון כולל כשיר

 
 

  ניהול סיכונים .6
 

 : כללי
סיכוני , סיכוני אשראי: שהעיקריים שבהם, פעילותו של הבנק כבנק למשכנתאות כרוכה מטבעה בצורך ליטול סיכונים

 .ונזילות וכן סיכונים תפעוליים וסיכונים משפטייםשוק 
 

 סיכוני שוק ונזילות 6.0  
  

 האסטרטגיה בניהול סיכוני השוק והנזילות
 

הבנק  שלתזרימי המזומנים ו  ההון, של הנכסים וההתחייבויות והערך הכלכלי השווי ההוגן, התוצאות העסקיות
במדד המחירים במחירי ניירות ערך , בשערי החליפין, חשופים לסיכוני שוק שמקורם בתנודתיות בשערי הריבית

 .ובמדדים כלכליים נוספים
 

לתמוך בהשגת היעדים העסקיים תוך הערכת הסיכונים והנזקים , מדיניות ניהול סיכוני השוק נועדה מחד
נועדה להפחית את , ומאידך, וזאת בהשוואה לרווח הצפוי מהם, שיכולים לנבוע מהחשיפה לסיכונים והגבלתם

בשינויים , במגבלות, כל זאת בהתחשב בהיקף הפעילות. רמת הסיכון הנובעת מהפעילות השוטפת של הבנק
הבנק מנהל באופן דינאמי את החשיפות לסיכוני . החלים בסביבה העסקית ובהנחיות ובדרישות של בנק ישראל

 .שוק
 

מגבלות אלו נועדו לצמצם את הנזק . הול סיכוני השוק כוללת קביעת מגבלות על החשיפות הפיננסיותמדיניות ני
מערכת המגבלות תוחמת את השפעת החשיפה של השווי . שעלול להיגרם כתוצאה משינויים לא צפויים בשווקים

, שיעורי הריבית, נים כגוןלשינויים בלתי צפויים בגורמי הסיכון השו, הרווח החשבונאי ומצב הנזילות, הכלכלי
 .המדד ושערי החליפין

 .ליעדי הבנק ולמציאות המשתנה, המגבלות ברמת הדירקטוריון הותאמו לתאבון הסיכון
בנושא ניהול סיכוני השוק וכן  432-ו 443' נוהל בנקאי תקין מס, הבנק מיישם את הוראות המפקח על הבנקים

ובכלל זה האחריות של , וד לאופן ניהול הסיכונים ובקרתםההוראות קובעות עקרונות יס. 2הנחיות באזל 
 .הגדרת אמצעי הבקרה והכלים למדידת הסיכונים והפיקוח על סיכונים אלו, ההנהלה והדירקטוריון

 .43-34עמודים . 2544דיון מלא בגורמי הסיכון הובא בדוח השנתי לשנת  
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 :הפיקוח על הבנקים לצורך חישוב יחס ההון המזעריעל פי הוראות , להלן דרישת ההון בגין סיכוני שוק
 

 

 2544בדצמבר  44 2544 בספטמבר 45 2302 בספטמבר 03 

 ח"שבמיליוני  

 4 4 2 סך דרישת ההון בגין סיכוני שוק  

 
  
 :הסיכונים העיקריים בסיכוני השוק 

 
 החשיפה בבסיס ועמידה במגבלות

 
מוגדרת , שהשקעה של ההון במגזר שאינו המגזר השקלי הלא צמודכך , ההון מוגדר כמקור שקלי לא צמוד

הון החשוף של הבנק כולל את ה. החשיפה לסיכוני הבסיס מוגדרת כאחוז מההון החשוף של הבנק. כחשיפת בסיס
 .בניכוי נכסים קבועים ההון

  
, שערי החליפיןבמדד המחירים ובעלול להתרחש כתוצאה משינויים שפסד מתבטאת בהבסיס ההחשיפה לסיכון 

 .ההצמדהמגזרי בכל אחד מ ,הנכסים להתחייבויותעקב ההפרש שבין שווי 
 

מדיניות ההנהלה היא לנהל באופן מבוקר את הסיכונים הנובעים מחשיפת הבסיס במסגרת המגבלות שקבע 
הכלכליות על בהתאם לתחזיות , ולקבוע באופן שוטף ועדכני את מידת החשיפה בכל מגזר הצמדה ,דירקטוריוןה

 .התפתחות שוקי ההון והכספים וכן השינויים באינפלציה והמחירים היחסיים הצפויים במגזרים השונים
 

)%( ח ובמונחי אחוז "הנתונים מוצגים במיליוני ש .ובהשוואה למגבלות שקבע הדירקטוריון, להלן החשיפה בפועל
 :הפעילמההון 

 
 

 המצב בפועל   המגבלות המאושרות

 2544בדצמבר  44 2302 בספטמבר 03  במונחי אחוז מההוןחשיפה 

 %-ב ח"במיליוני ש %-ב ח"במיליוני ש  

 (44.3) (4,343) (65.1) (0,926) (455%) - 24% לא צמוד

 44.3  4,342  66.0 0,901 (24%) - 455% צמוד מדד

 (5.4)  (44) (3.4) (02) (4%) -   4% מטבע חוץ

 
נע , שיעור זה. מההון החשוף 34% -הושקע במגזר הצמוד למדד בממוצע כ 2542של שנת  תשעת החודשיםבמהלך 

 .ח לא נותב הון בהיקף משמעותי"למגזר המט. 45%לבין  44%במהלך התקופה בין 
 

 .עמד הבנק בכל מגבלות החשיפה בבסיס שאושרו על ידי הדירקטוריון, 2542של שנת  בתשעת החודשים
 

המדידה מתייחסת להשפעת . 2542 בספטמבר 45להלן הרגישות לשינויים בשערי חליפין של הדולר ליום 
 :השינויים על הון הבנק

 
 דולר     

 בספטמבר 03  

2302 

 ח"במיליוני ש  

 (3.5)     ח"בשע 4%עלייה של 

 (3.9)     ח"בשע 45%עלייה של 

 3.5     ח"בשע 4%ירידה של 

 3.9     ח"בשע 45%של ירידה 
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 החשיפה לריבית ועמידה במגבלות
 

ת מהפער בין מועדי הפירעון ומועדי שינוי הריבית של הנכסים נובעהחשיפה לסיכון בגין השינויים בריבית 
לצורך ניהול סיכון הריבית נבחנים הפערים בין הנכסים להתחייבויות . וההתחייבויות בכל אחד מהמגזרים

, בנוסף בכל מגזר. ההתחייבויות וההון בכל מגזר, מ הנכסים"ומתבצעת השוואה של מח, עתידיותבתקופות 
אשר מוגדר כהפרש , נמדדת החשיפה לשינויים בריבית אשר מתייחסת לשחיקה הפוטנציאלית של השווי הכלכלי

ושל  ,ה חסר הסיכוןבין הערך הנוכחי של הנכסים וההתחייבויות ומחושב על ידי היוון התזרימים בעקום התשוא
 .הרווח החשבונאי השנתי כתוצאה משינוי עקומי התשואות בכל אחד מהמגזרים

 
, (במגזר הצמוד למדד ובמגזר הלא צמוד)החשיפה העיקרית לסיכוני הריבית הינה בהלוואות בריבית הקבועה 

 . ורך כל חייהםונגרמת מפערי משך החיים של הנכסים וההתחייבויות אשר נושאים שיעור ריבית קבוע לא
הלוואות אלו ממומנות מפיקדונות , ההלוואות האחרות הן בריבית משתנה אחת לתקופה על פי עוגן מוגדר מראש
  .על בסיס ריבית משתנה או על בסיס ריבית קבועה לתקופה של השתנות העוגן

 
וברמה של מהמגזרים  כל אחדרמה של בריבית לכל התקופות נמדדת ב 4%החשיפה לשינוי בלתי צפוי בשיעור של 

של הרווח החשבונאי הן של השווי הכלכלי והן השחיקה הפוטנציאלית  מודדת את החשיפה . סך המגזרים
 . בריבית 4%בשיעור , כתוצאה משינוי בלתי צפוי, השנתי

 
בחישוב הערך . ההפרש בין הערך הנוכחי של הנכסים וההתחייבויות  –השחיקה הפוטנציאלית של השווי הכלכלי 

 .ח ממשלתיות"בתשואות אג, הנוכחי מנכים את התזרימים בעקום תשואה חסר סיכון
 

 תכתוצאה משינוי הריבית על ההלוואות והפיקדונו - השחיקה הפוטנציאלית של הרווח החשבונאי השנתי
 .החדשים והממוחזרים בריביות החדשות

 
ומנוהל בפועל על בסיס הנחות התנהגותיות סיכון הריבית נמדד , לגבי הלוואות הצמודות למדד בריבית קבועה

. המוקדמים תמסתמכות על מודל סטטיסטי לחיזוי הפירעונו, ההנחות. תמוקדמים של ההלוואו תביחס לפירעונו
: ביניהם, את ההלוואות בתיק האשראי םעל סמך פרמטרים המאפייני, העתידיים תהמודל חוזה את הפירעונו

 תהשפעת השינויים הצפויים בריבית וכן רגישות של הפירעונו, ריתתקופת המשכנתא המקו, גיל המשכנתא
המודל נבנה בשיטות סטטיסטיות המסתמכות על ניסיון . המוקדמים במגזר לרמת הריביות בתקופה החזויה

 (.מוקדמים שבוצעו בפועל בעבר תפירעונו)העבר 
 

הפוטנציאלית המרבית של השווי  במטרה להגביל את סיכוני הריבית אישר הדירקטוריון מגבלות על השחיקה
 .בעקומי הריבית 4%הכלכלי ושל הרווח החשבונאי כתוצאה משינוי מקביל של 

 
 :(4) (ח"לפני מס ובמיליוני ש)להלן תמצית החשיפות לשינויים בלתי צפויים בריבית 

 

 השחיקה הפוטנציאלית השחיקה הפוטנציאלית השפעת שינוי מיידי מקביל

(2) בשווי הכלכלי התשואותבעקום  4%של 
(4) ברווח השנתי 

 

 2544בדצמבר  44 2302 בספטמבר 03 2544בדצמבר  44 2302בספטמבר 03 

 44  03 444  065  בפועל

 44  15 234  241  המגבלה

 
 .בכיוון הגורם נזק לבנק (4)
 .התשואות בעקום לגלום מעבר ,היא לעליית ריבית 2544ולדצמבר  2542 לספטמברנכון החשיפה של השווי הכלכלי  (2)
 -לרמת ריבית הנמוכה בכלומר , ריבית לירידתהיא  2544דצמבר לו 2542 לספטמברנכון החשיפה של הרווח החשבונאי  (4)

 .מהריבית הגלומה בעקומי התשואות בכל מגזר 4%
 
 

 רעון המוקדםהשינוי בעמלת הפהחשיפה בפועל של השווי הכלכלי ושל הרווח החשבונאי כוללות את סכום 
 .גבוהה מריבית השוק בפרעון מוקדם כאשר ריבית ההלוואה הנפרעת תהמתקבל

 
 .עמד הבנק בכל מגבלות החשיפה לריבית שקבע הדירקטוריון 2542שנת של  בתשעת החודשים
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 :להלן מצב החשיפה לשינויי הריבית המחושבת על פי כללים חשבונאיים
 
 

 

 

 

 2302 בספטמבר 03

 

 2544 בדצמבר 44

 צמוד צמוד לא  צמוד צמוד  לא 

 ח"מט מדד צמוד ח"מט מדד צמוד 

       :בשנים( מ"מח)משך חיים ממוצע 

 5.44  2.24 5.44  3.10 2.21 3.50 מ הנכסים"מח

 5.54  2.54 5.24  3.34 0.94 3.42 מ ההתחייבויות"מח

 5.44  5.24 5.53  3.61 3.04 3.00 מ בשנים"פער המח

  5.34  5.44 5.32  0.00 3.6 (3.31) )%( פ"הפרש שת
 

חל שינוי באופן החישוב ובשיטת  2553מהדוחות הכספיים לשנת  ,בנק ישראל בנושא זההוראות  שינוי בעקבות
במקום נתונים המסתכמים . ההצגה של דוח החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית על פי הכללים החשבונאים

בדבר  א4נתוני השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים המוצגים בביאור ' במוצגים בתוספת , ליתרות המאזניות
 ".שווי הוגן של מכשירים פיננסיים"

במקום שיעור תשואה פנימי החוזי המנכה את התזרימים הצפויים . גם שיעור התשואה הפנימי השתנה בהתאמה
 .הוגןההמנכה את התזרימים הצפויים לשווי , מוצג שיעור תשואת שוק עדכנית, ליתרה המאזנית

מוצג , בויותם של הנכסים וההתחייבמקום הצגת משך חיים ממוצע שהיה מבוסס על הנתונים החוזיי, בנוסף
  .המבוסס על שינוי שיעור התשואה של הנכסים וההתחייבויות, משך חיים ממוצע אפקטיבי

של הנכסים במגזר הצמוד למדד נאמדו הפירעונות המוקדמים של הלוואות ( מ"מח)בחישוב משך החיים הממוצע 
מ סך הנכסים על פי "מח. בהתאם למודל סטטיסטי על סמך התנהגות הלווים בעבר, מדדיות בריבית קבועה

. שנים 2.24ודל מ החזוי על פי המ"בהשוואה למח, שנים 4.54 -התזרים המקורי של ההלוואות גבוה יותר ומגיע ל
על פי  5.4% -בהשוואה ל, על פי הריביות החוזיות 5.44% -מסתכם ב( פ"שת –להלן )פער שיעור התשואה הפנימי 

 .המודל
 

למעט , בשיעורי הריבית על השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים של הבנקלהלן השפעת שינויים פוטנציאליים 
 :פריטים לא כספיים

 
 :2542 בספטמבר 45 -נכון ל, שינויים בריביתשווי הוגן של מכשירים פיננסיים לפני השפעת ה

   2302 בספטמבר 03 

   מטבע ישראלי  
 ח"מט  צמוד מדד  לא צמוד 

 0,616 05,230 26,341 נכסים פיננסיים

-   -  01 סכומים לקבל בגין מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

 0,695 00,341 25,046 התחייבויות פיננסיות

-   -  09 סכומים לשלם בגין מכשירים פיננסים חוץ מאזניים

 (09) 2,054 933 שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים
 
 

 :ח"במיליוני ש, השפעת השינויים בריביתשווי הוגן נטו של מכשירים פיננסים לאחר 
   2302 בספטמבר 03 

   מטבע ישראלי  
 ח"מט  צמוד מדד  לא צמוד 

    השינוי בשיעורי הריבית
 (22) 0,913 111 4%גידול מיידי מקביל של 
 (20) 2,006 936 5.4%גידול מיידי מקביל של 
 (02) 2,201 943 4%קיטון מיידי מקביל של 

 
הוגן נטו לאחר השפעת השינויים בריבית כולל את סכום הפיצוי החלקי בגין הפירעון המוקדם המתקבל השווי 

 .כאשר ריבית ההלוואה הנפרעת גבוהה מריבית השוק
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 סיכון הנזילות 
 
היכולת לעמוד בסיכון . מוגדרת כיכולתו של התאגיד לממן גידול בנכסים ולעמוד בפירעון התחייבויותיו" נזילות"

באופן בלתי צפוי ותוך פרק זמן , או לממש נכסים/הנזילות כרוכה באי הוודאות ביחס לאפשרות לגייס מקורות ו
 .מבלי שיגרם הפסד מהותי, קצר

 
. הבנק מיישם מדיניות כוללת לניהול סיכון הנזילות במטבע ישראלי ובמטבע חוץ, בהתאם להוראות בנק ישראל

ם העסקיים תוך הערכה והגבלה של ההפסדים שיכולים לנבוע מהחשיפה מטרת מדיניות זו לתמוך בהשגת היעדי
 .לסיכוני נזילות

 
הן , לבנק נוהל מפורט הכולל מגבלות. 432' ניהול סיכון הנזילות מתבצע בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מס

י "שר אושרה עבנוהל בנקאי תקין והן על סמך מדיניות ניהול הנזילות א 432על סמך קריטריונים בהוראה 
 .הדירקטוריון ומטרתה ניהול מבוקר של המקורות הדרושים לשם פעילותו העסקית

 
סיכון הנזילות נמדד ומנוהל באמצעות . הבנק מקיים מעקב שוטף אחר מצב הנזילות ואחר מדדי סיכון הנזילות

 :ניםמודל פנימי שמטרתו בחינה ומעקב אחר האמצעים הנזילים שברשות הבנק תחת תרחישים שו
 

ולעמוד בכל , ומבטיח כי לבנק תהיה יכולת לממן גידול בנכסים, תרחיש רגיל המניח מהלך עסקים רגיל .4
 .התחייבויותיו מבלי שיידרש לעלויות או הפסדים בתהליך זה

 האומד ברמת בטחון רצויה את הירידה המכסימלית , תרחיש סטטיסטי למצב חריג בסביבה נורמאלית .2
זילות במהלך תקופה נתונה תוך התבססות על תצפיות היסטוריות בכל ימי העסקים האפשרית ברמת הנ

 .במהלך השנה האחרונה
המבטיחים את המשך הפעילות של הבנק בעלות סבירה במשך תקופת גישור של כחודש , שני תרחישי קיצון .4

 :כלהלן, בה ישררו תנאי לחץ
 

  שוק ההון או בכלל המערכת הבנקאיתחיצוני דוגמת כשל בהנובע מאירוע שלילי , תרחיש לחץ מערכתי   4.4
 .שישפיע על הבנק

דוגמת שביתת , שיתרחש בבנק לאומי למשכנתאות בלבד, הנובע מאירוע שלילי פנימי, תרחיש לחץ פנימי 4.2
 .מעילה או הונאה, עובדים

 
פער . הנזילות ויחס הנזילותפער : בכל אחד מהתרחישים נבחן מצב הנזילות על בסיס שני מדדים כמותיים

פער הנזילות נבחן . הנזילות הוא ההפרש בין הנכסים הנזילים לסך ההתחייבויות הנזילות לפי תקופות לפירעון
יחס הנזילות הוא היחס בין . חודשים ועד שנה 4עד , חודשים 4עד , עד חודש, עד שבוע, יום: לכל אחת מהתקופות

 .ת הנזילות ונבחן גם הוא לכל אחת מהתקופות לפירעון כאמורסך הנכסים הנזילים לסך ההתחייבויו
 

העקרונות העומדים בבסיס המודל גורסים כי ככל שקיימים יותר נכסים נזילים ביחס להתחייבויות הצפויות 
 .כך מבטיח הבנק את יכולתו לעמוד בכל צרכי הנזילות, להתממש על פי המודל

 
נקבע על פי פרמטרים , בתרחישים השונים, עבור כל תקופת פירעוןשיעור השינוי ביתרת הפיקדונות והאשראי 

 .על בסיס שיקול דעת של הגורמים העסקיים. שונים בהתאם לרמת החומרה של התרחיש
 

 .מדיניות ניהול הנזילות בבנק מסתמכת על ניצול קווי אשראי מחברת האם בכפוף לאישור בדירקטוריון לאומי
 

, בקרה ודיווח של מצב החשיפות, מדידה, בנק מערכת מידע על בסיס יומי לשליטהלצורך ניהול הנזילות פותחה ב
 .היערכות לתרחישים שונים ובכלל זה תרחישי הקיצון של משבר נזילות, ניהול המקורות

אישר הדירקטוריון את מדיניות ניהול הנזילות וקבע מגבלות , 432בהתאם למתחייב מהוראת בנק ישראל מספר 
 . שבועיים וחודש, שבוע, בכל אחד מהתרחישים בטווח תכנון של יום, 4-זילות צריך להיות גבוה מיחס הנ: כלהלן

 
 .עמד הבנק במגבלות הנזילות שנקבעו 2542של שנת  תשעת החודשיםבמהלך 

                                                                       
 סיכוני אשראי 6.2 

 
 .45-42בעמודים  2544ח השנתי לשנת "דיון נוסף ופירוט החשיפה ניתן בדו

 
 
 
 
 



 
 דוח הדירקטוריון

 

44 

 **גילוי על הלוואות לדיור
 

נדרש הבנק לכלול בדוח הדירקטוריון גילוי בקשר להתפתחויות , 2544במאי  44בהתאם למכתב בנק ישראל מיום 
ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל הוראות ל 344בסיכוני האשראי בתיק ההלוואות לדיור כהגדרתן בהוראה 

  .והפעולות המתבצעות לצורך ניהול סיכונים אלו, "(הלוואות לדיור: "להלן)
 

ההתפתחויות , ל"להלן הנתונים בנוגע למאפייני הסיכון של ההלוואות לדיור בהתאם למכתב בנק ישראל הנ
הבנק לצורך התמודדות עם מאפייני  לרבות התייחסות לצעדים שננקטו על ידי, בסיכוני האשראי ואופן ניהולם

 .סיכון אלה
 

 :נטוהתפתחות יתרת האשראי לדיור 
 

   גידולהשיעור  לדיור יתרת האשראי 

 % -ב ח"שבמיליוני  

2554     דצמבר  39,344  

2553     דצמבר  42,734 8.6 

*2545     דצמבר   49,319 15.4 

2544 דצמבר      43,444 45.4 

 1.1 59,010        2302  ספטמבר
 

הגידול בהיקף האשראי לדיור בשנים האחרונות נובע מהגידול בביקושים ליחידות דיור ועלייה במחירי יחידות 
 . ועיקרו מהווה אשראי למטרת רכישת דירות מגורים, דיור

 
 :על פי בסיסי הצמדה נטו לדיור האשראיהתפתחות יתרת 

 

  שיעור  שיעור  שיעור  

  מתיק   מתיק   מתיק   

 סך התיק האשראי ח"מט האשראי מדד צמוד האשראי לא צמוד 

  % -ב ח"ש  במיליוני % -ב ח"ש  במיליוני % -ב ח"ש במיליוני 

2553 דצמבר  44,444 36.5 24,443 61.1 4,544 2.4 42,734 

*2545 דצמבר  21,552 43.7 26,619 54.0    1,148 2.4 49,319 

 43,444 3.0 4,444 43.4 23,452 32.4 22,344   2544 דצמבר

2302 ספטמבר     25,335 42.2 02,501 55.3 0,629 2.1 59,010 
 

יחד . בתיק האשראי צמוד המדד קצב הגידולהיה על חשבון  ואילך 2553משנת הגידול בתיק האשראי הלא צמוד 
האטה בגידול ביתרת תיק האשראי הלא צמוד וזאת  מסתמנת 2544של שנת  מהרבעון השלישיהחל , עם זאת

 .הפרייםלאור הוראת המפקח על הבנקים בנוגע להעמדת הלוואות בריבית משתנה ובכללן הלוואות על בסיס 
חקיקה ואילוצים מיוחדים החלים על כל מגזרי הפעילות מפורטים בדוח השנתי , פירוט בנוגע למגבלות תקינה

 .43-3עמודים ( ג)4סעיף 
 

 :בריבית משתנה וקבועה, נטו לדיור תפתחות יתרת תיק האשראיה
 

   

 האשראי סך תיק   משתנה  קבועה 

   ח"מט צמוד צמוד לא  צמוד לא צמוד 

 ח"ש במיליוני 

*2545 דצמבר  444 44,453  25,444 44,445 4,434  33,443 

2544 דצמבר  4,432 44,424  24,444 44,444 4,444  43,444 

2302 ספטמבר  0,101 00,316  20,261 20,460 0,629  59,010 

 
 .לאחר ישום הוראת המפקח על הבנקים בדבר מדידה וגילוי של החובות הפגומיםמוצגים  2545בדצמבר  44הנתונים ליום   *

 .ישראל לדיווחי הבנק לבנקהינן בהתאם , (ב"שיעור מימון וכיו, יחס החזר: כדוגמת)ההגדרות הנזכרות בגילוי לעיל  **
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 : התפתחות האשראי החדש לדיור על פי מסלולי ריבית
הלוואה בריבית משתנה הינה )להלן התפתחות ביצועי האשראי החדש על פי מסלולי ריבית משתנה וקבועה 

 (:הלוואה שהריבית שהיא נושאת עשויה להשתנות לאורך תקופת חיי ההלוואה
 

201220102009

רבעון 

שלישי

רבעון 

שני

רבעון 

ראשון

רבעון 

רביעי

רבעון 

שלישי

רבעון 

שני

רבעון 

ראשון

ממוצע 

שנתי

ממוצע 

שנתי

שיעור 

מביצוע

13.914.814.915.114.65.96.16.76.5קבועה-צמודה

38.844.845.143.842.517.58.911.64.5משתנה כל 5 שנים ומעלה-צמודה

4.24.65.77.39.419.215.320.515.0משתנה עד 5 שנים-צמודה

8.46.86.15.35.42.12.84.31.2קבועה - לא צמודה

--------5.4משתנה כל 5 שנים ומעלה - לא צמודה

27.527.627.026.225.048.861.653.870.5משתנה עד 5 שנים - לא צמודה

1.81.41.22.33.16.55.33.12.3משתנה-מט"ח

ב-%

2011

 
-עמד על  2542של שנת  בתשעת החודשיםלדיור בריבית משתנה שיעור האשראי החדש שהעמיד הבנק בהלוואות 

הנתונים מתייחסים לכל מסלולי הריבית המשתנה ומגזרי ההצמדה  .2544בשנת  44.4%לעומת ממוצע של  44.4%
בנטרול ריבית משתנה צמודת . שתנה מדי תקופה של חמש שנים ומעלההשונים לרבות הלוואות בהן הריבית מ

, שהוראת הפיקוח מחריגה אותה מהגדרת הלוואות בריבית משתנה, שנים ומעלה 4מדד המשתנה מדי תקופה של 
אשר בכללן שחרורים ממסגרות שבוצעו טרם הוראת בנק ישראל ) 44.4% 2542 שנת של ודשיםבתשעת החבוצעו 
 .בתקופה המקבילה אשתקד 44.4%לעומת  ,(2544במאי  4מיום 

 

 
 

 : יום פיגור 93להלן יתרת התיק בפיגור בהלוואות לדיור מעל 
 

 שיעור החוב הבעייתי בפיגורהאשראי סכום  יתרת חוב רשומה  

 %-ב  ח"ש במיליוני 

4,444  40,024  2554  דצמבר  4.0 

4,454  43,317  2553  דצמבר  3.0 

4,534  49,911  * 2545  דצמבר  2.1 

 4.4  344  43,444  2544  דצמבר

103  59,621   2302 ספטמבר       0.4 

 
 וגילוי של החובות הפגומיםר מדידה הוצגו לאחר ישום הוראת המפקח על הבנקים בדב 2545בדצמבר  44הנתונים ליום * 

 
: להלן)הכוללת את ההפרשה הקבוצתית על הלוואות לדיור , 2542 בספטמבר 45ההפרשה להפסדי אשראי ליום 

מיתרת  5.44%ח המהווה "מליון ש 344הינה , 2544במאי  4כנדרש במכתב בנק ישראל מיום "( ההפרשה הכוללת"
מיתרת האשראי  5.33%קופה המקבילה אשתקד המהווה ח בת"מיליון ש 444סך של לעומת , האשראי לדיור

 .קהקיטון בהפרשה להפסדי אשראי נובע מהקיטון ביתרת הפיגורים בתיק האשראי של הבנ. לדיור

 :לאשראי חדש לדיור המתייחסיםנתונים  

ח "שמיליארד  3.44 -כהעמיד הבנק הלוואות חדשות לדיור בסך של  2542של שנת  במהלך תשעת החודשים
 .מכספי בנק
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 :%63מעל , באשראי חדש, התפתחות שיעור מימון
 

שיעור מימון הינו היחס בין שיעור ) 45% להלן התפתחות האשראי החדש שהעמיד הבנק בשיעור מימון הגבוה מ
בעת העמדת מסגרת , לבין שווי הנכס המשועבד( אף אם טרם הועמד כולו או חלקו בפועל)האשראי שאושר ללווה 

 (:האשראי

20122010

רבעון 

שלישי

רבעון 

שני

רבעון 

ראשון

רבעון 

רביעי

רבעון 

שלישי

רבעון 

שני

רבעון 

ראשון

ממוצע 

שנתי

שיעור 

מביצוע

22.623.224.526.224.020.921.725.3מעל 60 ועד 70 וכולל

13.612.012.812.011.210.415.319.7מעל 70 ועד 80 וכולל

4.03.52.52.73.33.63.03.1מעל 80

2011

ב-%

 
 

 44.4%לעומת , מימון 45%מההלוואות שביצע הבנק היו מעל  43.4%כ 2542של שנת  במהלך תשעת החודשים
 .2544שנת בכל ממוצע ב
 

 :יתרת תיק האשראי, שיעור מימון התפתחות
 

 .44.44%עומד על  2542 בספטמבר 45שיעור המימון הממוצע של יתרת תיק האשראי ליום 
 

 :2-בו יחס ההחזר נמוך מ, התפתחות באשראי חדש
 

 2 -יחס ההחזר נמוך מ בו 2542של שנת הראשונים  החודשיםבתשעת שיעור האשראי החדש של הלוואות לדיור 
, מסך העמדות האשראי החדשות 4%עמד על , במועד אישור האשראי ,ח ומטה"ש 45,555של  לבעלי הכנסה

חלקי  ההכנסה החודשית הקבועה של הלווה: יחס ההחזר מחושב כדלהלן) 2544בכל שנת  2% של ממוצעלעומת 
 (.אה החדשההקיימות וההלוו וואות המשכנתאהלסך ההחזרים החודשיים בגין 

 .444י הוראה "חישוב זה תואם את הנחיות בנק ישראל לשם דווח לפיקוח על הבנקים עפ
 

 :שנה 25-בו מועדי הפירעון ארוכים מ, התפתחות באשראי חדש
 

בהן מועדי הפירעון על פי , 2542של שנת  הראשונים החודשיםבתשעת שהועמדו לדיור  החדשות הלוואותשיעור 
. 2544ו בכל שנת שהועמדהלוואות מסך ה 43%על  ממוצעלעומת  45%על  עמד, שנה 24-ארוכים מחוזי ההלוואה 

 24חלה ירידה משמעותית בשיעור ההלוואות שהועמדו לתקופה העולה על  2544שנת של  רבעון השלישי מההחל 
 . שנה

מהריבית שנצברה על  הבנק אינו מעמיד הלוואות חדשות שתנאיהן מאפשרים ללווה לשלם תשלום הנמוך, ככלל
 .למעט במקרים חריגים, ההלוואה

 . למעט במקרים חריגים, הבנק אינו מעמיד הלוואות  המובטחות בשעבוד משני
, הבנק מעמיד הלוואות חדשות בהן המידע שיש לבנק על הלווה או על הביטחון, על פי מדיניות האשראי של הבנק

 .מעודכן ומאומת, הינו שלם, במועד מתן ההלוואה
 

 התפתחויות בסיכוני אשראי 
 

הן למטרת מגורים והן להשקעה קיימת עליה ניכרת , בשנים האחרונות על רקע ביקושים גואים ליחידות דיור
גדל הסיכון הטמון , על רקע עליית מחירים זו. הגורמת לגידול מהותי בהיקף האשראי לדיור, במחירי הדיור

נובע מנטל חוב גבוה על הלווה וחשיפה גבוהה יותר בעת ירידת ערך ה, בהעמדת הלוואות בשיעורי מימון גבוהים
 . הבטוחה

הביאו , ובעיקר ריבית הפריים הלא צמודה, שיעורי הריבית הנמוכים ששררו במשק בשנים האחרונות, כמו כן
לפיכך . מתוך סך האשראי לציבור בשוק המשכנתאות, לעליה חדה במשקל ההלוואות בריבית משתנה לא צמודה

 .   סביבה של עליית ריביות הלווים חשופים לעליה  בגובה תשלומי המשכנתאב
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ביצע הבנק מספר פעולות על , כפי שהוצגו לעיל, בעקבות ההתפתחויות הכלכליות שחלו במשק בשנים האחרונות

 : ל"מנת להתמודד עם הגידול בסיכוני אשראי הנ
 שיעורי : על החמרת המגבלות הניהוליות למאפיינים הבאיםהוגדרו   במסגרת ניהול הסיכונים של הבנק

, דירוגי אשראי בהתאם למודל הסטטיסטי הפנימי של הבנק, יכולת החזר חודשי שוטף, מימון גבוהים
 .  סוגי ריבית וגובה הלוואה, מסלולי הלוואה/מוצרי

 על הפסדי הבנק ,הבנק בחן במסגרת תרחיש קיצון את השפעת ירידת ערכי הבטוחות ועליית ריביות . 
 

: כגון, נוספות להתמודדות עם מאפייני סיכון גבוהים יותר" כריות הון"כחלק מתכנון ההון ויעדיו שומר הבנק 
נוכחי  כרית הון בגין הפער בין שיעור הפרשה להפסדי אשראי, כרית הון בגין הלוואות בשיעורי מימון גבוהים

 . ן"האפשרות של ירידת מחירי הנדל בגין הון וכריתעל פני מחזור כלכלי  לבין השיעור הממוצע
 

 435לעומת  ח"שאלפי  444הייתה  2542 של בתשעת החודשים הממוצעת שהועמדה על ידי הבנקלדיור  ההלוואה
 . 2553שנת ח ב"אלפי ש 434 -ו 2545בשנת  ח"אלפי ש 444 ,2544בשנת  ח"שאלפי 

 
שיעור ההפרשות , ה וזאת על סמך נתוני גובה חוב הפיגוריםכי עד כה איכות תיק האשראי של הבנק טוב, נראה

כמו גם שיעור נמוך של הפסדים במימושי , להפסדי אשראי ואחוז החוב הבעייתי מכלל תיק האשראי של הבנק
 .להלןש בדוחות הכספיים 2 אוריובבכמפורט לעיל , נכסים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 דוח הדירקטוריון

 

44 

 0לנדבך דרישות גילוי  6.0
 

 (2באזל  0טבלה )הלימות ההון 

דרישותדרישותדרישות

ההוןההוןההון

)מחושבנכסי)מחושבנכסי)מחושבנכסי

עפ"י 9%(סיכוןעפ"י 9%(סיכוןעפ"י 9%(סיכון

-2-2-1חובות של תאגידים בנקאיים

2,3302102,2292012,263204חובות של תאגידים

200181881717416חובות בבטחון נדל"ן מסחרי
517474073745641חשיפות קמעונאיות ליחידים)1(

31,5472,83927,7272,49528,3792,554משכנתאות לדיור

240222272022520נכסים אחרים

34,8363,13630,7802,77031,4982,835סך הכל בגין סיכון אשראי

192293515סיכון שוק
870789168275168סיכון תפעולי)2(

35,7253,21631,7252,85532,3002,908סך כל נכסי סיכון ודרישות ההון

4,304-4,089-4,159-סך בסיס ההון

12.88%-12.89%-12.05%-יחס הון כולל

8.58%-8.58%-8.43%-יחס הון של רובד 1

31 בדצמבר 302011 בספטמבר 2012

במיליוני ש"ח

30 בספטמבר 2011

 
 

 (ב.4טבלה )פי סוגים עיקריים של חשיפת אשראי חשיפות סיכון אשראי ל
 

סיכוןסיכוןסיכון

אשראיסיכוןאשראיסיכוןאשראיסיכון

ממוצעאשראיממוצעאשראיממוצעאשראי

סוג חשיפת אשראי

61,71658,33555,94053,00356,81854,497אשראי

240229227221225222אחרים

ערבויות והתחייבויות על חשבון 

6,5366,8066,1907,1176,0957,027לקוחות

68,49265,37062,35760,34163,13861,746סך הכל

במיליוני ש"ח

31 בדצמבר 302011 בספטמבר 2012 30 בספטמבר 2011

 
 
 ווג מחדשס  (4)
    44חישוב נכסי סיכון תפעוליים חושבו והוצגו על בסיס הגישה הסטנדרטית אותה אימץ  הבנק החל מהדוחות הכספיים ליום (   2)

 .ועל כן אינם ברי השוואה, לא הוצגו מחדש המקבילה אשתקד לתקופהמספרי השוואה . 2544בדצמבר        
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 (ד.4טבלה )ח "חשיפות סיכון אשראי לפי צד נגדי ולפי סוגי חשיפות אשראי עיקריים במיליוני ש

 

ערבויות

והתחייבויות

סך הכלאחרותאחריםאשראי

4--4חובות של ריבונויות

8--8חובות של תאגידים בנקאיים

1,236-2,2093,445חובות של תאגידים

200-5205חובות בבטחון נדל"ן מסחרי

673-64737חשיפות קמעונאיות ליחידים

59,595-4,25863,853משכנתאות לדיור

240-240-נכסים אחרים

61,7162406,53668,492סך הכל בגין סיכון אשראי

30 בספטמבר 2012

במיליוני ש"חבמיליוני ש"ח

  
 
 
 

ערבויות

והתחייבויות

סך הכלאחרותאחריםאשראי

4--4חובות של ריבונויות

8--8חובות של תאגידים בנקאיים

1,180-2,1143,294חובות של תאגידים

178-45223חובות בבטחון נדל"ן מסחרי

522-69591חשיפות קמעונאיות ליחידים)1(

54,048-3,96258,010משכנתאות לדיור

227-227-נכסים אחרים

55,9402276,19062,357סך הכל בגין סיכון אשראי

במיליוני ש"ח

30 בספטמבר 2011
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 (המשך) (ד.4טבלה )ח "חשיפות סיכון אשראי לפי צד נגדי ולפי סוגי חשיפות אשראי עיקריים במיליוני ש
 

ערבויות

והתחייבויות

סך הכלאחרותאחריםאשראי

4--4חובות של ריבונויות

6--6חובות של תאגידים בנקאיים

1,220-2,0983,318חובות של תאגידים

173-7180חובות בבטחון נדל"ן מסחרי
565-138703חשיפות קמעונאיות ליחידים)1(

54,850-3,85258,702משכנתאות לדיור

225-225-נכסים אחרים

56,8182256,09563,138סך הכל בגין סיכון אשראי

31 בדצמבר 2011

במיליוני ש"ח

 
 
 
 

 ( :ה.4ה טבל)חשיפת אשראי עיקריים פיצול התיק לפי תקופה חוזית לפרעון ולפי סוגי 
 

 

ערבויות

והתחייבויות

סך הכלאחרותאחריםאשראי

3,689502,9406,679עד שנה

15,6061353,59619,337מעל שנה ועד חמש שנים

42,42155-42,476מעל חמש שנים

61,7162406,53668,492סך הכל

30 בספטמבר 2012

במיליוני ש"ח

  
 

ערבויות

והתחייבויות

סך הכלאחרותאחריםאשראי

3,297242,7166,037עד שנה

13,6681303,47417,272מעל שנה ועד חמש שנים

38,97573-39,048מעל חמש שנים

55,9402276,19062,357סך הכל

במיליוני ש"ח

30 בספטמבר 2011
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 :(המשך)( ה.4ה טבל)חשיפת אשראי עיקריים פיצול התיק לפי תקופה חוזית לפרעון ולפי סוגי 
 
 

ערבויות

והתחייבויות

סך הכלאחרותאחריםאשראי

3,343182,6756,036עד שנה

14,0161283,42017,564מעל שנה ועד חמש שנים

39,45979-39,538מעל חמש שנים

56,8182256,09563,138סך הכל

31 בדצמבר 2011

במיליוני ש"ח

 
  

 (5טבלה )ח "הסטנדרטית במיליוני שסיכון אשראי בהתאם לגישה 
 

31 בדצמבר 302011 בספטמבר 302011 בספטמבר 2012

סכום חשיפהסכום חשיפהסכום חשיפה

לפני הפחתתלפני הפחתתלפני הפחתת

סיכון אשראיסיכון אשראיסיכון אשראי

במיליוני ש"חפיצול חשיפות לפי משקל סיכון

0%444

20%886

35%40,31037,18737,556

75%17,98017,42317,393

100%9,9957,5607,986

150%195175193

68,49262,35763,138סך הכל

 
 
 

שהינו הבטוחה העיקרית של הבנק " ן"הנדל. "2בנק אין בטחונות מפחיתי סיכון הכשירים לפי הנחיות באזל ל
 . אינו בטחון כשיר להפחתה

 
 יישום הוראות בנק ישראל למדידה והלימות הון 6.4

 
המבוסס על המלצות וועדת באזל  ,נוהל בנקאי תקיןקבע המפקח על הבנקים סט הוראות  2545ביוני  25ביום 

 . לעניין מדידה והלימות הוןלהתכנסות בינלאומית 
 

 :קטגוריות 4-הוראות מחולקות לה
 בהן קיים הפירוט לחישוב דרישות ההון המזערי לבנק( 254' הוראה מס)תחולה וחישוב הדרישות , מבוא. 
  אופן חישוב ההון , (252' הוראה מס)דרישות הון מזערי בגין הנדבך הראשון הכוללים את רכיבי ההון

' הוראה מס)אופן חישוב דרישות ההון בגין הסיכון התפעולי , (254' הוראה מס)הנדרש בגין סיכוני אשראי 
 (.254' הוראה מס)רישות ההון בגין סיכוני השוק אופן חישוב ד, (254

 להלן, לשם תהליך הערכת נאותות הלימון ההון, הנחיות באזל לנדבך השני  ICAAP (244' הוראה מס .) 
 

מחושבים  2542 בספטמבר 45-חישוב נכסי הסיכון ויחס הלימות ההון ל, הבנקנתוני הדוחות הכספיים של 
יחס הלימות ההון מכסה על פי . 2ומוצגים בהתאם להנחיות הנדרשות על פי כללי הגישה הסטנדרטית בבאזל 
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 בנקכולל תרחישי הקיצון שמשמשים את ה, את ההון הנדרש בגין הנדבך הראשון והנדבך השני בנקהערכות ה
 .הפנימיות ובהערכותי

 
שעל הבנקים לאמץ מדיניות הון לתקופת ביניים הכוללת , על הבנקים הודיע המפקח 2545ביוני  45בחוזר מיום 

בהעדר . 4.4%-שיעור היעד שנקבע לא יפחת מ(. ללא מכשירי הון מורכבים 4הון רובד )יעד ליחס הון הליבה 
ל או אם חלוקת הדיבידנד "תאגיד בנקאי לא יחלק דיבידנד אם אינו עומד ביעד הנ, אישור מהמפקח על הבנקים

 .ם לכך שלא יעמוד ביעדתגרו
 

בדבר כוונתו לקבוע יחס הון  שלח המפקח על הבנקים לכל התאגידים הבנקאיים הנחייה 2542במרס  24ביום 
כל התאגידים הבנקאיים יידרשו לעמוד ביחס הון , על פי הנחייה זו. לי גבוה יותר מהנדרש כיוםאליבה מינימ
 . 2544בינואר  4וזאת עד ליום  ,3%לי בשיעור של אליבה מינימ

 
 .הגעה ליעדי הלימות הון ליבה אלה תבוצע בצורה הדרגתית בהתאם למתווה שנקבע

  .4.34%הוא  2542 בספטמבר 45 יחס הון הליבה של הבנק ליום
 

תהליך הערכה פנימי לנאותות  ICAAP ((Internal Capital Adequacy Assessment Process-תהליך ה
 .הקצאת ההון

 :לפי שני רכיבים מרכזיים התהליךנק מקיים את הב
הערכה זו מבוססת על צרכי ההון . הינו הערכת הלימת ההון המתחשבת בפרופיל הסיכון ובתיאבון הסיכון, האחד

 .של הבנק אל מול תחזיות כלכליות והאסטרטגיה של הבנק
יכונים המתבצעים סקירת ניהול סיכונים שנתית שמטרתה לספק תמונה עדכנית על כל תהליכי ניהול הס, השני

 .בבנק לרבות איתור חוזקות וחולשות ובניית תוכנית עבודה לתיקון הליקויים
 .השנהשהוגש לחברת האם  2544של הבנק לשנת  ICAAP -תוצרי התהליך מפורטים במסמך ה

 
 :ICAAP-מסמך התכולת להלן 

 ומגבלות על הלימות ההון של הבנק  תהמכיל הצהרות אסטרטגיו, תיאור תיאבון סיכון כולל ברמת הבנק
 .הן בשגרה והן בעיתות משבר ותנאי קיצון

  ם נוספיםתפעולי וסיכוני, אשראי, שוק: תחומי הסיכון הבאים אתטקסונומית סיכונים מורחבת הכוללת .
 .הנדרש לכיסוי חשיפות אפשריות בגין תתי הסיכונים השונים מעריך הבנק את ההון הכלכליבמסגרת זו 

 חישי קיצון הכולל הערכת נזק והתממשות סיכונים כתוצאה מאירועים חיצוניים או פנימייםסט תר .
  .הערכת הנזק נעשית בדרגות חומרה שונות

 בתנאי שגרה ובתנאי , במסגרת תיאבון סיכון כולל שנתי ליעדי ההון של הבנק תוך עמידה-תכנון תלת
 .תרחיש קיצון חמור ביותר

  הסיכונים בניהול מתוכננים ושיפורים פערים, עילויותהכולל פ, ברמת הבנקתיאור איכות ניהול הסיכון. 
 בכל אחד מתחומי הסיכון הראשיים מתאר הבנק את אופן ניהול הסיכון ואת הערכת החשיפות בפועל .

בנוסף מכיל המסמך הצהרות איכותיות ומגבלות כמותיות המתארות את התיאבון לסיכונים האקטיביים 
 . ואת הסיבולת לסיכון התפעולי( שוק ואשראי)

 פרק נפרד במסמך ה-ICAAP  תלויה של הביקורת הפנימיתמוקדש לסקירה בלתי. 
 

 :מבוססת על ICAAP-תכולת המסמך ה
  להוראות הפיקוח ולפעולות בהתאם  המעודכניםניהול הסיכונים בתחומי נהלים ומסמכי מדיניות מערך

 .הנהלה ודירקטוריון
 אירועים חיצוניים בעלי היסטוריה קרובה , הערכות מומחה מודלים סטטיסטיים ,מקורות מידע פנימיים

 .חוקה מהם ניתן להסיק על סביבת הפעילות העסקית בה הבנק פועלור
 מידעים ודוחות המופקים ממערכות הליבה של הבנק. 
 

תוכנית העבודה של  במסגרת זו . ככלי מרכזי לתכנון וניהול הסיכונים ICAAPהבנק פועל למיסוד תהליך ה 
 . תוך התחשבות בפרופיל הסיכונים הנוכחי הנבנת 2542הבנק לשנת 

 
 0באזל  –מגמות ומידע צופה פני עתיד 

שפורסמו ) 4הוראות באזל BIS   (Bank for International Settlements) -ה ידי על עודכנו 2544 יוני בחודש
ובאות לעדכן  2הוראות אלו נסמכות על הוראות באזל ". חיזוק עמידתה של המערכת הבנקאית" -( 2545בדצמבר 

 .2544הוראות אלו אמורות להיכנס לתוקף בתחילת . מלקחי המשבר הפיננסי האחרוןמספר היבטים כפי שנוסחו 
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זאת , היא להביא לחיזוק עמידותה של המערכת הבנקאית בעתות משבר BIS-ה ידי על המוצעות ההוראות מטרת
 :תוך הכנסת שיפורים בתחום ניהול הסיכונים ובדגש על, 2554-2553נוכח לקחי המשבר של 

 והגדלתו ההון איכות שיפור. 

 הנזילות למדידת אחידים סטנדרטים וקביעת הנזילות יחסי שיפור. 

 ההון דרישות על הכלכלי המצב שלמחזורית -הפרו ההשפעה הקטנת. 

 הסיכונים ניהול שיטות של השקיפות הגברת. 

 נגדי צד סיכוני מהתממשות כתוצאה הסיכונים הקטנת. 

טיוטה זו הינה תרגום המקור . 4פורסמה טיוטת התרגום של הפיקוח על הבנקים להוראות באזל  2544 בנובמבר
 הון יחס לקבוע כוונתו בדבר הנחייה הבנקאיים התאגידים לכל הבנקים על המפקח שלח 2542במרס . כלשונו

התאגידים הבנקאיים יידרשו לעמוד ביחס הון  כל, זו הנחייה פי על. כיום מהנדרש יותר גבוה ליאמינימ ליבה
 . 2544 בינואר 4עד ליום  וזאת, 3%לי בשיעור של אליבה מינימ

 המאזניים הנכסים מסך 25% לפחות מהווה מאוחד בסיס על המאזניים נכסיו שסך, גדול בנקאי תאגיד, בנוסף
 בינואר 4 ליום עד וזאת, 45% של בשיעור ליאמינימ ליבה הון ביחס לעמוד יידרש, בישראל הבנקאית במערכת

2544 . 

 . הבנקים על המפקח ידי על שייקבעו ולהתאמות 4 באזל להוראות בהתאם מחושב להיות אמור הליבה הון יחס

 סיכון ניהול בנושא 432' מס תקין בנקאי ניהול הוראת לתיקון ראשונה טיוטה ישראל בנק פרסם, 2544 במאי
 אבן מהווה הטיוטה. 2542 באפרילאשר עברה מספר שינויים וגרסתה האחרונה הועברה לידי הבנקים , נזילות

 .2553-ו 2554 בשנים המשבר רקע על שהתפתחו, הנזילות בנושא הבינלאומית הרגולציה הוראות באימוץ דרך
לניהול סיכוני הנזילות ובמרכזן  4הינה להתחיל ולאמץ באופן הדרגתי את הנחיות באזל , מטרת עדכון ההוראה

. הגדרת יחסים מינימאליים בין הנכסים הנזילים לבין ההתחייבויות אשר מוערך כי יתממשו תוך פרק זמן מוגדר
 יחס ובהגדרת( LCR - Liquidity Coverage Ratio)מדובר בהגדרת יחס נזילות מזערי לתקופה של חודש , בפרט
 (.NSFR - Net Stable Funding Ratio) שנה של לתקופה יציב מימון

 .ויפעל על פי מדיניות הקבוצה בנושא והנחיות הפיקוח, נחיות ואת המשמעויות הנגזרות מהםהאת ה לומדהבנק 
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 טבלת גורמי סיכון 6.5 
 

 רמת חומרה הגדרה סיכון

תוצאות שליליות המתקשרות לכשל או לאי כיבוד חוזים במכשירי הלוואה  סיכון אשראי כולל
 או השתתפות עקב הרעת איכות האשראי של הצד הנגדי

 בינונית

ההפסד בהינתן כשל והחשיפה , י ההסתברות לכשל"סך הסיכון המתואר ע סיכון לווה בודד ובטחונות
סיכון זה מכיל גם שינוי אפשרי במשתני שוק . בעת כשל של לווים בודדים

 . באופן שירע את איכות תיק האשראי

 בינונית

 בינונית . ריכוזיות הנובעת משימוש בסוג בטוחה אחד בטחונותסיכון ריכוזיות 

ת וסיכון ריכוזיות קבוצ
  רכישה

 נמוכה .סיכון אשראי לכשל של קבוצות לווים המתאגדים לרכישת פרויקט בינוי

 נמוכה סיכון הנובע ממפגעי איכות הסביבה הקשורים בפעילות הלווה סיכון איכות הסביבה

סיכון הנובע משינוי שווי הוגן במכשיר פיננסי או בתזרים עקב שינויים  סיכון שוק כולל
 בתנאי השוק

 בינונית

 נמוכה פרעון מוקדםסיכוני אופציות שאינן ניתנות לגידור כגון אופציות  סיכון אופציות התנהגותיות

 ח כולל אינפלציה "הסיכון עקב תנודות בשע סיכון בסיס
 בינונית

 הסיכון עקב תנודות בשערי ריבית  סיכון ריבית

סיכון צמצום הרווח המימוני על הלוואות ופיקדונות עקב השתנות השוק  סיכון מרווח 
 .או הסביבה העיסקית

 נמוכה

היכולת לעמוד באי הוודאות ביחס לאפשרות לגייס מקורות הסיכון בחוסר  סיכון נזילות
מבלי שיגרם , באופן בלתי צפוי ותוך פרק זמן קצר, או לממש נכסים/ו

 הפסד מהותי

 נמוכה

סיכון החשיפה לירידה בערכי נכסי ההשקעה שיש בקרנות הפנסיה של  סיכון התחייבויות פנסיוניות
 הבנק כולל סיכון אקטוארי

 נמוכה

אנשים או מערכות , סיכון להפסד הנובע מליקויים או כשלים של תהליכים עוליסיכון תפ
 או אירועים חיצוניים, פנימיים

 נמוכה

 נמוכה   כללי-סיכון תפעולי

טעויות משפטיות , (אזרחית)הסיכון הנובע מפעילות שאינה תואמת חקיקה  סיכון משפטי
 .ותביעות ייצוגיות המתנהלות כנגד הבנק

 נמוכה

טעות ,דליפת מידעשיבוש מידע , גניבת מידע: סיכון בגין פגיעה במידע סיכון אבטחת מידע
 שינויי נתונים, עקיפת מנגנוני בקרה, בהרשאות

 נמוכה

שעלולה למנוע , סיכון בגין פגיעה בתשתיות פיסיות בעקבות אירוע חמור סיכון המשכיות עסקית
 .מהבנק למלא את התחייבויותיו העסקיות

 נמוכה

 נמוכה דיווח לקוי בדוחות הכספיים סיכוני הדיווח הכספי

 נמוכה .סיכון הנובע מאי ציות להוראות החוק והוראות צרכניות סיכון ציות

פעולה או חוסר התאמה -כולל אי, סיכון הנובע מהחלטות אסטרטגיות סיכון אסטרטגי
 לתנאים משתנים

 נמוכה

סיכון בכניסה לקווי פעילות 
 חדשים

הנובע מסטייה מרווחיות הצפויה בהחלטות בכניסה לקווי פעילות סיכון 
 חדשים בניכוי סיכוני אשראי ושוק

 נמוכה

 אירועים חיצוניים או פנימיים שהבנק חשוף אליהם מעצם פעילותו אחרים םסיכוני
 

 גבוהה

ירידה בהכנסות או , הסיכון שפרסום שלילי יגרום לירידה בבסיס הלקוחות סיכון מוניטין
 עלויות משפטיות גבוהות

 נמוכה

כגון יחס הלימות , הסיכון שיכול לנבוע מאי אמידה בדרישות רגולטוריות סיכון רגולטורי
 .הון מינימלי

 נמוכה

ס בחסר לתקופה הנוכחית למול נוהגי הפרשות "הסיכון של הפרשות חומ סיכון מחזוריות בהפרשות
 .בתקופות עבר

 נמוכה

סיכונים הנגרמים עקב אירועים חיצוניים העלולים לגרור התממשות של  סיכונים מערכתיים
האצה אינפלציונית ומיתון , רעידת אדמה: מספר סיכונים במקביל כגון

 .ממושך

 גבוהה
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 של באזל בהתאם להוראות 0ימים הנדרשים על פי נדבך יאו הוספו נתונים מסו/הורחבו ו 2300בדוח זה ובדוח לשנת  6.6
 :כמפורט להלן, הבנקיםהפיקוח על 

 
 דוח כספי טבלה דוח דירקטוריון הנושא

   4 ;(איכותי וכמותי)מבנה ההון 

 44  4, 44 (איכותי וכמותי)הלימות ההון 

   25-22 גילוי איכותי כללי –חשיפות סיכון והערכתו 

   42-44 איכותי  –סיכון אשראי גילוי 

  ב3 44 חשיפות סיכון אשראי לפי סוג אשראי עיקריים

  ד3 44-43 וסוגי אשראי עיקרייםחשיפות סיכון אשראי לפי צד נגדי 

  ה3 43-25 חשיפות אשראי לפי תקופה לפרעון 

לפי ענפי  להפסדי אשראיחשיפת סיכון אשראי בעייתי והפרשות 

 משק

                         

34-32 

  

 44-44   תנועה ביתרות ההפרשה להפסדי אשראי 

  4 25 חשיפות אשראי לפי משקל סיכון 

   4-42 (איכותי וכמותי)ונזילות סיכון שוק 

 34-34ח שנתי  "דו   גילוי איכותי -סיכון תפעולי 

   24 טבלת גורמי סיכון
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 מגזרי פעילות  .1
 

והלוואות לרכישת , שכון דירת מגוריםהלוואות במ, לרכישת דירת מגורים הלוואות: הבנק פועל בשלושה מגזרים
 .  2544תיאור מפורט של מגזרי הפעילות ואופן המדידה שלהם ניתן בדוח השנתי לשנת . נכס מסחרי

 
 שינויים בהיקף הפעילות במגזרים וברווח הנקי שלהם .א
 

 :* להלן נתונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים המוצגים בחלוקה למגזרי הפעילות של הבנק
 

הלוואות 

לרכישת 

דירת מגורים

הלוואות 

במישכון 

דירת מגורים

הלוואות 

לנכס 

סך הכלמסחרי

146245175הכנסות ריבית, נטו

273131הכנסות שאינן מריבית

173276206סך הכל הכנסות

הוצאות )הכנסות( בגין הפרשה להפסדי 

14)1(4אשראי

589269הוצאות תפעוליות

111193133רווח לפני מסים

397147הפרשה למיסים על הרווח

7212286רווח נקי

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012

במיליוני ש"ח

 
 
 

לשלושה  חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר2011

הלוואות 

לרכישת 

דירת מגורים

הלוואות 

במישכון 

דירת מגורים

הלוואות 

לנכס 

סך הכלמסחרי

101143118הכנסות ריבית, נטו

232126הכנסות שאינן מריבית

124164144סך הכל הכנסות

2136הוצאות בגין הפרשה להפסדי אשראי

599270הוצאות תפעוליות

68)1(636רווח לפני מסים

232-25הפרשה למיסים על הרווח

43)1(404רווח נקי )הפסד(

במיליוני ש"ח

 

 
 

מספרי ההשוואה , 2542בינואר  4הדיווחים מוצגים על פי מתכונת רווח והפסד חדשה שאומצה על ידי בנק ישראל החל מיום *     
 .לדוחות הכספיים להלן 4לפרטים ראה ביאור  .לתקופות קודמות סווגו מחדש
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 (המשך) שינויים בהיקף הפעילות במגזרים וברווח הנקי שלהם .א

 

הלוואות 

לרכישת 

דירת מגורים

הלוואות 

במישכון 

דירת מגורים

הלוואות 

לנכס 

סך הכלמסחרי

4076515487הכנסות ריבית, נטו

728282הכנסות שאינן מריבית

4797317569סך הכל הכנסות

הוצאות )הכנסות( בגין הפרשה להפסדי 

)8(2)5()5(אשראי

173277207הוצאות תפעוליות

311518370רווח לפני מסים

108183129הפרשה למיסים על הרווח

203335241רווח נקי

50,9708,2012,06661,237יתרת אשראי לציבור נטו

48,3667,7811,96158,108יתרת פקדונות וכתבי התחייבות נדחים

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012

במיליוני ש"ח

 
 

לתשעה  חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2011

הלוואות 

לרכישת 

דירת מגורים

הלוואות 

במישכון 

דירת מגורים

הלוואות 

לנכס 

סך הכלמסחרי

3114711369הכנסות ריבית, נטו

747283הכנסות שאינן מריבית

3855413452סך הכל הכנסות

הוצאות )הכנסות( בגין הפרשה להפסדי 

)8(5)6()7(אשראי

184286218הוצאות תפעוליות

208322242רווח לפני מסים

7411186הפרשה למיסים על הרווח

134211156רווח נקי

46,0447,5031,83455,381יתרת אשראי לציבור נטו

43,6477,1131,74452,504יתרת פקדונות וכתבי התחייבות נדחים

במיליוני ש"ח
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 (המשך) שינויים בהיקף הפעילות במגזרים וברווח הנקי שלהם .א
 

הלוואותהלוואות במישכוןהלוואות לרכישת

סך הכללנכס מסחרידירת מגוריםדירת מגורים

3976115473הכנסות ריבית, נטו

99103112הכנסות שאינן מריבית

4967118585סך הכל הכנסות

הוצאות )הכנסות( בגין הפרשה להפסדי 

)16(5)4()17(אשראי

2553910304הוצאות תפעוליות

258363297רווח לפני מסים

8211194הפרשה למיסים על הרווח

176252203רווח נקי

46,7447,6421,91156,297יתרת אשראי לציבור נטו

44,3167,2451,81253,373יתרת פקדונות וכתבי התחייבות נדחים

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2011

במיליוני ש"ח

 
 

הלוואות לרכישת  דירת גזר השיך ולמקד את פעילותו של הבנק במלהממדיניות ההנהלה הינה 
 .שכון  דירת מגוריםמגורים ובמ

 
 .בדוחות הכספיים להלן 3ראה גם ביאור  -של הנתונים הכספיים לפי מגזרים נוסף פירוט 
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חובות סיכון אשראי מסחרי בעייתי ו, חובות פגומים שצוברים הכנסות ריבית, נכסים שאינם מבצעים .ב
 סכומים מדווחים ימים או יותר 93שאינם פגומים בפיגור של 

 

31 בדצמבר 302011 בספטמבר 302011 בספטמבר 2012

סכומים מדווחים

במיליוני ש"ח

1. נכסים שאינם מבצעים:

אשראי לציבור פגום שאינו צובר הכנסות ריבית שנבדק על 

---בסיס קבוצתי

---חובות פגומים אחרים שאינם צוברים הכנסות ריבית

---סך הכל נכסים שאינם מבצעים

2. חובות פגומים בארגון מחדש של חוב בעייתי שצוברים 

---הכנסות ריבית

3. סיכון אשראי מסחרי בעייתי )1(

302317סיכון אשראי מאזני בגין הציבור
111סיכון אשראי חוץ מאזני בגין הציבור )2(

312418סך הכל סיכון אשראי מסחרי בעייתי

4837932922. חובות שאינם פגומים בפיגור של 90 ימים או יותר

581686655מזה: הלוואות לדיור בגינן קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור

249240263הלוואות לדיור בגינן לא קיימת הפרשה לפי עומק הפיגור

 
 
 

 :להלן פירוט מדדי סיכון האשראי בהתאם להוראות החדשות
 
 

31 בדצמבר 302011 בספטמבר 302011 בספטמבר 2012

ב- %

שיעור יתרת האשראי לציבור שאינו פגום שנמצא בפיגור של 

901.36%1.67%1.62% יום או יותר מיתרת האשראי לציבור
שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור 

0.76%0.98%0.90%מיתרת האשראי לציבור

 
 

סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני מוצג לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני השפעת בטחונות המותרים לניכוי : הערה
 .קבוצת לוויםלצורך חבות של לווה ושל 

למעט סיכון אשראי מאזני וחוץ , נחות או בהשגחה מיוחדת, סיכון אשראי מאזני וסיכון אשראי חוץ מאזני שהינו פגום (4)
 .מאזני בגין אנשים פרטיים

למעט בגין ערבויות שנתן לווה להבטחת חבות של צד , כפי שחושב לצורך מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים (2)
 .השפעת בטחונות המותרים לניכוילפני , שלישי

 
 
 
 
 



 
 דוח הדירקטוריון

 

23 

 תרומות . 1
 

בעיקר בתחום , ח למוסדות ציבור שונים"שאלפי  2,244תרם הבנק סך של  2542של שנת החודשים הראשונים  בתשעת 
 (.2544בשנת בכל ח "אלפי ש 2,344-לעומת כ)החינוך 

 
 

 מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים .9
 

בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים דורשת מהנהלת הכנת הדוחות הכספיים 
, הבנק קביעת אמות מידה ושימוש באומדנים והערכות המשפיעים על הסכומים המדווחים של הנכסים וההתחייבויות

 .חועל הגילוי המתייחס לנכסים והתחייבויות תלויות וכן על סכומי הכנסות והוצאות בתקופת הדיוו
 

,  מסוימיםאשר במקרים , שימוש באומדנים כרוך במידה רבה של אי וודאות ורגישות להערכות מורכבות וסובייקטיביות
 .עשויים להשפיע באופן מהותי  על תוצאות הדוחות הכספיים

 
 .או ההערכות/התוצאות בפועל של סעיפים אלה עלולות  להיות שונות מהאומדנים ו

 
מדנים וההערכות ששימשו בהכנת הדוחות הכספיים הינם  סבירים בעת החתימה על הדוחות האו, להערכת הנהלת הבנק

 .הכספיים
 

 (.4)ד4בסעיף בתקופה המדווחת ועד למועד פרסום הדוחות הללו חלו שינויים במדיניות החשבונאית כמפורט 
 
 

 מימון ומקורות . 03
  

עמדה המסגרת המאושרת על  2542במהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת . לבנק מסגרת מאושרת בחברת האם
נכון . ח"שמיליארד  44.4לקראת סוף הרבעון השלישי הורחבה מסגרת האשראי לסכום של , ח"שמיליארד  44סכום של 

לאור כמות המקורות . ח"מיליארד ש 44.3גובה המסגרת המנוצלת מחברת האם עמד על  2542בספטמבר  45ליום 
 .המגויסים מחברת האם כפי המוסבר לעיל קיימת תלות במקור מימון זה

 
וזאת על פי הסכם ארוך , "מ"מעלות החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בע"הבנק מדורג על ידי  4334החל משנת 

ואופק הדירוג שונה , AA+העומד על , של הבנקועל פיו אושרר הדירוג , 2544 מאיהדירוג האחרון בוצע בחודש . טווח
 .משלילי ליציב

 
 

 תביעות תלויות .00
 

 .לרבות בקשות לאישור תובענות ייצוגיות בסכומים מהותיים, הבנק הינו צד להליכים משפטיים אשר ננקטו כלפיו
 

היועצים המשפטיים לצורך הערכת הסיכונים בהליכים משפטיים אלו מתבססת הנהלת הבנק על חוות דעתם של 
 .החיצוניים המייצגים את הבנק בתביעות אלו

 
י הבנק  ועל "י היועצים המשפטיים על פי מיטב שיקול דעתם על יסוד העובדות המוצגות להם ע"חוות דעת אלו נעשות ע
ים לפרשנות ולטיעונ, לא פעם, והנתונים, כפי שהם ידועים במועד ההערכה( הדין והפסיקה)יסוד המצב המשפטי 

 .אפשריים סותרים
 

הערכת הסיכויים באשר לאישור תובענות ייצוגיות כרוכה בקושי רב עוד יותר שכן מדובר בתחום משפטי  אשר ההלכות 
כמו כן ישנן תביעות בהן בשל . המשפטיות בו גם בנושאים עקרוניים ומרכזיים מצויות עדיין בהתהוותן וטרם גובשו

 .ל היועצים המשפטיים להעריך ולו גם במגבלות האמורות את  הסיכון הכרוך בהןהשלב בו מצוי ההליך אין ביכולתם ש
 

תהיינה שונות מחוות דעתם של היועצים המשפטיים  וההשפעה על , יתכן שתוצאות התביעות בפועל, לאור האמור לעיל
 .הדוחות הכספיים תהיה משמעותית

 
 יטוח ש לאישור תובענה ייצוגית בקשר עם עמלות ב"בקשה לבימ .א

 
יפו כנגד הבנק וכנגד בנקים למשכנתאות אחרים בקשה -אביב-הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל 4334בשנת 

לטענת . כל אחד מן המבקשים לווה כספים מאחד מן הבנקים למשכנתאות המשיבים. לאישור תובענה ייצוגית
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רכו באמצעות הבנקים במסגרת נטילת ההלוואה הם צורפו לביטוח חיים או ביטוח נכס שנע, המבקשים
סכום התביעה הייצוגית הנטען . חלק מדמי הביטוח הגיע לידי הבנקים המשיבים שלא כדין, לטענתם. המשיבים

 .ולא נעשה בתביעה ייחוס של סכום נפרד לגבי כל בנק" ח"מעל מיליארד ש"הוא 
 

שהוגשה במתכונת של תובענה ניתנה החלטתו של בית המשפט כי לא ניתן לדון בתובענה  4334בנובמבר  44ביום 
, לפיכך. 4344-ח"התשמ, וחוק ההגבלים העסקיים 4344-א"התשמ, (שירות ללקוח)ייצוגית על פי חוק הבנקאות 

עם זאת קבע בית המשפט כי ניתן לדון בתובענה במסגרת תקנה . מחק בית המשפט את התביעה הכספית על הסף
, תי בנושא של ההסדר הכובל וסוגית הביטוחים השוניםבעתירה לסעד הצהר, לתקנות סדר הדין האזרחי 23

 . 4334במאי  45ביחס לעילות שנוצרו קודם ליום 
 

כל אחד מהבנקים למשכנתאות , י הבנק"הוגשו ערעורים לבית המשפט העליון ע, על החלטת בית המשפט המחוזי
 . האחרים והתובעים

 
, ביניהם( הסכם פשרה –היינו )שור הסדר גישור הגישו הצדדים לבית המשפט בקשה לאי 2544במאי  44ביום 

 42בהחלטותיו של בית המשפט מיום . במטרה לסיים את כל הדיונים וההליכים המשפטיים המתנהלים ביניהם
הבנק שילם את חלקו . אישר בית המשפט את הסדר הפשרה 2544בדצמבר  4 -ו 2544באוגוסט  4, 2544ביולי 

 .בהסדר הפשרה
 

  .לדוחות הכספיים להלן( 4()א)4ביאור בלפרטים נוספים בנושא זה ראה 
 

 ין ביטוח מבני דירות יבקשה לאישור תובענה ייצוגית בענ .ב
 

יפו כנגד הבנק בקשה לאישור תובענה ייצוגית -אביב-הוגשה  בבית המשפט המחוזי בתל 2555ביוני   24ביום 
המבקשים טוענים כי במסגרת . בקשר עם ביטוחי מבנה של נכסי הלווים הנערכים במסגרת נטילת הלוואות

, מופרזת של המבנה י הבנק או מטעמו הערכת שווי"נעשית ע, הנעשה כחלק מנטילת הלוואה מן הבנק, ביטוח נכס
, שמתבקש אישורה כתביעה ייצוגית, סכום התביעה. ידי לקוחות הבנק-דבר הגורם לתשלום יתר של פרמיה על

 . מעוכבים ההליכים בבקשה, בשלב זה. ח"מיליון ש 455 -ידי המבקשים בכ -מוערך על
 

 .לדוחות הכספיים להלן( 2()א)4ביאור בלפרטים נוספים בנושא זה ראה 
 

 שה לאישור תביעה ייצוגית בקשר לחישוב ריבית בהלוואות דולריות בק .ג
 

יפו נגד הבנק  בקשה לאישור תביעה ייצוגית -אביב-הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל 2553באוקטובר  24ביום 
הבנק חישב את הריבית . ח"המבקש נטל מן הבנק הלוואות מט. בקשר לדרך חישוב הריבית בהלוואות דולריות

ההלוואות מן , לטענת המבקש. 445-ממנו על הלוואות אלה על בסיס מספר הימים שחלפו בפועל מחולק בשגבה 
בהתאם , ח ועל כן"הסוג שהוא ולווים אחרים נטלו מן הבנק הן למעשה הלוואות שקליות ולא הלוואות מט

ל בסיס מספר הימים היה על הבנק לחשב את ריבית ההלוואות ע, להוראות חקוקות החלות על הלוואות שקליות
-ידי המבקש בכ-סכום התביעה הייצוגית שמבוקש אישורה מוערך על. 445-ולא ב 444-שחלפו בפועל מחולק ב

 .ח"ש מיליון 3.224
 

המבקש הגיש ערעור על פסק הדין . דחה בית המשפט את הבקשה לאישור תביעה ייצוגית 2545בינואר  4ביום 
בית המשפט העליון המליץ למבקש לחזור בו , 2542בפברואר  4 בדיון שהתקיים ביום. הדוחה את הבקשה

 .ובהתאם הערעור נמחק, מהערעור
 

 .לדוחות הכספיים להלן( 4()א)4ביאור בלפרטים נוספים ראו 
 

 בקשה לאישור תביעה ייצוגית בנושא תגמולי ביטוח חלקיים  .ד
 

מ "ד הבנק וכנגד מגדל חברה לביטוח בעיפו כנג-אביב-הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל 2554בדצמבר  2ביום 
סכום התביעה הייצוגית . בקשה לאישור תובענה ייצוגית בקשר לתשלומי  תגמולי ביטוח חיים חלקיים"( מגדל)"

 .ח"ש מיליון 445, לטענת המבקשת, המשוער הוא
 

וואה מן הבנק יכלו לווים הנוטלים הל: פי הנטען בבקשה-על. המבקשת  ובן זוגה  המנוח נטלו  הלוואה מן הבנק
על לווים שהצטרפו לביטוח חיים כאמור נמנים ; שבו המבטחת היא מגדל, להצטרף להסדר ביטוח חיים ללווים

תגמולי ביטוח חלקיים בשיעור נמוך הן מסכום הביטוח והן מיתרת , לווים שקיבלו כאשר אירע מקרה הביטוח
תגמולי ביטוח "לווים כאמור -יחו לשלם למבוטחיםהבנק ומגדל הבט, בניגוד לתשלום שבוצע בפועל; ההלוואה

 .כך לטענת המבקשת –(" הנמוך מביניהם)בשיעור יתרת ההלוואה העומדת לפירעון או בשיעור סכום הביטוח 
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 . 2545בספטמבר  4ביום , בשינויים מסוימים, אותו אישר בית המשפט, הצדדים בתיק הגיעו להסדר פשרה
 

 . לדוחות הכספיים להלן( 3()א)4ראו בעניין זה גם ביאור 
 

  בקשה לאישור תובענה ייצוגית בעניין הסרת רישומים להבטחת זכויות הבנק בגין הלוואות שנפרעו .ה
 

 .2545באפריל  24שהוגשה בבית המשפט המחוזי בירושלים ונתקבלה בבנק ביום , בקשה לאישור תובענה ייצוגית
לאחר פירעון , כי הבנק מפר חובתו להסיר ביוזמתו רישומים שנעשו לטובתו במרשמים שונים ,המבקשים טוענים

 .ההלוואות שלהבטחת פירעונן נעשו אותם רישומים
 .ח"ש מיליון 25.4-סכום התביעה הייצוגית הנטען עומד על כ

 .אחרים הדיון בתיק אוחד עם בקשות דומות שהוגשו נגד בנקים, הבנק הגיש תגובה לבקשה לאישור
 

 .לדוחות הכספיים להלן( 4()א)4ראו בעניין זה גם ביאור 
 

 בקשה לאישור תובענה ייצוגית בטענה לגביית ריבית דריבית שלא כדין .ו
 

 .הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד הבנק ונגד שני בנקים נוספים 2544בספטמבר  4 ביום
בניגוד לדין וכן , "ריבית דריבית מראש"המבקשים טוענים כי הבנקים המשיבים גבו מנוטלי הלוואות לדיור 

 .בניגוד להוראות הסכמי ההלוואה
תאריך זה נובע ) 2545בינואר  4 נכון ליום, ח"ש מיליון 424-סכום התביעה הייצוגית הנטען נגד הבנק עומד על כ

 . (ס הנתונים הידועים לו באותו המועדהמבקשים כמועד החישוב על בסיממועד שנבחר על ידי מומחה 
 

 .לדוחות הכספיים להלן( 4()א)4ראו בעניין זה גם ביאור 

 

 (SOX Act 404)אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי  .20
 

. SOX Act-של ה 353המפקח על הבנקים חוזר המפרט  הוראות ליישום דרישות סעיף  רסםיפ 2554בדצמבר  4ביום 
הוראות באשר לאחריות  Public Company Accounting Oversight Board -וה SEC-נקבעו על ידי ה 353בסעיף 

ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי וחוות דעת רואי החשבון המבקר לגבי הביקורת של הבקרה הפנימית על 
 .דיווח כספי

 
 :ל קובעות בין היתר"הוראות המפקח בחוזר הנ

 
 .שפורסמו מכוחו SEC-וכן את הוראות ה 353תאגידים בנקאיים יישמו את דרישות סעיף  -
עונה על הדרישות  COSO-ומודל ה, פנימית נאותה מחייבת  קיום מערך בקרה על פי מסגרת מוגדרת ומוכרתבקרה  -

 .ויכול לשמש לצורך הערכת הבקרה הפנימית

או  הקמה של מערכת תשתית של בקרות פנימיות בבנק והליך פיתוחן של /יישום דרישות ההוראה מחייב שדרוג ו -
 .ך ולקבוע שלבים ויעדי ביניים עד ליישומן המלאמערכות אלה מחייב את הבנק להיער

 
 .אוקסלי-בחוק סרבנס 353הבנק בסיוע יועציו החיצוניים פעל בהתאם על מנת לעמוד בדרישות סעיף 

 
 

 הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי בדוח הכספי .00
 

המפקח על הבנקים הוראה בדבר הצהרה שתצורף לדוחות רבעוניים ושנתיים של  רסםיפ 2553בנובמבר  44ביום 
 .2554 ביוני 45-החל מהדוח הכספי לתקופה המסתיימת ב, ל והחשבונאי הראשי"עליה יחתמו המנכ, תאגידים בנקאים

 
-על הוראות הנוסח ההצהרה בהוראה מבוסס . פרסם המפקח על הבנקים נוסח מתוקן של ההצהרה 2554ביולי  44ביום 
SEC  אוקסלי -בחוק סרבנס 452ומתייחס לדרישות סעיף"(SOX .)" 

 
פורסמה הוראה להוראות הדיווח לציבור המעדכנת את ההצהרה על פי הדרישות המרחיבות שנקבעו  2553ביוני  44ביום 

רחבה בהיקף ניכר המחייבת קיום מערך בקרה פנימית על פי מסגרת מוגדרת ומקובלת וה SOX Act -ה  של 353בסעיף 
 .ואילך 2554 ביוני 45בהשוואה לבקרות הגילוי שהפעלתן נדרשה מהדוחות ליום 

 
ל הבנק ובשיתוף חברי הנהלה ומנהלים "קבע הבנק נהלים וכן מונתה ועדת גילוי בראשות מנכ, בסיוע יועצים חיצוניים

 .בכירים אחרים במתכונת  המאפשרת לקיים את ההנחיות של הוראה זו
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העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את , של הבנק תהראשי תל והחשבונאי"בשיתוף עם המנכ, ת הבנקהנהל

 תהראשי תל הבנק והחשבונאי"מנכ, על בסיס הערכה  זו. האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק
לסכם ולדווח על , לעבד, יים כדי לרשוםהסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק הינם אפקטיב

המידע שהבנק נדרש לגלות בדוח הרבעוני בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים ובמועד שנקבע 
 .בהוראות אלו

 
 

 "(חברת האם)"מ "מיזוג בין הבנק לבנק לאומי לישראל בע . 04
 

את , בהתאמה, אישרו הדירקטוריונים של חברת האם ושל הבנק,  2542בספטמבר  45וביום  2542בספטמבר  3 ביום
 החברה באמצעות, ובעקיפין במישרין)שהינו חברת בת בבעלות ובשליטה מלאה של חברת האם , ביצוע המיזוג של הבנק

 . רת האםעם ולתוך חב, (מ"לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע והחברה לרישומים
 

את נכסיו והתחייבויותיו   הבנקיעביר   במסגרתוו, ובין חברת האם הבנקסטטוטורי בין  מיזוגשיבוצע הינו  המיזוג
 הראשון הפרק להוראות בהתאםפרוק  ללאהבנק  של לותוך חיסו, ב לפקודה454בהתאם להוראות סעיף , האם חברתל

נוסח ) המס הכנס לפקודת 2-ה לחלק השני הפרק להוראות ובכפוף 4333–ט"התשנ, החברות חוק של השמיני חלקה של
הבנק מלהתקיים ויראו בחברת האם כמי שבאה  יחדלהשלמת המיזוג  עםכך ש"( הפקודה)" 4344 –א "התשכ( חדש

 .בנעליו של הבנק לכל דבר ועניין
 

 .2542בדצמבר  44מועד המיזוג יהיה ביום  
 

 .להלן בדוחות הכספיים 45אור ראה ב בעניין המיזוג החלטת רשות המיסים בנושאלהרחבה 

 
 

 בנושאי המשרה בבנק בדירקטוריון שינויים . 05
 

 .הילה ערן זיק על סיום כהונתה כדירקטורית בבנק' הודיעה גב 2542 ביולי 44ביום 
 .2542בדצמבר  44ביום  פרישתו מהבנקעל , מר שמואל אקר ,אשראיםהל "סמנכ הודיע 2542 באוגוסט 24 ביום
 .2542בדצמבר  44על סיום תפקידו ביום  ,מר שוקי בורשטיין, ל הבנק"הודיע מנכ 2542באוקטובר  45ביום 

 
 

 גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים .06
 

מרבית חברי . דירקטוריון הבנק הוא הגורם המופקד על בקרת העל בבנק ועל אישור הדוחות הכספיים של הבנק
 . הדירקטוריון הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית

תחילה דיון בועדת הגילוי של הבנק  : נערכים שני דיונים מקדימים, לפני הבאת הדוחות הכספיים לדיון בדירקטוריון
 . ועדת המאזן וועדת הביקורת -כן דיון משותף של שתי ועדות דירקטוריוןולאחר מ

 
, ועדת הגילוי בוחנת. וחברים בה חברי הנהלה ומנהלים אחרים בבנק, ל "בראשות המנכ, ועדת הגילוי הינה ועדת הנהלה

תפים גם נציגי רואי בישיבות ועדת הגילוי משת. כי המידע בדוחות הכספיים הינו מלא ומוצג באופן נאות, בין השאר
ועדת הגילוי הוקמה כחלק מיישום הוראת הפיקוח על הבנקים )החשבון  המבקרים של הבנק ונציגי הביקורת הפנימית 

 (. אוקסלי-בחוק סרבנס 452המתבססת על סעיף 
 

הביקורת שהינו לאחר דיון ועדת הגילוי מתקיים דיון בועדת המאזן של הדירקטוריון המתכנסת לדיון משותף עם ועדת 
המבקר  ,לים"סמנכ, תהראשי תאגף הכספים והחשבונאי תמנהל, ל"בהשתתפות המנכ, דיון מקדמי בדוחות הכספיים

חומר הרקע הנשלח לדירקטורים לקראת הדיון המקדמי כולל את טיוטת . הפנימי ורואי החשבון המבקרים של הבנק
אשר )את המידע והתיאור האיכותי כולל הנתונים הכספיים  הכוללים, דוח הדירקטוריון ואת טיוטת הדוחות הכספיים

( ככל שקיימות)עוד מקבלים הדירקטורים פרטים בדבר דרישות גילוי חדשות (. בשלב זה של הדיון עדיין אינם סופיים
מידע בדבר ההפרשה להפסדי אשראי במגזרים השונים ומידע בדבר חשיפת הבנק לתביעות משפטיות , החלות על הבנק

 .בדיון מוצגים בפני הדירקטורים נושאים שנדונו בועדת הגילוי והחלטותיה. אור התביעות המשפטיות החדשותותי
 

בהשתתפות , ייםמתקיים דיון במליאת הדירקטוריון בטיוטה הסופית של הדוחות הכספ, לאחר הדיון המקדמי כאמור
כחומר רקע לקראת . המבקרים של הבנק המבקר הפנימי ורואי החשבון, תהראשי תוהחשבונאילים "סמנכ, ל"המנכ

בפני חברי . הכוללת את הנתונים הכספיים, הדיון מקבלים הדירקטורים את הטיוטה המלאה של הדוחות הכספיים
 .הדירקטוריון מוצגים אף ניתוחים מעמיקים ומקיפים בדבר פעילויות הבנק בתחומי עיסוקיו השונים
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לרבות הפרשה להפסדי אשראי , של הבנק את תוצאות הפעילות תהראשי תיל והחשבונא"במסגרת דיון זה סוקרים המנכ
מליאת הדירקטוריון דיון  לאחר מכן מקיימת. ותיאור החשיפות לסיכונים והעמידה במגבלות שנקבעו ביחס אליהם

 .בטיוטה הסופית של הדוחות הכספיים ומאשרת אותם
 

אשר , ערכים בהשתתפות רואי החשבון המבקרים של הבנקכל דיוני הדירקטוריון בנושא הדוחות הכספיים נ, כאמור
הדוחות הכספיים מאושרים על ידי הדירקטוריון . עומדים לרשות הדירקטוריון לשאלות והבהרות בדיוני הדירקטוריון

 .לאחר שרואי החשבון המבקרים הציגו בפניו חולשות מהותיות במידה והיו אשר עלו מתהליכי הביקורת שבוצעו
 
 

  כללי .01
 

ישיבות של ועדות הדירקטוריון  45 -ישיבות של מליאת הדירקטוריון ו 42התקיימו  2542שנת  של בתשעת החודשים
 .השונות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     2542 בנובמבר 43

  בורשטיין. ש  לב-בר. ד 

  מנהל כללי  ר הדירקטוריון"יו 
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מ"בנק לאומי למשכנתאות בע  
 שיעורי הכנסה והוצאה על בסיס מאוחד

 סכומים מדווחים
 

:'אתוספת   

כוללללאהכנסותיתרהכוללללאהכנסותיתרה

השפעתהשפעת)הוצאות(ממוצעתהשפעתהשפעת)הוצאות(ממוצעת

נגזריםנגזריםמימוןלתקופה )1(נגזריםנגזריםמימוןלתקופה )1(

ב-%

מטבע ישראלי לא צמוד:

25,6722233.5224,6042654.38נכסים )4(

ALM 2(18-19השפעת נגזרי(

25,6902233.5224,6232634.34סך כל הנכסים

)3.53()201(23,059)2.69()159(23,925התחייבויות

ALM 18-19השפעת נגזרי-

)3.53()201(23,078)2.69()159(23,943סך כל ההתחייבויות

0.850.81--0.830.83פער הריבית

מטבע ישראלי צמוד למדד:

32,8895997.4929,0204205.92נכסים )3(

)6.07()401(27,009)6.59()496(30,844התחייבויות

)0.15(0.90פער הריבית

מטבע חוץ )פעילות מקומית( )2(:

1,712184.271,50712035.86נכסים

)34.51()115(1,495)2.36()10(1,708התחייבויות

1.911.35פער הריבית

סך הכל

נכסים כספיים שהניבו הכנסות 

60,2738405.6955,1318055.97מימון

ALM 2(18-19השפעת נגזר(

60,2918405.6955,1508035.95סך כל הנכסים

התחייבויות כספיות שגרמו 

)5.68()717(51,563)4.80()665(56,477הוצאות מימון

ALM 18-19השפעת נגזר-

)5.68()717(51,582)4.80()665(56,495סך כל ההתחייבויות

0.890.890.290.27פער הריבית

20122011

שיעור הכנסה )הוצאה(

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר

במיליוני ש"חב-%במיליוני ש"ח

שיעור הכנסה )הוצאה(

 
 
 
 
 

 .הערות ראה בעמוד הבא
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מ"בנק לאומי למשכנתאות בע  
 (המשך)שיעורי הכנסה והוצאה על בסיס מאוחד 

 סכומים מדווחים

 
 (:המשך)' אתוספת 

כוללללאהכנסותיתרהכוללללאהכנסותיתרה

השפעתהשפעת)הוצאות(ממוצעתהשפעתהשפעת)הוצאות(ממוצעת

נגזריםנגזריםמימוןלתקופה )1(נגזריםנגזריםמימוןלתקופה )1(

ב-%

עמלות מעסקי מימון והכנסות 

29-מימון אחרות

סך כל הכנסות המימון לפני 

הוצאות בגין הפרשה להפסדי 

840832אשראי

140153נכסים כספיים אחרים

)551()473(הפרשה להפסדי אשראי

8780נכסים לא כספיים

60,04554,832סך כל הנכסים

)717()665(סך כל הוצאות המימון

הוצאות בגין הפרשה להפסדי 

46אשראי

סך כל הכנסות המימון לאחר 

הוצאות בגין הפרשה להפסדי 

171109אשראי

382308התחייבויות כספיות אחרות

222248התחייבות לא כספיות

2,9462,694אמצעים הוניים

סך כל ההתחייבויות והאמצעים 

60,04554,832ההוניים

20122011

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר

שיעור הכנסה )הוצאה(

במיליוני ש"חב-%במיליוני ש"ח

שיעור הכנסה )הוצאה(

 
 
 
 
 .להפסדי אשראיולאחר ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות ספציפיות ,  על בסיס יתרות פתיחה חודשיות (4)
 .לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ ( 2)
 .ון מוקדםכולל הפיצוי בגין עמלת פרע ( 4)
ת דוח רווח והפסד לתאגיד אימץ הבנק לראשונה את הוראות המפקח על הבנקים בנושא מתכונ 2542בינואר  4ביום  ( 3)

אינם ברי השוואה , 2542 בספטמבר 45ולכן הנתונים ליום , מספרי השוואה לתקופות הקודמות לא הוצגו מחדש. בנקאי
 .לנתונים המתייחסים להכנסות מימון לפני הפרשה להפסדי אשראי
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מ"בנק לאומי למשכנתאות בע  
 (המשך)שיעורי הכנסה והוצאה על בסיס מאוחד 

 סכומים מדווחים

 
 (:המשך)' אתוספת 

 

כוללללאהכנסותיתרהכוללללאהכנסותיתרה

השפעתהשפעת)הוצאות(ממוצעתהשפעתהשפעת)הוצאות(ממוצעת
נגזריםנגזריםמימוןלתקופה )1(נגזריםנגזריםמימוןלתקופה )1(

ב-%

מטבע ישראלי לא צמוד:

25,1706873.6624,0017093.96נכסים )4(

ALM 1(19)1(18השפעת נגזרי(

25,1886863.6524,0207083.95סך כל הנכסים

)3.14()522(22,268)2.80()488(23,293התחייבויות

ALM 18-19השפעת נגזרי-

)3.14()522(22,287)2.80()488(23,311סך כל ההתחייבויות

0.820.81--0.860.85פער הריבית

מטבע ישראלי צמוד למדד:

31,6731,5936.7628,3921,5157.18נכסים )3(

)7.29()1,442(26,603)5.98()1,323(29,708התחייבויות

)0.11(0.78פער הריבית

מטבע חוץ )פעילות מקומית( )2(:

1,666766.131,3971029.85נכסים

)8.73()90(1,389)4.69()58(1,660התחייבויות

1.441.12פער הריבית

סך הכל

נכסים כספיים שהניבו הכנסות 

58,5092,3565.4053,7902,3265.81מימון

ALM 1(19)1(18השפעת נגזר(

58,5272,3555.4053,8092,3255.80סך כל הנכסים

התחייבויות כספיות שגרמו 

)5.49()2,054(50,260)4.58()1,869(54,661הוצאות מימון

ALM 18-19השפעת נגזר-

)5.48()2,054(50,279)4.58()1,869(54,679סך כל ההתחייבויות

0.820.820.320.32פער הריבית

במיליוני ש"חב-%במיליוני ש"ח

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר

20122011

שיעור הכנסה )הוצאה(שיעור הכנסה )הוצאה(
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מ"בנק לאומי למשכנתאות בע  
 (המשך)שיעורי הכנסה והוצאה על בסיס מאוחד 

 סכומים מדווחים

 
 (:המשך)' אתוספת 

 
 

כוללללאהכנסותיתרהכוללללאהכנסותיתרה

השפעתהשפעת)הוצאות(ממוצעתהשפעתהשפעת)הוצאות(ממוצעת
נגזריםנגזריםמימוןלתקופה )1(נגזריםנגזריםמימוןלתקופה )1(

ב-%

עמלות מעסקי מימון והכנסות 

96-מימון אחרות

סך כל הכנסות המימון לפני 

הכנסות בגין הפרשה להפסדי 

2,3552,421אשראי

139155נכסים כספיים אחרים

)581()489(הפרשה להפסדי אשראי

8780נכסים לא כספיים

58,26453,463סך כל הנכסים

)2,054()1,869(סך כל הוצאות המימון

הכנסות בגין הפרשה להפסדי 

)8()8(אשראי

סך כל הכנסות המימון לאחר 

הכנסות בגין הפרשה להפסדי 

494375אשראי

490280התחייבויות כספיות אחרות

225259התחייבות לא כספיות

2,8702,645אמצעים הוניים

סך כל ההתחייבויות והאמצעים 

58,26453,463ההוניים

20122011

שיעור הכנסה )הוצאה(שיעור הכנסה )הוצאה(

במיליוני ש"חב-%במיליוני ש"ח

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר

 
 .להפסדי אשראיולאחר ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות ספציפיות ,  על בסיס יתרות פתיחה חודשיות (4)
 .לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ ( 2)
 .ון מוקדםכולל הפיצוי בגין עמלת פרע ( 4)
אימץ הבנק לראשונה את הוראות המפקח על הבנקים בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד  2542בינואר  4ביום  ( 3)

אינם ברי השוואה , 2542 בספטמבר 45ולכן הנתונים ליום , מספרי השוואה לתקופות הקודמות לא הוצגו מחדש. בנקאי
 .לנתונים המתייחסים להכנסות מימון לפני הפרשה להפסדי אשראי
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מ"בנק לאומי למשכנתאות בע  
 (המשך)שיעורי הכנסה והוצאה על בסיס מאוחד 

 ב"ארה$ -נומינלי ב
 

 (:המשך)' אתוספת 
 
 

20122011

שיעורהכנסותיתרהשיעורהכנסותיתרה

הכנסה)הוצאות(ממוצעתהכנסה)הוצאות(ממוצעת

)הוצאות(מימוןלתקופה )1()הוצאות(מימוןלתקופה )1(

ב-%במיליוני $ב-%במיליוני $

מטבע חוץ פעילות מקומית )2(:

43132.8143432.79נכסים

(1.87)(2)431)0.94()1(429התחייבויות

1.870.92פער הריבית

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר

 
 

20122011

שיעורהכנסותיתרהשיעורהכנסותיתרה

הכנסה)הוצאות(ממוצעתהכנסה)הוצאות(ממוצעת

)הוצאות(מימוןלתקופה )1()הוצאות(מימוןלתקופה )1(

ב-%במיליוני $ב-%במיליוני $

מטבע חוץ פעילות מקומית )2(:

43392.7839982.68נכסים

(1.35)(4)396)1.55()5(432התחייבויות

1.231.33פער הריבית

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר

 
 

 .על בסיס יתרות פתיחה חודשיות (4)
 .לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ (2)
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 מ"בנק לאומי למשכנתאות בע
 לשינויים בשיעורי הריבית על בסיס מאוחדהחשיפה 

 סכומים מדווחים

 
 :'בתוספת 

 

30 בספטמבר 2012

מעל עשרמעל חמשמעל שלושמעל שנה מעל שלושהמעל חודש עם דרישה

עד עד עשרעד חמשעד שלושחודשים עד שלושהעד 

עשרים שנהשניםשניםשניםעד שנהחודשיםחודש

במיליוני ש"ח

מטבע ישראלי לא צמוד

22,3023861,516407451577373סך הכל נכסים פיננסיים

------18מכשירים פיננסים נגזרים

22,3203861,516407451577373סה"כ שווי הוגן

21,6533511,381433561643124סך הכל התחייבויות פיננסיות

13366--מכשירים פיננסיים נגזרים

21,6533511,382436564649130סה"כ שווי הוגן

243)72()113()29(66735134החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 

667702836807694622865החשיפה המצטברת במיגזר

מטבע ישראלי צמוד למדד

1,1732,54810,3708,7169,7822,153448סך הכל נכסים פיננסיים

7922,0526,52512,2219,4271,758261סך הכל התחייבויות פיננסיות

355395187)3,505(3814963,845החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 

3818774,7221,2171,5721,9672,154החשיפה המצטברת במיגזר
)2(

מטבע חוץ 

)1()2()1(-142381,424סך הכל נכסים פיננסיים

----1,1915031סך הכל התחייבויות פיננסיות

)1()2()1(-1,423)265()1,177(החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 

)23()22()20()19()19()1,442()1,177(החשיפה המצטברת במיגזר

חשיפה  כוללת לשינויים בשיעורי הריבית 

23,4893,17213,3109,12310,2322,728820סך הכל נכסים פיננסיים

------18נכסים פיננסיים נגזרים

23,5073,17213,3109,12310,2322,728820סה"כ שווי הוגן

23,6362,9067,90712,6549,9882,401385סך הכל התחייבויות פיננסיות

13366--מכשירים פיננסיים נגזרים

23,6362,9067,90812,6579,9912,407391סה"כ שווי הוגן

241321429)3,534(2665,402)129(החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 

1375,5392,0052,2462,5672,996)129(החשיפה המצטברת במיגזר

 
 

 

   :הערות  כלליות
 

הנתונים לפי תקופות מציגים את הערך הנוכחי של זרמים עתידיים כשהם מהוונים לפי שיעורי הריבית שמנכים אותם , בלוח זה .א
א בדוח הכספי בעקביות להנחות שלפיהן חושב השווי ההוגן של המכשיר 4אל השווי ההוגן הכלול בגין המכשיר הפיננסי בבאור 

 .וקדםהנתונים כוללים הנחת פרעון מ. הפיננסי
 (.שנים 4.44 – 44.42.44)שנים  4.44מ הינו "ללא הנחת פרעונות מוקדמים במגזר צמוד המדד הפרש המח .ב
 .מוצגות יתרת שווי הוגן" ללא תקופת פרעון"בטור  (4)
 .לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ, פעילות מקומית (2)
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31 בדצמבר 302011 בספטמבר 2011

משך חייםשיעורסך הכלמשך חייםשיעורסך הכלמשך חייםשיעורללאמעל

ממוצע תשואהשוויממוצע תשואהשוויממוצע תשואהתקופתעשרים

אפקטיביפנימיהוגןאפקטיביפנימיהוגןאפקטיביפנימיפרעון)1(שנה

שנים באחוזיםשנים באחוזיםשנים באחוזים

211426,0474.640.5323,9735.830.2624,3875.440.31

--181919

211426,06523,99224,406

--25,1464.710.4222,8645.330.2723,2115.020.27

--191919

--25,16522,88323,230

2114900)0.07(0.111,1090.51)0.01(1,1760.420.04

8869009001,1091,176

11-35,2011.562.2830,4082.672.2231,1622.442.27

11-33,0470.961.9429,1652.452.1329,7772.072.01

--2,1540.600.341,2430.220.091,3850.370.26

2,1542,1542,1541,2431,385

-41,6762.420.711,6032.510.361,6182.810.61

--1,6951.090.041,6302.090.031,6692.400.03

-4)19(1.330.67)27(0.420.33)51(0.410.58

)23()19()19()27()51(

321862,9242.031.5255,9842.931.3357,1672.731.39

--181919

321862,94256,00357,186

11-59,8881.431.2553,6592.711.2854,6572.341.21

--191919

11-59,90753,67854,676

21183,0350.600.272,3250.220.052,5100.390.18

3,0173,0353,0352,3252,510

סך הכל 

שווי הוגן
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מ"בנק לאומי למשכנתאות בע  
 סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק על בסיס מאוחד

 סכומים מדווחים

 
 :'גתוספת 

 

סיכון 

אשראי 

מאזני

סיכון 

אשראי 

חוץ 
מאזני)1(

סיכון 

אשראי 

כללי

סיכון 

אשראי 
בעייתי )2(

אשראי 

לציבור 

פגום

הוצאות 

)הכנסות( 

בגין 

הפסדי 

אשראי

מחיקות 

חשבונאיות

 נטו

 יתרת 

ההפרשה 

להפסדי 

אשראי

במיליוני ש"ח

--------חקלאות
1---1,0132,1763,1891בינוי ונדל"ן )4(

1,064131,07730-2-12מסחר אחר

456)36()10(-59,6271,66161,288830אנשים פרטיים

469)36()8(-61,7043,85065,554861סך הכל

30 בספטמבר 2012

הפסדי אשראי )3(סיכון אשראי לציבור

נכלל בסיכון אשראי 

לציבור:

 
 
 

סיכון 

אשראי 

מאזני

סיכון 

אשראי 

חוץ 
מאזני)1(

סיכון 

אשראי 

כללי

סיכון 

אשראי 
בעייתי )2(

אשראי 

לציבור 

פגום

הוצאות 

)הכנסות( 

בגין 

הפסדי 

אשראי

מחיקות 

חשבונאיות

 נטו

 יתרת 

ההפרשה 

להפסדי 

אשראי

במיליוני ש"ח

-(1) -- - - - -חקלאות
1)15(8892,0372,9261-1בינוי ונדל"ן )4(

10)3(954931,04723-4מסחר אחר

538)41()13(-54,0851,91055,995926אנשים פרטיים

549)60()8(-55,9284,04059,968950סך הכל

הפסדי אשראי )3(סיכון אשראי לציבור

נכלל בסיכון אשראי 

לציבור:

30 בספטמבר 2011

 
 
 .סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה (4)
לרבות סיכון אשראי בגין הלוואות , נחות או בהשגחה מיוחדת, סיכון אשראי בעייתי כולל סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני פגום  (2)

 .ימים או יותר 35לדיור הנמצאות בפיגור של 
 "(.התחייבות אחרות"מוצגים במאזן בסעיף )ירי אשראי חוץ מאזניים כולל בגין מכש  (4)
 2,443 -ח יתרה מאזנית ו"שיון לימ 4,544מות הנמצאות בהליכי בנייה בסך כולל הלוואות שהועמדו לקבוצות רכישה מסוי (3)

 (.ח בהתאמה"מיליון ש 2,524 -ח ו"מיליון ש 443, 2544 בספטמבר 45ליום ) .ח יתרה חוץ מאזנית"שיון לימ
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מ"בנק לאומי למשכנתאות בע  
 (המשך) סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק על בסיס מאוחד

 סכומים מדווחים

 
 :(המשך) 'גתוספת 

 

סיכון 

אשראי 

מאזני

סיכון 

אשראי 

חוץ 
מאזני)1(

סיכון 

אשראי 

כללי

סיכון 

אשראי 
בעייתי )2(

אשראי 

לציבור 

פגום

הוצאות 

)הכנסות( 

בגין 

הפסדי 

אשראי

מחיקות 

חשבונאיות

 נטו

 יתרת 

ההפרשה 

להפסדי 

אשראי

במיליוני ש"ח

 -(1) - - - - --חקלאות
1)15(9322,0432,9751-1בינוי ונדל"ן )4(

10)3(988921,08017-4מסחר אחר

502)69()21(-54,8881,51956,407918אנשים פרטיים

513)88()16(-56,8083,65460,462936סך הכל

בסיכון אשראי לציבור 

נכלל:

31 בדצמבר 2011

הפסדי אשראי )3(סיכון אשראי לציבור

 
 

 
 .סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ מאזניים כפי שחושב לצורך מגבלות חבות של לווה (4)
לרבות סיכון אשראי בגין הלוואות , נחות או בהשגחה מיוחדת, סיכון אשראי בעייתי כולל סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני פגום  (2)

 .ימים או יותר 35לדיור הנמצאות בפיגור של 
 "(.התחייבות אחרות"מוצגים במאזן בסעיף )כולל בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים   (4)
יון לימ2,542-ח יתרה מאזנית ו"שיון לימ 342מות הנמצאות בהליכי בנייה בסך הועמדו לקבוצות רכישה מסויכולל הלוואות ש (3)

 .ח יתרה חוץ מאזנית"ש
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 (certification)הצהרה 
 

 :מצהיר כי, בורשטיין(  יהושע)שוקי , אני
 
 בספטמבר 45לרבעון המסתיים ביום "( קהבנ: "להלן)מ "לאומי למשכנתאות בעסקרתי את הדוח הרבעוני של בנק  .4

 "(.הדוח: "להלן) 2542
 
הדוח איננו  כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ , בהתבסס על ידיעתי .2

 .יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחלא , לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, כדי שהמצגים שנכללו בו
 

מכל , הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן  נאות, בהתבסס על ידיעתי .4
ותזרימי המזומנים של הבנק לימים  השינויים בהון, תוצאות הפעולות ,את המצב הכספי, הבחינות המהותיות

 . ולתקופות המדווחים  בדוח
 

אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לצורך הגילוי ולבקרה  .3
 :וכן.  4הפנימית של הבנק על הדיווח הכספי 

 
המיועדים להבטיח , או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה (א)

מובא לידיעתנו על ידי אחרים בבנק ובאותם , לרבות תאגידים מאוחדים שלו, לבנקשמידע מהותי המתייחס 
 ;בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח, תאגידים

 
או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית  על דיווח כספי , קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו (ב)

המיועדת לספק מידה סבירה של בטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים למטרות , כזו
 ; ים והנחיותיוחיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות  מקובלים ולהוראות המפקח על הבנק

 
הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו בדוח את מסקנותינו לגבי  (ג)

 וכן; לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי
 
, ספי שאירע ברבעון המדווח שהשפיע באופן מהותיגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כ (ד)

 וכן; על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי, או סביר שצפוי להשפיע  באופן מהותי
 
לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של , אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר .4

 :ו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח  כספיבהתבסס על הערכתנ, הדירקטוריון של הבנק
 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח  (א)
 וכן; לסכם  ולדווח על מידע כספי, לעבד, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתו של הבנק לרשום, כספי

 
בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם , תית ובין שאינה מהותיתבין מהו, 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
 
 
 
 
 

    2542  בנובמבר 43
 מנהל כללי -בורשטיין . ש   
 
 
 "דוח הדירקטוריון"כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר   4
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 (certification)הצהרה 
 
 

 :מצהירה כי, אורנה גורקה, אני
 
בספטמבר  45לרבעון המסתיים ביום "( הבנק: "להלן)מ "סקרתי את הדוח הרבעוני של בנק לאומי למשכנתאות בע .4

 "(.הדוח: "להלן) 2542
 
הדוח איננו  כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ , ידיעתיבהתבסס על  .2

 .לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, כדי שהמצגים שנכללו בו
 

מכל , כלול בדוח משקפים באופן  נאותהדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר ה, בהתבסס על ידיעתי .4
ותזרימי המזומנים של הבנק לימים  השינויים בהון, תוצאות הפעולות ,את המצב הכספי, הבחינות המהותיות

 . ולתקופות המדווחים  בדוח
 

אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לצורך הגילוי ולבקרה  .3
 :וכן,4ית של הבנק על הדיווח הכספי הפנימ

 
המיועדים להבטיח , או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה (א)

מובא לידיעתנו על ידי אחרים בבנק ובאותם , לרבות תאגידים מאוחדים שלו, שמידע מהותי המתייחס לבנק
 ;ל הדוחבפרט במהלך תקופת ההכנה ש, תאגידים

 
או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית  על דיווח כספי , קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו (ב)

המיועדת לספק מידה סבירה של בטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים למטרות , כזו
 ; המפקח על הבנקים והנחיותיוחיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות  מקובלים ולהוראות 

 
הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו בדוח את מסקנותינו לגבי  (ג)

 וכן; לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי
 
, נק על דיווח כספי שאירע ברבעון המדווח שהשפיע באופן מהותיגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הב (ד)

 וכן; על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי, או סביר שצפוי להשפיע  באופן מהותי
 
לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של , אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר .4

 :בסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח  כספיבהת, הדירקטוריון של הבנק
 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח  (א)
 וכן; לסכם  ולדווח על מידע כספי, לעבד, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתו של הבנק לרשום, כספי

 
בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם , בין מהותית ובין שאינה מהותית, תרמיתכל  (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
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 תראשי תחשבונאי -גורקה . א   
 
 
 "דוח הדירקטוריון"כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר   4
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 מ "דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של בנק לאומי למשכנתאות בע
 

 מבוא
 

הכולל , "(הבנק" –להלן )מ וחברת בת שלו "סקרנו את המידע הכספי המצורף של בנק לאומי למשכנתאות בע
ואת הדוחות התמציתיים ביניים המאוחדים  2542 בספטמבר 45את המאזן הביניים התמציתי המאוחד ליום 

באותו  וחודשים שהסתיימשלושה ו תשעה של ותהשינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופ ,על רווח והפסד
בהתאם לכללי  אלוביניים  תוהדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ .תאריך

לדיווח כספי לתקופות ביניים ובהתאם להוראות המפקח על ( Israeli GAAP)חשבונאות מקובלים בישראל 
 .בהתבסס על סקירתנו אלוביניים  ותספי לתקופאחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כ .הבנקים והנחיותיו

 
 היקף הסקירה

 
סקירה של מידע כספי לתקופות "של לשכת רואי חשבון בישראל  4ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

ותקן סקירה שיישומו בסקירה של תאגידים " ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות
סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת . המפקח על הבנקים והנחיותיובנקאיים נקבע לפי הוראות 

ומיישום נהלי סקירה אנליטיים  ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,מבירורים
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת  .ואחרים

ל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים מקובלים בישרא
 .אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת ,בהתאם לכך .להיות מזוהים בביקורת

 
 

 מסקנה
 

מכל , ל אינו ערוך"לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ ,בהתבסס על סקירתנו
לדיווח כספי לתקופות ( Israeli GAAP)  בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל, הבחינות המהותיות

 . ביניים ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו
 

 הדגש עניין
 

בדבר בקשות לאישור תביעות . א4לאמור בביאור  אנו מפנים את תשומת הלב, ל"מבלי לסייג את מסקנתנו הנ
 .גד הבנקייצוגיות נ

 
 
 
 

 סומך חייקין
 רואי חשבון
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 תמצית מאזן מאוחד 
 2302 בספטמבר 03ליום 

 סכומים מדווחים 
 

31 בדצמבר 302011 בספטמבר 302011 בספטמבר 2012

)מבוקר()בלתי מבוקר()בלתי מבוקר(

במיליוני ש"ח

   נכסים

121210מזומנים ופקדונות בבנקים

61,70455,92856,808אשראי לציבור

)511()547()467(הפרשה להפסדי אשראי

61,23755,38156,297אשראי לציבור, נטו

777276בניינים וציוד

164155149נכסים אחרים

61,49055,62056,532סך כל הנכסים

התחייבויות והון

4,1195,0804,756פקדונות הציבור

51,63142,58643,825פקדונות מבנקים

161824פקדונות הממשלה

61111אגרות חוב

2,3364,8094,757כתבי התחייבות נדחים

--1התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

370393389התחייבויות אחרות

58,47952,89753,762סך כל ההתחייבויות

3,0112,7232,770הון

61,49055,62056,532סך כל ההתחייבויות וההון

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .באורים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםה
 
 
 
 

     
 לב-בר. ד

 ר הדירקטוריון"יו
 בורשטיין. ש 

 מנהל כללי
 גורקה. א 

 תראשי תחשבונאי
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 (0)תמצית דוח רווח והפסד מאוחד
 2302 בספטמבר 03לתקופה שהסתיימה ביום 

 סכומים מדווחים
 

לשנה שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר
20122011201220112011

)מבוקר(

במיליוני ש"ח 

8367252,3162,3482,840הכנסות ריבית

6616071,8291,9792,367הוצאות ריבית

175118487369473הכנסות ריבית, נטו

)16()8()8(46הוצאות )הכנסות( בגין הפרשה להפסדי אשראי

הכנסות ריבית, נטו לאחר הוצאות )הכנסות( 

171112495377489בגין הפרשה להפסדי אשראי

הכנסות שאינן מריבית

)2()2()1()3(-הוצאות מימון שאינן מריבית

31298385113עמלות

1----הכנסות אחרות

31268283112סך כל ההכנסות שאינן מריבית

הוצאות תפעוליות ואחרות

333397108149משכורות והוצאות נלוות

98262432אחזקה ופחת בניינים וציוד

27298486123הוצאות אחרות

6970207218304סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

13368370242297רווח לפני מיסים

47251298694הפרשה למיסים על הרווח

8643241156203רווח נקי

83.7341.83234.63151.88197.63רווח בסיסי ומדולל למניה רגילה )בש"ח( )2(

מספר מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. )ממוצע 

1,027,1561,027,1561,027,1561,027,1561,027,156משוקלל(

לשלושה חודשים

שהסתיימו ביום 30 בספטמבר

לתשעה חודשים

שהסתיימו ביום 30 בספטמבר

)בלתי מבוקר()בלתי מבוקר(

 
 
 
 
 

 
לרבות , אימץ הבנק לראשונה את הוראות המפקח על הבנקים בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי 2542בינואר  4ביום  (4)

מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי כפי שנקבעו בחוזר המפקח על הבנקים בנושא , הגדרה החדשה של ריבית
למעט ביטול הפרשי , אימוץ ההוראות בוצע באופן של יישום למפרע .ב בנושא מדידת הכנסות ריבית"החשבונאות בבנקים בארה

הנתונים שנכללו , לאור זאת. ם לפני מועד היישום לראשונההצמדה למדד על קרן שנצברו וטרם שולמו בגין חובות שסווגו כפגומי
לכותרות ולאופן ההצגה , סווגו מחדש כדי להתאים להגדרה החדשה 2544בדוח רווח והפסד לתקופות מקבילות אשתקד ולשנת 

 .להלן 4.ה.4לפירוט ראה ביאור . בתקופת הדיווח השוטפת
 .הרווח הבסיסי למניה והרווח המדולל למניה שווים (2)
 
 

 

 
 .באורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהםה
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  דוח מאוחד על השינויים בהוןתמצית 
 2302 בספטמבר 03לתקופה שהסתיימה ביום  

 סכומים מדווחים 
 

 
 

קרן הון מהטבה

שנתקבלה

סך כל ההוןעודפיםמבעל שליטהפרמיההון מניות

במיליוני ש"ח

458697141,7562,925יתרה ליום 1 ביולי 2012

8686---רווח נקי לתקופה

458697141,8423,011יתרה ליום 30 בספטמבר 2012

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012 )בלתי מבוקר(

 
 
 

קרן הון מהטבה

שנתקבלה

סך כל ההוןעודפיםמבעל שליטהפרמיההון מניות

במיליוני ש"ח

458697141,5112,680יתרה ליום 1 ביולי 2011

4343---רווח נקי לתקופה

458697141,5542,723יתרה ליום 30 בספטמבר 2011

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2011 )בלתי מבוקר(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.ים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםרבאוה



 
 דוחות כספיים

 33 

 (המשך) דוח מאוחד על השינויים בהוןתמצית 
 2302 בספטמבר 03לתקופה שהסתיימה ביום  

 סכומים מדווחים 
 
 

קרן הון מהטבה

שנתקבלה

סך כל ההוןעודפיםמבעל שליטהפרמיההון מניות

במיליוני ש"ח

458697141,6012,770יתרה ליום 31 בדצמבר 2011

241241---רווח נקי לתקופה

458697141,8423,011יתרה ליום 30 בספטמבר 2012

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012 )בלתי מבוקר(

 
 
 

קרן הון מהטבה

שנתקבלה

סך כל ההוןעודפיםמבעל שליטהפרמיההון מניות

במיליוני ש"ח
458697141,4732,642יתרה ליום 31 בדצמבר 2010 )1(

התאמת יתרות פתיחה בגין מעבר 

)75()75(---לחובות פגומים

156156---רווח נקי לתקופה

458697141,5542,723יתרה ליום 30 בספטמבר 2011

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2011 )בלתי מבוקר(

 
 
 

קרן הון מהטבה

שנתקבלה

סך כל ההוןעודפיםמבעל שליטהפרמיההון מניות

במיליוני ש"ח
458697141,4732,642יתרה ליום 31 בדצמבר 2010 )1(

התאמת יתרות פתיחה בגין מעבר 

)75()75(---לחובות פגומים

203203---רווח נקי בשנת החשבון

458697141,6012,770יתרה ליום 31 בדצמבר 2011

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2011 )מבוקר(

 
 

 .'בנושא זכויות עובדים, חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי'הוצג מחדש בגין יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר  (4)
 

 
 .באורים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםה
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 (0)תמצית דוח מאוחד על תזרימי המזומנים
  2302 בספטמבר 03לתקופה שהסתיימה ביום 

 סכומים מדווחים 

לשנה שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר

20122011201220112011

)מבוקר(

במיליוני ש"ח 

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

8643241156203רווח נקי לתקופה
ההתאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים 

מפעילות שוטפת:

65171520פחת על בניינים וציוד

הפחתות )זקיפות של הכנסות מראש והוצאות 

)26()15()12()9(4להפחתה, נטו(

)16()8()8(46הוצאות )הכנסות( בגין הפרשה להפסדי אשראי

)6(-)5(1)1(מיסים נדחים, נטו

2571412פיצויי פרישה - בעודף העתודה על היעודה

23)21()90(38)60(הפרשי צבירה שנכללו בפעולות השקעה ומימון

שינויים בנכסים שוטפים:

)11,356()8,865()9,537()2,701()3,752(מתן אשראי לציבור

1,9251,6815,3475,3116,836גבייה מתוך אשראי לציבור

620)8()4()11(נכסים אחרים

שינויים בהתחייבויות שוטפות:

)920()623()756()119()227(פרעון פקדונות מהציבור

59,89457,262180,433172,064230,685קבלת פקדונות מבנקים

)226,036()168,594()173,330()56,246()57,929(פרעון פקדונות מבנקים

)2()2()2()1()1(פרעון פקדונות מהממשלה

7456140176234התחייבויות אחרות

)329()386(14172,437מזומנים נטו מפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

)27()18()18()7()7(רכישת ציוד

)27()18()18()7()7(מזומנים נטו לפעילות השקעה

תזרימי מזומנים מפעילות מימון

470470---הנפקת כתבי התחייבות נדחים

)114()64()2,417()8()4(פדיון אג"ח וכתבי התחייבות נדחים

406356)2,417()8()4(מזומנים נטו מפעילות מימון

-3222גידול )קיטון( במזומנים

910101010יתרת מזומנים לתחילת התקופה

1212121210יתרת מזומנים לסוף התקופה

לשלושה חודשים 

שהסתיימו ביום 30 בספטמבר

לתשעה חודשים 

שהסתיימו ביום 30 בספטמבר

)בלתי מבוקר()בלתי מבוקר(

 
דוח על תזרימי , 4אימץ הבנק לראשונה את הוראות המפקח על הבנקים בדבר תקן חשבונאות בינלאומי  2542בינואר  4ביום  (4)

. 45.44.2544מיום  מסוימים( IFRS)תקני דיווח כספי בינלאומיים  אימוץכפי שנקבעו בחוזר המפקח על הבנקים בנושא  מזומנים
. לכותרות ולאופן ההצגה בתקופת הדיווח השוטפת, מספרי ההשוואה לשנים קודמות סווגו מחדש כדי להתאים להגדרות החדשות

 .להלן( 2.4.)ה.4לפירוט נוסף ראה ביאור 

 
.באורים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםה



 
 דוחות כספיים
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 (0)(המשך) תמצית דוח מאוחד על תזרימי המזומנים
 2302 בספטמבר 03לתקופה שהסתיימה ביום 

 סכומים מדווחים
 

לשנה שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר

20122011201220112011

)מבוקר(

במיליוני ש"ח 

פעילות שלא במזומן

4472341,1199021,182הלוואות שמוחזרו

3----רכישת ציוד

ריבית ומיסים ששולמו ו/או התקבלו במזומן:

7207242,1242,0743,256ריבית שהתקבלה

4124891,9191,3091,917ריבית ששולמה

42251146783מיסים על הכנסה ששולמו

)בלתי מבוקר()בלתי מבוקר(

לשלושה חודשים 

שהסתיימו ביום 30 בספטמבר

לתשעה חודשים 

שהסתיימו ביום 30 בספטמבר

 
 
 

 דוח על תזרימי מזומנים, 4אימץ הבנק לראשונה את הוראות המפקח על הבנקים בדבר תקן חשבונאות בינלאומי  2542בינואר  4ביום  (4)
מספרי . 45.44.2544מיום  מסוימים( IFRS)תקני דיווח כספי בינלאומיים  אימוץהמפקח על הבנקים בנושא כפי שנקבעו בחוזר 

לפירוט . לכותרות ולאופן ההצגה בתקופת הדיווח השוטפת, ההשוואה לשנים קודמות סווגו מחדש כדי להתאים להגדרות החדשות
 .להלן( 2.4.)ה.4נוסף ראה ביאור 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.ים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםרבאוה
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 מדיניות חשבונאית - 0באור 
 

 כללי .א
 

ם תמצית הדוחות הכספיים הרבעוניי. הינו תאגיד בישראל"( הבנק: "להלן)מ "בנק לאומי למשכנתאות בע
"(. הקבוצה:"להלן)כוללים את אלה של הבנק ושל חברות הבנות שלו  2542 בספטמבר 45המאוחדים של הבנק ליום 

( Israeli GAAP)תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים ערוכה בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל 
המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים וכן בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו ואינה כוללת את כל 

הדוחות : "להלן) 2544בדצמבר  44יש לקרוא אותה יחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום . מלאים
 "( .השנתיים

 
הינה המדיניות שיושמה בדוחות , המדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה

 .להלן' ה רט בסעיףמפולמעט ה, השנתיים
 

 . פרסום הדוחות הכספיים הוא על בסיס דוחות מאוחדים בלבד, בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים
 

 .  2542 באוגוסט 4י דירקטוריון הבנק ביום "תמצית הדוחות הכספיים הרבעוניים המאוחדים אושרה לפרסום ע
 

את , בהתאמה, אישרו הדירקטוריונים של חברת האם ושל הבנק,  2542בספטמבר  45וביום  2542בספטמבר  3 ביום
 באמצעות, ובעקיפין במישרין)שהינו חברת בת בבעלות ובשליטה מלאה של חברת האם , ביצוע המיזוג של הבנק

 . רת האםעם ולתוך חב, (מ"לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע והחברה לרישומים החברה
 

את נכסיו והתחייבויותיו   הבנקיעביר   במסגרתוו, ובין חברת האם הבנקסטטוטורי בין  מיזוגשיבוצע הינו  המיזוג
 הפרק להוראות בהתאםפרוק  ללאהבנק  של לותוך חיסו, ב לפקודה454בהתאם להוראות סעיף , האם חברתל

מס  לפקודת 2-ה לחלק השני הפרק להוראות ובכפוף 4333–ט"התשנ, החברות חוק של השמיני חלקה של הראשון
הבנק מלהתקיים ויראו בחברת  יחדלהשלמת המיזוג  עםכך ש"( הפקודה)" 4344 –א "התשכ( נוסח חדש) ההכנס

 .האם כמי שבאה בנעליו של הבנק לכל דבר ועניין
 

 .2542בדצמבר  44מועד המיזוג יהיה ביום  
 

 .להלן 45אור ראה ב בעניין המיזוג החלטת רשות המיסים בנושאלהרחבה 

 
 עקרונות הדיווח הכספי .ב
 

 :תמצית דוחות כספיים אלה הוכנה באופן המפורט להלן

  הטיפול החשבונאי הינו בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו  -בנושאים שבליבת העסק הבנקאי
ב אשר אומצו במסגרת הוראות הדיווח לציבור של "ובהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בבנקים בארה

 . המפקח על הבנקים

  ללי חשבונאות מקובלים בישראל הטיפול החשבונאי הינו בהתאם לכ -בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי

מסוימים ופרשנויות של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי ( IFRS)ובהתאם  לתקני דיווח כספי בינלאומיים 

 :התקינה הבינלאומית מיושמת על פי העקרונות המפורטים להלן. המתייחסות אליהם( IFRIC)בינלאומי 

 של היישום בהוראות או הבינלאומיים בתקנים מענה מקבלת אינה אשר מהותית סוגיה עולה שבהם במקרים -
 ספציפית שחלים ב"בארה בבנקים המקובלים החשבונאות לכללי בהתאם בסוגיה מטפלת הקבוצה, המפקח

 ;אלו נושאים על
במקרים בהם לא קיימת התייחסות ספציפית בתקנים או בפרשנויות לנושאים מהותיים או שקיימות מספר  -

 ; הקבוצה פועלת לפי הנחיות יישום ספציפיות שנקבעו על ידי המפקח, מהותיחלופות לטיפול בנושא 

, לציבור הדיווח בהוראות שאומץ אחר בינלאומי לתקן הפניה קיימת שאומץ בינלאומי בתקן בהם במקומות -
 ;הבינלאומי התקן להוראות בהתאם פועלת הקבוצה

, לציבור הדיווח בהוראות אומץ שלא בינלאומי לתקן הפניה קיימת שאומץ בינלאומי בתקן בהם במקומות -
 ;בישראל המקובלים החשבונאות לכללי ובהתאם הדיווח להוראות בהתאם פועלת הקבוצה

, לציבור הדיווח בהוראות שמוגדר מונח של להגדרה הפניה קיימת שאומץ בינלאומי בתקן בהם במקומות -
 .המקורית ההפניה במקום בהוראות להגדרה הפניה תבוא

 
 
 שימוש באומדנים .ג

 
ובהתאם  (Israeli GAAP) בישראל לכללי חשבונאות מקובלים בהתאם המאוחדים הביניים הכספיים הדוחות תמצית בעריכת

 בהערכות אומדנים והנחות , נדרשת הנהלת הבנק להשתמש בשיקול דעת, להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו
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 (המשך) מדיניות חשבונאית - 0באור 
 
 (המשך) שימוש באומדנים .ג

 
יובהר שהתוצאות . הכנסות והוצאות, אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות

 .בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה
 

בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות , שיקול הדעת של ההנהלה
 . ו בעריכת הדוחות הכספיים השנתייםהינם עקביים עם אלו ששימש, ות באי וודאותהכרוכ

 
 

 שינוי סיווג והצגה מחדש .ד
 

סעיפים ( להלן' ראה סעיף ה)בעקבות היישום לראשונה של תקני חשבונאות מסוימים והוראות הפיקוח על הבנקים 
מחדש כדי להתאים לכותרות הסעיפים ולדרישות  סווגומסוימים במסגרת הדוחות הכספיים ומספרי השוואה 

 :סווגו מחדש, בפרט. הדיווח בתקופה השוטפת
 

 :פריטים שנכללו בתמצית דוח רווח והפסד מאוחד
 

ראה ביאור )בעקבות יישום לראשונה של הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא מתכונת חדשה של דוח רווח והפסד 
חודשים  ותשעה של שלושה רטים להלן בדוחות הכספיים לתקופותובוצעו סיווגים מחדש המפ( להלן 4.ה.4

 :2544בדצמבר  44וכן בדוחות לשנה שהסתיימה ביום  2544 בספטמבר 45ביום  שהסתיימו
 
פריטים המפורטים להלן שנכללו בעבר במסגרת סעיף רווח מפעילות מימון סווגו מחדש ונכללו במסגרת  •

 :מפעילויות שאינן למטרות מסחר כחלק" הכנסות מימון שאינן מריבית"
מימון בגין הפרשי שער חליפין של מטבע חוץ שנצברו בגין נכסים פיננסיים או ( הוצאות) הכנסות -

פיקדונות  או אשראי לציבור: כגון)התחייבויות פיננסיות שלא נמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד 
 ;(מבנקים

 ;ALM ששימשו לפעילות  בגין מכשירים נגזרים( הוצאות)הכנסות - 
 

 4ח ושל "מיליוני ש 2בסך של שנכללו ברווח מפעילות מימון  הוצאות, י הסיווגים כאמורכתוצאה משינוי
סווגו , בהתאמה, 2544 בספטמבר 45חודשים שהסתיימו ביום  תשעהח בתקופות של שלושה ו"מיליוני ש

 ". הכנסות מימון שאינן מריבית"מחדש לסעיף 
 

 :מאוחד מזומנים תזרימי על דוח בתמצית שנכללו פריטים
 

 כללי קובע אשר, (להלן (2.4.)ה.4ראה ביאור ) מזומנים תזרימי על דוח  בנושא IAS 7יישום לראשונה של  בעקבות
 :להלן המפורט מחדש סיווג בוצע, הפעילות למהות בהתאם הדוח במסגרת השונים הפריטיםשל  סיווג

 
  בעבר במסגרת פעילות השקעה  שנכללו ,לציבור אשראי כגון ,בתזרים בגין נכסים שוטפים נטו שינויים

 ותשעהשל שלושה  בתקופות ,ח"מיליוני ש 4,443ושל  ח"מיליוני ש 4,525בסך של  (לשעבר פעילות בנכסים)
 3,425סכום של , כמו כן. סווגו לפעילות שוטפת ,בהתאמה ,2544 בספטמבר 45ביום  וחודשים שהסתיימ

 .2544בדצמבר  44ח סווג כאמור בשנה שהסתיימה ביום "מיליוני ש
 
 פיקדונות ו פיקדונות מהציבור, קדונות מבנקיםכגון פי ,בגין התחייבויות שוטפות שינויים נטו בתזרים

מיליוני  434בסך של  (לשעבר פעילות בהתחייבויות ובהון)שנכללו בעבר במסגרת פעילות מימון , הממשלה
, 2544 בספטמבר 45חודשים שהסתיימו ביום  תשעהבתקופות של שלושה ו, ח"מיליוני ש 2,434 ושל ח"ש

ח סווג כאמור בשנה שהסתיימה ביום "מיליוני ש 4,424סכום של , כמו כן. סווגו לפעילות שוטפת, בהתאמה
 .2544בדצמבר  44

 
 הפיקוח על הבנקיםעדכוני תקינה חשבונאית והוראות , יישום לראשונה של תקני חשבונאות .ה

 
 :מיישם הבנק תקנים חשבונאיים והוראות המפורטים להלן 2542בינואר  4החל מהתקופות המתחילות ביום 

 
 רווח דוח מתכונתהוראות בנושא מתכונת דוח רווח והפסד שנקבעו במסגרת חוזר הפיקוח על הבנקים בנושא  .4

 .ב בנושא מדידת הכנסות ריבית"בבנקים בארה המקובלים החשבונאות כללי ואימוץ לתאגיד והפסד
 
פרשנויות של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי ו מסוימים( IFRS)תקני דיווח כספי בינלאומיים  .2

(IFRIC) כמפורט להלן, המתייחסות ליישום תקנים אלו: 
 IAS 7 ,דוח על תזרימי מזומנים; 
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 (המשך)מדיניות חשבונאית  - 0באור 
 

 (המשך)עדכוני תקינה חשבונאית והוראות הפיקוח על הבנקים , יישום לראשונה של תקני חשבונאות .ה
 

 IAS 12 ,ההכנסה על מסים; 

 IAS 23 ,אשראי עלויות; 

 IAS 24 ,קשור לצד בהקשר גילויים. (IFRIC )שמתייחסות ליישום תקנים אלו. 
 
 .מסוימים( IFRS)כספי בינלאומיים  הבהרות הפיקוח על הבנקים בדבר אופן היישום של תקני דיווח .4
 
בנושא פעולות בין תאגיד בנקאי לבין בעל שליטה בו ולבין חברה בשליטת התאגיד הוראות הפיקוח על הבנקים  .3

 .הבנקאי
 

להלן תיאור מהות השינויים שננקטו במדיניות החשבונאית בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה ותיאור 
 :ככל שהייתה, היישום לראשונהשל אופן והשפעת 

 
 מתכונת דוח הפיקוח על הבנקים בנושא חוזרשנקבעו במסגרת  הוראות בנושא מתכונת דוח רווח והפסד .0

ב בנושא מדידת הכנסות "רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה
 ריבית

 
 ואימוץ בנקאי לתאגיד והפסד רווח דוח מתכונתבנושא  2544בדצמבר  23בהתאם לחוזר הפיקוח על הבנקים מיום 

מיישם הבנק את ההוראות הקשורות , ב בנושא מדידת הכנסות ריבית"בארה בבנקים המקובלים החשבונאות כללי
 .לאופן ההצגה של דוח רווח והפסד

ההצגה של מרכיבי הרווח המימוני בגוף דוח רווח והפסד ובביאורים התאים הבנק את אופן , בהתאם להוראות
 :הנלווים באופן המפורט להלן

 
  הכנסות ריבית"פוצל לשלושה סעיפים נפרדים " רווח מימוני לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי"סעיף" ,

 .שהוצגו בשורות נפרדות" הכנסות מימון שאינן מריבית"וכן " הוצאות ריבית"
 תוך אבחנה בין סווגו במסגרת סעיף הכנסות מימון שאינן מריבית ווח המימוני שאינם מריבית מרכיבי הר

 .פעילויות למטרות מסחר לבין פעילויות שאינן למטרות מסחר
  הפרשי שער על , כך שתכלול הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן על הריבית" ריבית"עודכנה ההגדרה של

 (.מרכיב שקודם לכן לא נחשב כחלק מריבית)רים לצרכן על הקרן הריבית והפרשי הצמדה למדד המחי
 לאור . בוטלה האבחנה בין עמלות מעסקי מימון שבעבר נכללו במסגרת הרווח המימוני לבין עמלות תפעוליות

בעבר )בדוח רווח והפסד " עמלות"נכללו בסעיף , למעט עמלות הקצאת אשראי, כל ההכנסות מעמלות, זאת
 "(.וליותעמלות תפע"סעיף 

  ב לפיה פריטים מיוחדים מוגדרים "ואומצה הגישה הנהוגה בארה" רווח מפעולות בלתי רגילות"בוטל הסעיף
בלתי )הסיווג של אירוע כלשהו כפריט מיוחד , לאור זאת". אינם שכיחים"ו" אינם רגילים"כפריטים אשר 

 .בדוח רווח והפסד יבוצע רק באישור מראש של המפקח על הבנקים( רגיל
 

 :יישום לראשונה של ההוראות בנושא מתכונת חדשה של דוח רווח והפסד לתאגידים בנקאיים
 

ליישום . באופן של יישום למפרע 2542בינואר  4הבנק יישם את ההוראות בנוגע למתכונת דוח רווח והפסד החל מיום 
 .ד.4לפירוט לגבי הסיווגים מחדש ראה ביאור . השפעה למעט שינוי הצגתי ההוראה לראשונה לא היתה

 
 כספי דיווח של לפרשנויות הוועדה של ופרשנויות מסוימים( IFRS) בינלאומיים כספי דיווח תקני .2

 אלו תקנים ליישום המתייחסות( IFRIC) בינלאומי
 

( IFRS)תקני דיווח כספי בינלאומיים  אימוץבנושא  2544בנובמבר  45בהתאם לחוזר המפקח על הבנקים מיום 
 :המפורטים להלן( IFRS)מיישם הבנק את תקני דיווח כספי בינלאומיים  מסוימים

 
2.4 IAS 7 ,מזומנים תזרימי על דוח 

 
 -בעבר )מפעילות השקעה , הדוח על תזרימי המזומנים מוצג כשהוא מסווג לתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 (.פעילות בהתחייבויות ובהון -בעבר )ומפעילות מימון ( פעילות בנכסים
 

 .תזרימי המזומנים הנובעים מפעילויות עיקריות של הבנק מסווגים לפעילות שוטפת
 

תעודות פיקדון סחירות ופיקדונות בבנקים , פיקדונות בבנקים, סעיף המזומנים ושווי מזומנים כולל מזומנים
 .חודשיםמרכזיים לתקופה מקורית של עד שלושה 
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 (המשך)מדיניות חשבונאית  - 0באור 
 

 (המשך)עדכוני תקינה חשבונאית והוראות הפיקוח על הבנקים , יישום לראשונה של תקני חשבונאות .ה
 

 כספי דיווח של לפרשנויות הוועדה של ופרשנויות מסוימים( IFRS) בינלאומיים כספי דיווח תקני .2
 (המשך) אלו תקנים ליישום המתייחסות( IFRIC) בינלאומי

 
2.4 IAS 7 ,(המשך) מזומנים תזרימי על דוח 

 
 :דוח על תזרימי מזומנים, IAS 7יישום לראשונה של 

 
ליישום התקן לראשונה לא . באופן של יישום למפרע 2542בינואר  4הבנק יישם את הכללים שנקבעו בתקן החל מיום 

 .ד.4הסיווגים מחדש ראה ביאור לפירוט לגבי . הייתה השפעה למעט שינוי הצגתי
 

2.2 IAS 12 ,ההכנסה על מסים 
 

מסים שוטפים ונדחים נזקפים לדוח רווח והפסד אלא אם המסים . מסים על הכנסה כוללים מסים שוטפים ונדחים
 .או נזקפים ישירות להון במידה ונובעים מפריטים אשר מוכרים ישירות בהון, נובעים מצירוף עסקים

 
 

 שוטפים מסים
 

 על ההכנסה החייבת במס לשנה כשהוא מחושב לפי ( או להתקבל)המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם 
והכולל שינויים בתשלומי המס , שיעורי המס החלים לפי החוקים שנחקקו או נחקקו למעשה למועד הדיווח

 .המתייחסים לשנים קודמות
 

כוללת מס רווח המוטל על ההכנסה  ,לצרכי מס ערך מוסף שהוא מוסד כספי ,ההפרשה למסים על ההכנסה של הבנק
משכורות והוצאות "מס שכר המוטל על מוסדות כספיים נכלל בדוח רווח והפסד בסעיף . לפי חוק מס ערך מוסף

 ".נלוות
 

 נדחים מסים
 

דיווח כספי הבנק מכיר במסים נדחים בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך 
ההכרה לראשונה : הבנק לא מכיר במסים נדחים לגבי ההפרשים הזמניים הבאים, אולם. לבין ערכם לצרכי מסים

ההכרה לראשונה בנכסים ובהתחייבויות בעסקה שאינה מהווה צירוף עסקים ושאינה משפיעה על הרווח , במוניטין
בישויות בשליטה משותפת ובחברות , ה בחברות בנותוכן הפרשים הנובעים מהשקע, החשבונאי ועל הרווח לצרכי מס

 .במידה ולא צפוי שהם יתהפכו בעתיד הנראה לעין, כלולות
 

בהתבסס על , המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו
 .החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה לתאריך המאזן

 
סדים מועברים ובגין זכות מועברת לקיזוז מס וכן נכס מס נדחה בגין הפרשים זמניים הניתנים נכס מס נדחה בגין הפ

או תהיה הכנסה חייבת /שייווצר בגינם חיסכון במס בעת ההיפוך ו( more likely than not)לניכוי מוכר כאשר צפוי 
 .שכנגדה ניתן יהיה לנצל אותם

פיקה שכנגדה ניתן יהיה לנצל את החיסכון במס בגין הפרשים לצורך הקביעה כי צפוי שתהיה הכנסה חייבת מס
התומכות בהכרה בנכס , הן הראיות החיוביות -הבנק מביא בחשבון את כל הראיות הזמינות , זמניים הניתנים לניכוי

  .מס נדחה והן הראיות השליליות השוללות הכרה בנכס מס נדחה
נכסי מסים נדחים נטו לא יעלו על סכום הפרשים זמניים , מספיקהבמידה ואין זה צפוי שלבנק תהיה הכנסה חייבת 

 .החייבים במס
 

 נדחים מסים והתחייבויות נכסי קיזוז
 

הבנק מקזז נכסי והתחייבות מסים נדחים במידה וקיימת זכות חוקית הניתנת לאכיפה לקיזוז של נכסים 
הממוסה על ידי אותה רשות מס בגין אותה והם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס , והתחייבויות מסים נדחים

אשר בכוונתן לסלק נכסי והתחייבויות מסים נדחים על בסיס נטו או , או בחברות שונות בקבוצה, ישות נישומה
 .שנכסי והתחייבויות המסים מיושבים בו זמנית

 
 וודאיות לא מס תיופוזיצ

 
שהפוזיציות יתקבלו על ידי רשויות המס ( more likely than notׂ) מס רק אם צפוי  פוזיציות בהשפעת מכיר הבנק

שינויים . 45%שסבירות התממשותו עולה על  המקסימלימס שמוכרות נמדדות לפי הסכום  פוזיציות. או בית המשפט
 .מדידה באים לידי ביטוי בתקופה בה חלו שינויים בנסיבות אשר הובילו לשינוי בשיקול הדעתבבהכרה או 
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 (המשך)שבונאית מדיניות ח - 0באור 
 

 (המשך)עדכוני תקינה חשבונאית והוראות הפיקוח על הבנקים , יישום לראשונה של תקני חשבונאות .ה
 

 כספי דיווח של לפרשנויות הוועדה של ופרשנויות מסוימים( IFRS) בינלאומיים כספי דיווח תקני .2
 (המשך) אלו תקנים ליישום המתייחסות( IFRIC) בינלאומי

 
2.2 12IAS  ,(המשך) ההכנסה על מסים 

 
 ההכנסה על מסים, IAS 12לראשונה של  יישום

 
לרבות ההוראות בנוגע לטיפול במצבים בהם , 2542בינואר  4הבנק יישם את הכללים שנקבעו בתקן החל מיום 

יישום קיימות פוזיציות מס לא ודאיות ומסים נדחים המתייחסים לקרקע ולנכסים בני פחת מסוימים  באופן של 
 .ליישום התקן לראשונה לא הייתה השפעה מהותית על דוחות הבנק. למפרע

 
 

2.4 IAS 23 ,אשראי עלויות 
 

התקן קובע כי על הישות להוון עלויות אשראי אשר מתייחסות ישירות לרכישה ולהקמה או לייצור של נכס 
, המיועד או מכירתו והוא כוללנכס כשיר הוא נכס שנדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתו לשימושו . כשיר

נכסי תוכנה ונכסים אחרים הדורשים פרק זמן ממושך כדי להביאם למצב בו , נכסי רכוש קבוע, בין היתר
במסגרת הוראות הפיקוח על הבנקים הובהר כי תאגיד , עם זאת. יוכלו לשרת בשימושם המיועד או למכירתם

באשר לקריטריונים להכרה , נהלים ובקרות ברורים, תמבלי שקבע מדיניו, בנקאי לא יהוון עלויות אשראי
 .בנכסים כשירים ובאשר לעלויות האשראי שהוונו

 
 אשראי עלויות, IAS 23 של לראשונה יישום

 
 .ליישום התקן לראשונה לא הייתה השפעה על דוחות הבנק

 
2.3 IAS 24 ,קשור לצד בהקשר גילויים 

 
על יחסיה עם צד קשור וכן על עסקאות ויתרות שטרם נפרעו  התקן קובע את דרישות הגילוי שעל ישות לתת

 .עם צד קשור
 

אנשי מפתח ניהוליים מוגדרים כאנשים שיש להם . בנוסף נדרש מתן גילוי על תגמול לאנשי מפתח ניהוליים
לרבות דירקטור כלשהו , להכוונה ושליטה עליה במישרין או בעקיפין, סמכות ואחריות לתכנון פעילות הישות

 .של ישות זו( עיל או לא פעילפ)
 

הותאמה מתכונת הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים על , במסגרת האימוץ של התקן על ידי הפיקוח על הבנקים
והן על הגילויים הנוספים הנדרשים מכח תקנות ניירות ערך  IAS 24מנת לענות הן על דרישות הגילוי של 

 .2545 -ע"התש
 

 בשליטת חברה ולביןפעולות בין תאגיד בנקאי לבין בעל שליטה בו הפיקוח על הבנקים בנושא  הוראות .0
 הבנקאי התאגיד

 
תקני דיווח כספי בינלאומיים  אימוץבנושא  2544בנובמבר  45לחוזר הפיקוח על הבנקים מיום  בהתאם

(IFRS )ב לצורך "את כללי החשבונאות המקובלים בארה 2542בינואר  4החל מיום , מיישם הבנק מסוימים
במצבים . טיפול חשבונאי בפעולות בין תאגיד בנקאי לבין בעל שליטה בו ובין חברה בשליטת התאגיד הבנקאי

 24 מיישם הבנק את הכללים שנקבעו בתקן מספר, בהם בכללים כאמור לא קיימת התייחסות לאופן הטיפול
הטיפול החשבונאי בעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בנושא 

זאת בעקביות לעקרונות אימוץ תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים בנושאים שאינם בליבת העסק , בה
 .הבנקאי

 
 בשל. העסקה במועד וגןה שווי לפי נמדדים ,שליטה בעל עם עסקה בוצעה שלגביהם והתחייבויות נכסים

 התמורה לבין ההוגן השווי בין ההפרש את הקבוצה זוקפת, ההוני במישור בעסקה מדובר כי העובדה
 .להון מהעסקה

 
 ויתור או שיפוי התחייבות נטילת

 
 .השיפוי או הוויתור נזקף לקרן הון, סכום ההתחייבות

 
 פיקדונות לרבות, הלוואות

 
 מוצגים , ההלוואה שניתנה לבעל השליטה או פיקדון שהתקבל מבעל השליטה, במועד ההכרה לראשונה
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 (המשך)מדיניות חשבונאית  - 0באור 
 

 (המשך)עדכוני תקינה חשבונאית והוראות הפיקוח על הבנקים , יישום לראשונה של תקני חשבונאות .ה
 

 בשליטת חברה ולביןפעולות בין תאגיד בנקאי לבין בעל שליטה בו הפיקוח על הבנקים בנושא  הוראות .0
 (המשך) הבנקאי התאגיד

 
 (המשך) פיקדונות לרבות, הלוואות

 
ההפרש בין סכום ההלוואה . לפי העניין, בדוחות הכספיים של הבנק לפי שוויים ההוגן כנכס או כהתחייבות

 .ההכרה לראשונה נזקף להוןשניתנה או פיקדון שהתקבל לבין שוויים ההוגן במועד 
בתקופות הדיווח שלאחר מועד ההכרה לראשונה ההלוואה או הפיקדון כאמור מוצגים בדוחות הכספיים של 

למעט מקרים בהם בהתאם לכללי , הבנק בעלותם המופחתת תוך יישום שיטת הריבית האפקטיבית
 .חשבונאות מקובלים הם מוצגים בשווי הוגן

 
 בעל לבין הישות בין בעסקאות חשבונאי טיפוללראשונה של הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא  יישום

 בה שליטה
 

הבנק יישם את ההנחיות שנקבעו בהוראות באופן של מכאן ולהבא לגבי כל העסקאות בין הבנק לבין בעל 
ל מבעל השליטה לפני וכן לגבי הלוואה שניתנה או פיקדון שהתקב 2542בינואר  4שליטה בו שבוצעו לאחר 

 .ליישום ההוראות לראשונה לא הייתה השפעה מהותית. החל ממועד תחילתן, מועד תחילת יישום ההוראות
  

 
 קני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקים בתקופה שלפני יישומםת          .ו

 
כללי החשבונאות המקובלים בבנקים הוראה בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ  .0

 ב בנושא מדידת הכנסות ריבית"בארה
 

פורסם חוזר המפקח על הבנקים אשר נועד להתאים את הוראות הדיווח לציבור  2544בדצמבר  23יום ב
ב בנושא עמלות שאינן ניתנות "לצורך אימוץ הכללים שנקבעו במסגרת תקני חשבונאות מקובלים בארה

ההוראה קובעת כללים לטיפול בעמלות מיצירת הלוואות ובעלויות ישירות ליצירת . ותלהחזרה ועלויות אחר
לא יוכרו באופן מיידי בדוח , העמלות והעלויות הכשירות בהתאם לקריטריונים שנקבעו בהוראה. הלוואות

את ההוראה משנה , בנוסף. רווח והפסד אלא יובאו בחשבון בחישוב שיעור הריבית האפקטיבית של ההלוואה
, כמו כן. להקצאת אשראי לרבות עסקאות בכרטיסי אשראי תהטיפול בעמלות ועלויות הקשורות להתחייבויו

, בהוראה נקבעו כללים בנוגע לטיפול בשינויים בתנאי החוב אשר לא מהווים ארגון מחדש של חוב בעייתי
 .ן עסקאות סינדיקציהטיפול בפירעונות מוקדמים של חובות וכן טיפול בעסקאות מתן אשראי אחרות כגו

 
הופצה טיוטת חוזר בנושא מועד אימוץ נושא קודיפיקציה בדבר עמלות שאינן ניתנות  2542במאי  45ביום 

על , ואילך 2543בינואר  4להחזרה ועלויות אחרות אשר צוין בה כי הוחלט לדחות את מועד התחילה ליום 
 .מנת לוודא יישום מלא ונאות של נושא זה

 
ץ אימו, 23פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר  2554יולי  בחודש .2

ומחויבות  4344-ח"התשכ ,קובע כי ישויות הכפופות לחוק ניירות ערך התקן .בינלאומיים כספי דיווח תקני
 4לתקופות המתחילות מיום  IFRSיערכו את דוחותיהן הכספיים לפי תקני  ,לדווח על פי תקנותיו של חוק זה

המפקח לא חל על תאגידים בנקאיים שדוחותיהם הכספיים ערוכים בהתאם להוראות  האמור. 2554בינואר 
פרסם הפיקוח על הבנקים מכתב בנושא דיווח של תאגידים בנקאיים  2553בחודש יוני . על הבנקים והנחיותיו

אשר קובע את אופן האימוץ ( IFRS)בינלאומיים וחברות כרטיסי אשראי בישראל לפי תקני דיווח כספי 
 .על ידי תאגידים בנקאיים( IFRS)הצפוי של תקני דיווח כספי בינלאומיים 

 
הובהר כי לאחר השלמת הליך התאמת ההוראות לתקנים הבינלאומיים תיוותר סמכותו של הפיקוח , בנוסף

וכן לקבוע הוראות , קנים הבינלאומייםעל הבנקים לקבוע הבהרות מחייבות לגבי אופן יישום הדרישות בת
נוספות במקרים שבהם הדבר מתחייב לנוכח דרישות רשויות פיקוח במדינות מפותחות בעולם או בנושאים 

הפיקוח על הבנקים ישמור על סמכותו לקבוע , בנוסף. שלגביהם לא קיימת התייחסות בתקנים הבינלאומיים
 .דרישות גילוי ודיווח

 
 :הינו IFRS -תאריך היעד לדיווח של תאגידים בנקאיים בהתאם לתקני ה , בהתאם לחוזר

 
 כאשר בכוונת הפיקוח על הבנקים , 2544בינואר  4החל מיום  -הבנקאי  תקנים בנושאים בליבת העסק

ב ובהתקדמות תהליך ההתכנסות "לקבל החלטה סופית שתקבע בהתחשב בלוח הזמנים שיקבע בארה
 .בין גופי התקינה הבינלאומית והאמריקאית

 
  יחד עם . 2542 -ו 2544אימוץ בהדרגה במהלך השנים  -תקנים בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי 
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 (המשך)מדיניות חשבונאית  - 0באור 

 
 (המשך)תקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקים בתקופה שלפני יישומם  . ו
 

טרם נכנס לתוקף והוא יאומץ בהתאם להנחיות הפיקוח על הבנקים , הטבות עובדים, IAS 19, זאת 
 .לראשונה לכשיפורסמו בנוגע לעיתוי ולאופן יישומו
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 אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  - 2באור 
 סכומים מדווחים

 
 האשראי לציבור .א

 

הפרשה

יתרת חובלהפסדייתרת חוב

נטואשראירשומה

---אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני )1(
61,70446761,237אשראי לציבור שנבדק על בסיס קבוצתי )2(

61,70446761,237סך הכל אשראי לציבור

30 בספטמבר 2012 )לא מבוקר(

במיליוני ש"ח

 
 
 

הפרשה

יתרת חובלהפסדייתרת חוב

נטואשראירשומה

---אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני )1(
55,92854755,381אשראי לציבור שנבדק על בסיס קבוצתי )2(

55,92854755,381סך הכל אשראי לציבור

במיליוני ש"ח

30 בספטמבר 2011 )לא מבוקר(

 
 
 
 

הפרשה

יתרת חובלהפסדייתרת חוב

נטואשראירשומה

---אשראי לציבור שנבדק על בסיס פרטני )1(
56,80851156,297אשראי לציבור שנבדק על בסיס קבוצתי )2(

56,80851156,297סך הכל אשראי לציבור

במיליוני ש"ח

31 בדצמבר 2011 )מבוקר(

 
 
 

ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי זה חושבה על בסיס . לרבות אשראי שנבחן על בסיס פרטני ונמצא שהוא אינו פגום (4)
 . קבוצתי

אשראי בגינו מוערכת על בסיס קבוצתי בשיטת עומק הפיגור לפי נספח להוראת ניהול בנקאי י דאשראי שההפרשה להפס (2)
ראה פירוט . פרטנית אשר ההפרשה להפסדי אשראי בגינו חושבה על בסיס קבוצתיואשראי אחר שלא נבדק  443תקין מספר 
 .'ג2 -ו' ב2ים נוסף בבאור
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 (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  - 2באור 

 סכומים מדווחים
 

 ציבור שנבדק על בסיס קבוצתי כוללאשראי ל .ב
 

 :443אשראי לפי עומק פיגור לפי הנספח להוראות ניהול בנקאי תקין מספר הלוואות לדיור שבגינן נעשתה הפרשה מזערית להפסדי  .4
 

חודשיים 

עד 3 

חודשים

מעל 3 

חודשים 

עד 6 

חודשים

מעל 6 

חודשים 

עד 15 

חודשים

מעל 15 

חודשים 

עד 33 

חודשים

מעל 33 

חודשים

סך הכל 

מעל 3 

חודשים

 יתרות 

בגין 

הלוואות 

בפיגור 
סך הכלשמוחזרו)3(

910121115618914212סכום הפיגור
17576177---מזה: יתרות ההפרשה לריבית)1(

707196138451625412891,537יתרת חוב רשומה
1719139175117292--יתרת ההפרשה להפסדי אשראי)2(

70719612126233661721,245יתרת חוב נטו

30 בספטבר 2012 )בלתי מבוקר(

עומק הפיגור

בפיגור 

מעל 30 

ימים עד 

בפיגור של  יותר מ-90 ימים90 ימים

במיליוני ש"ח

 
 
 

חודשיים 

עד 3 

חודשים

מעל 3 

חודשים 

עד 6 

חודשים

מעל 6 

חודשים 

עד 15 

חודשים

מעל 15 

חודשים 

עד 33 

חודשים

מעל 33 

חודשים

סך הכל 

מעל 3 

חודשים

 יתרות 

בגין 

הלוואות 

בפיגור 
סך הכלשמוחזרו)3(

97131119422515249סכום הפיגור
19091192---מזה: יתרות ההפרשה לריבית)1(

727189137462145863401,653יתרת חוב רשומה
1822201241147388--יתרת ההפרשה להפסדי אשראי)2(

72718911924133451931,265יתרת חוב נטו

בפיגור 

מעל 30 

ימים עד 

90 ימים

30 בספטמבר 2011 )בלתי מבוקר(

עומק הפיגור

במיליוני ש"ח

בפיגור של  יותר מ-90 ימים

 
 .בגין ריבית על סכומים שבפיגור(   4)
 .לא כולל יתרת ההפרשה לריבית   (2)
 מועד קין בגין יתרת ההלוואה שטרם הגיע שינוי בלוח הסילוכאשר נעשה , הלוואות בהן נחתם הסדר להחזר פיגורים של לווה   (4)

 .פרעונו 
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 (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  - 2באור 
 סכומים מדווחים

 
 (המשך) אשראי לציבור שנבדק על בסיס קבוצתי כולל .ב

 
 443הנספח להוראות ניהול בנקאי תקין מספר הלוואות לדיור שבגינן נעשתה הפרשה מזערית להפסדי אשראי לפי עומק פיגור לפי  .4

 :(המשך)
 

חודשיים 

עד 3 

חודשים

מעל 3 

חודשים 

עד 6 

חודשים

מעל 6 

חודשים 

עד 15 

חודשים

מעל 15 

חודשים 

עד 33 

חודשים

מעל 33 

חודשים

סך הכל 

מעל 3 

חודשים

 יתרות 

בגין 

הלוואות 

בפיגור 
סך הכלשמוחזרו)3(

98111118021014233סכום הפיגור
18485186---מזה: יתרות ההפרשה לריבית)1(

706207135461985863321,624יתרת חוב רשומה
1720179216133349--יתרת ההפרשה להפסדי אשראי)2(

70620711826193701991,275יתרת חוב נטו

31 בדצמבר 2011 )מבוקר(

עומק הפיגור

בפיגור 

מעל 30 

ימים עד 

90 ימים

במיליוני ש"ח

בפיגור של  יותר מ-90 ימים

 
 .בגין ריבית על סכומים שבפיגור(   4)
 .לא כולל יתרת ההפרשה לריבית   (2)
 .מועד פרעונןקין בגין יתרת ההלוואה שטרם הגיע כאשר נעשה שינוי בלוח הסילו, הלוואות בהן נחתם הסדר להחזר פיגורים של לווה  (4)
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 (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  - 2באור 
 סכומים מדווחים

 
 (המשך) אשראי לציבור שנבדק על בסיס קבוצתי כולל .ב

 
 :שלא נבדק פרטנית אשר ההפרשה להפסדי אשראי בגינו חושבה על בסיס קבוצתיאשראי אחר  .2

 
 

יתרת חוב רשומה

הפרשה להפסדי 

יתרת חוב נטואשראי

---אשראי לציבור פגום

716אשראי לציבור שאינו פגום, בפיגור של 90 ימים או יותר

23320אשראי לציבור שאינו פגום, בפיגור של 30 ימים ועד 89 ימים
1,03471,027אשראי לציבור אחר שאינו פגום)1(

1,064111,053סך הכל

30 בספטמבר 2012 )בלתי מבוקר(

במיליוני ש"ח

 
 

יתרת חוב רשומה

הפרשה להפסדי 

יתרת חוב נטואשראי

במיליוני ש"ח

---אשראי לציבור פגום

615אשראי לציבור שאינו פגום, בפיגור של 90 ימים או יותר

17215אשראי לציבור שאינו פגום, בפיגור של 30 ימים ועד 89 ימים
9316925אשראי לציבור אחר שאינו פגום)1(

9549945סך הכל

30 בספטמבר 2011 )בלתי מבוקר(

 
 
 

יתרת חוב רשומה
הפרשה להפסדי 

יתרת חוב נטואשראי

---אשראי לציבור פגום

413אשראי לציבור שאינו פגום, בפיגור של 90 ימים או יותר

13211אשראי לציבור שאינו פגום, בפיגור של 30 ימים ועד 89 ימים
9716965אשראי לציבור אחר שאינו פגום)1(

9889979סך הכל

במיליוני ש"ח

31 בדצמבר 2011 )מבוקר(

 
 
 44סך של , 2542 בספטמבר 45ח ליום "שיוני לימ 443ן בסך של "וצגות בסעיף בינוי ונדלהיתרה אינה כוללת קבוצות רכישה המ (4) 

 .2544 בדצמבר 44ח ליום "שיוני לימ 44וסך של  2544 בספטמבר 45ליום  ח"מיליוני ש
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 (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  - 2באור 
 סכומים מדווחים

 
 פרטים נוספים על ההלוואות לדיור ואופן חישוב ההפרשה להפסדי אשראי .ג
 

הלוואות 

לדיור

על בסיסעל בסיסלפי עומקיתרת חובסכוםיתרת חוב  
סך הכלפרטניקבוצתי הפיגור)2(רשומהבפיגור*רשומה)1()3()4(

 הלוואות לדיור שחובה לחשב בגינן

הפרשה להפסדי אשראי לפי עומק 

456--60,526203830456הפיגור

30 בספטמבר 2012  )בלתי מבוקר(

הלוואות לדיור בפיגור 

אחרתשל יותר מ- 90 ימים

יתרת הפרשה להפסדי אשראי

במיליוני ש"ח

 
 .ח"מיליוני ש 4,234הלוואות לכל מטרה במשכון דירת מגורים בסך : מזה .4

בהתאם  ח הפרשה קבוצתית"מיליוני ש 443: מזה ,ח"מיליוני ש 244כולל יתרת הפרשה מעבר למתחייב לפי עומק הפיגור בסך  .2
 .2544במאי  4להוראת בנק ישראל מיום 

 .ח"מיליוני ש 34,444הלוואות לדיור בריבית משתנה בסך : מזה .4

 .ח"מיליוני ש 433ן בסך של "היתרה כוללת אשראי בגין קבוצות רכישה המוצגות בסעיף בינוי ונדל .3

 
 .הפיגורכולל ריבית על סכום  * 
 
 

הלוואות 

לדיור

על בסיסעל בסיסלפי עומקיתרת חובסכוםיתרת חוב  
סך הכלפרטניקבוצתי הפיגור)2(רשומהבפיגור*רשומה)1()3()4(

הלוואות לדיור שחובה לחשב בגינן

הפרשה להפסדי אשראי לפי עומק 

538--54,921240926538הפיגור

30 בספטמבר 2011 )בלתי מבוקר(

הלוואות לדיור בפיגור 

של יותר מ- 90 ימים

במיליוני ש"ח

אחרת

יתרת הפרשה להפסדי אשראי

 
 .ח"מיליוני ש 4,434הלוואות לכל מטרה במשכון דירת מגורים בסך : מזה .4

בהתאם  ח הפרשה קבוצתית"מיליוני ש 445: מזה, ח"מיליוני ש 243כולל יתרת הפרשה מעבר למתחייב לפי עומק הפיגור בסך  .2
 .2544במאי  4להוראת בנק ישראל מיום 

 .ח"מיליוני ש 32,342הלוואות לדיור בריבית משתנה בסך : מזה .4

 .ח"מיליוני ש 444ן בסך של "היתרה כוללת אשראי בגין קבוצות רכישה המוצגות בסעיף בינוי ונדל .3
 

 .על סכום הפיגורכולל ריבית  * 
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 (המשך)אשראי לציבור והפרשה להפסדי אשראי  - 2באור 
 סכומים מדווחים

 
 (המשך) פרטים נוספים על ההלוואות לדיור ואופן חישוב ההפרשה להפסדי אשראי .ג
 
 

הלוואות 

לדיור

על בסיסעל בסיסלפי עומקיתרת חובסכוםיתרת חוב  
סך הכלפרטניקבוצתי הפיגור)2(רשומהבפיגור*רשומה)1()3()4(

 הלוואות לדיור שחובה לחשב בגינן

הפרשה להפסדי אשראי לפי עומק 

502--55,767224918502הפיגור

במיליוני ש"ח

31 בדצמבר 2011 )מבוקר(

יתרת הפרשה להפסדי אשראי

הלוואות לדיור בפיגור 

אחרתשל יותר מ- 90 ימים

 
 
 
 .ח"מיליוני ש 4,433הלוואות לכל מטרה במשכון דירת מגורים בסך : מזה .4

 ח הפרשה קבוצתית"מיליוני ש 444: מזה, ח"מיליוני ש 222כולל יתרת הפרשה מעבר למתחייב לפי עומק הפיגור בסך  .2
 .2544במאי  4בהתאם להוראת בנק ישראל מיום 

 .ח"מיליוני ש 34,444הלוואות לדיור בריבית משתנה בסך : מזה .4

 .ח"מיליוני ש 443ן בסך של "היתרה כוללת אשראי בגין קבוצות רכישה המוצגות בסעיף בינוי ונדל .3
 

 .סכום הפיגור כולל ריבית על * 
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 בגין חובות ובגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים אשראיהפרשה להפסדי  -א 2באור 
 סכומים מדווחים

 
 

לפי עומק 

אחרתפיגור

פרטני קבוצתי

308160111480יתרת הפרשה לתחילת תקופה

41-4(1)הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

(15)---(15)מחיקות חשבונאיות, נטו

292164121469יתרת הפרשה לסוף תקופה

29216411-467הרכב יתרת ההפרשה לסוף תקופה בגין אשראי לציבור

בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים

112--)נכלל בסעיף התחייבויות אחרות(

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012 )בלתי מבוקר(

במיליוני ש"ח

סך הכל

הפרשה להפסדי אשראי

הלוואות לדיור

 קבלנים ואחרים

קבוצתי

 
 
 
 

לפי עומק 

פיגור
אחרת

פרטני קבוצתי

39914791556יתרת הפרשה לתחילת תקופה

33-6-הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

(13)-(2)-(11)מחיקות חשבונאיות, נטו

388150101549יתרת הפרשה לסוף תקופה

3881509-547הרכב יתרת ההפרשה לסוף תקופה בגין אשראי לציבור

בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים

112--)נכלל בסעיף התחייבויות אחרות(

קבוצתי

במיליוני ש"ח

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2011 )בלתי מבוקר(

הפרשה להפסדי אשראי

סך הכל קבלנים ואחרים

הלוואות לדיור
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 (המשך) בגין חובות ובגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים אשראיהפרשה להפסדי  -א 2באור 
 סכומים מדווחים

 
 
 

לפי עומק 

אחרתפיגור

פרטני קבוצתי

349153101513יתרת הפרשה לתחילת תקופה

(8)-112(21)הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

(36)---(36)מחיקות חשבונאיות, נטו

292164121469יתרת הפרשה לסוף תקופה

29216411-467הרכב יתרת ההפרשה לסוף תקופה בגין אשראי לציבור

בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים

112--)נכלל בסעיף התחייבויות אחרות(

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012 )בלתי מבוקר(

הפרשה להפסדי אשראי

הלוואות לדיור

סך הכל קבלנים ואחרים

קבוצתי

במיליוני ש"ח

 
 
 

לפי עומק 

פיגור
אחרת

פרטני קבוצתי

450142916617יתרת הפרשה לתחילת תקופה

(8)841(21)הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

(60)(16)(3)-(41)מחיקות חשבונאיות, נטו

388150101549יתרת הפרשה לסוף תקופה

3881509-547הרכב יתרת ההפרשה לסוף תקופה בגין אשראי לציבור

בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים

112--)נכלל בסעיף התחייבויות אחרות(

הלוואות לדיור

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2011 )בלתי מבוקר(

הפרשה להפסדי אשראי

סך הכל קבלנים ואחרים

קבוצתי

במיליוני ש"ח
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 (המשך) בגין חובות ובגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים אשראיהפרשה להפסדי  -א 2באור 
 סכומים מדווחים

 

לפי עומק 

אחרתפיגור

פרטני קבוצתי

450142916617יתרת הפרשה לתחילת תקופה

(16)1141(32)הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

(88)(16)(3)-(69)מחיקות חשבונאיות, נטו

349153101513יתרת הפרשה לסוף תקופה

3491539-511הרכב יתרת ההפרשה לסוף תקופה בגין אשראי לציבור

בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים

112--)נכלל בסעיף התחייבויות אחרות(

קבוצתי

במיליוני ש"ח

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2011 )מבוקר(

הפרשה להפסדי אשראי

הלוואות לדיור

סך הכל קבלנים ואחרים

 
 
 
 .לא כולל הפרשה לריבית בגין החוב שבפיגור, עומק פיגורבהלוואות שלגביהן נערכה הפרשה לפי  (4)
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 הלימות הון לפי הוראות המפקח על הבנקים -  0באור 
 סכומים מדווחים

 

31 בדצמבר 302011 בספטמבר 302011 בספטמבר 2012

)מבוקר()בלתי מבוקר()בלתי מבוקר(

הון לצורך חישוב יחס ההון

3,0112,7232,770הון רובד 1

1,2931,3661,389הון רובד 2

4,3044,0894,159סך הכל הון כולל 

יתרות  משוקללות של נכסי סיכון

34,83630,78031,498סיכון אשראי

192951סיכוני שוק
870916751סיכון תפעולי )1(

35,72531,72532,300סך הכל יתרות משוקללות של נכסי סיכון 

יחס ההון לרכיבי סיכון

8.43%8.58%8.58%יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון

12.05%12.89%12.88%יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

9.00%9.00%9.00%יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים

רכיבי ההון לצורך חישוב יחס ההון 

הון רובד 1

3,0112,7232,770הון

3,0112,7232,770סך הכל הון רובד 1 

הון רובד 2

א. הון רובד 2 עליון

444הפרשה  כללית לחובות מסופקים

ב. הון רובד 2 תחתון

1,2891,3621,385כתבי התחייבות  נדחים

1,2931,3661,389סך הכל הון רובד 2

במיליוני ש"ח

 
 
 44חישוב נכסי סיכון תפעוליים חושבו והוצגו על בסיס הגישה הסטנדרטית אותה אימץ הבנק החל מהדוחות הכספיים ליום  (4)

 .ועל כן אינם ברי השוואה, לא הוצגו מחדש לתקופה המקבילה אשתקדמספרי השוואה . 2544בדצמבר 
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 דוח מאוחד על נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה   - 4באור  
 ים מדווחים סכומ

 
 

פריטיםצמוד למדד

שאינםבדולריםהמחירים

סה"ככספייםאחרוצמוד לדולרלצרכןלא צמוד

נכסים

12----12מזומנים ופקדונות בבנקים

26,15333,4041,354326-61,237אשראי לציבור, נטו

7777----בניינים וציוד

10164--1522נכסים אחרים

26,31733,4061,3543268761,490סך כל הנכסים

התחייבויות

4,119---4,119-פקדונות הציבור

24,14425,7951,363329-51,631פקדונות מבנקים

16----16פקדונות הממשלה

6---6-אגרות חוב

2,336---9851,351כתבי התחייבות נדחים

1----1התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

223370--11829התחייבויות אחרות

25,26431,3001,36332922358,479סך  כל ההתחייבויות

3,011)136()3()9(1,0532,106הפרש

ליום 30 בספטמבר 2012 )בלתי מבוקר(

מטבע חוץ)1(מטבע ישראלי

במיליוני ש"ח

 
 
 
 
 
 .כולל צמודי מטבע חוץ (4)
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 (המשך)דוח מאוחד על נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  - 4באור  
 סכומים מדווחים 

 

פריטיםצמוד למדד

שאינםבדולריםהמחירים

סה"ככספייםאחרוצמוד לדולרלצרכןלא צמוד

נכסים

12----12מזומנים ופקדונות בבנקים

24,47429,2881,321298-55,381אשראי לציבור, נטו

7272----בניינים וציוד

11155--1395נכסים אחרים

24,62529,2931,3212988355,620סך כל הנכסים

התחייבויות

5,080---5,080-פקדונות הציבור

21,86319,0961,330297-42,586פקדונות מבנקים

18----18פקדונות הממשלה

11---11-אגרות חוב

4,809---9883,821כתבי התחייבות נדחים

248393--12718התחייבויות אחרות

22,99628,0261,33029724852,897סך  כל ההתחייבויות

2,723)165(1)9(1,6291,267הפרש

במיליוני ש"ח

ליום 30 בספטמבר 2011 )בלתי מבוקר(

מטבע חוץ)1(מטבע ישראלי

 
 
 
 .כולל צמודי מטבע חוץ (4)
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 (המשך)דוח מאוחד על נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  - 4באור  
 סכומים מדווחים 

 

פריטיםצמוד למדד

שאינםבדולריםהמחירים

סה"ככספייםאחרוצמוד לדולרלצרכןלא צמוד

נכסים

10----10מזומנים ופקדונות בבנקים

24,66729,9741,364292-56,297אשראי לציבור, נטו

7676----בניינים וציוד

11149--1326נכסים אחרים

24,80929,9801,3642928756,532סך כל הנכסים

התחייבויות

4,756---4,756-פקדונות הציבור

22,17419,9821,376293-43,825פקדונות מבנקים

24----24פקדונות הממשלה

11---11-אגרות חוב

4,757---9993,758כתבי התחייבות נדחים

235389--13321התחייבויות אחרות

23,33028,5281,37629323553,762סך  כל ההתחייבויות

2,770)148()1()12(1,4791,452הפרש

ליום 31 בדצמבר 2011 )מבוקר(

מטבע חוץ)1(מטבע ישראלי

במיליוני ש"ח

 
 
 .כולל צמודי מטבע חוץ (4)
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 התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות  -  5באור 
 

 התחייבויות תלויות  .א
 
לדעת . השוטף הוגשו כנגד הבנק תובענות משפטיות לרבות בקשות לאישור תביעות ייצוגיותבמהלך העסקים  

לרבות הבקשות לאישור התביעות , המתבססת על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי התובענות, הנהלת הבנק
אה מתובענות לכיסוי נזקים כתוצ, במקום בו נדרשה הפרשה, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, הייצוגיות

 .כאמור
 

שסכום כל אחת מהן , סכום החשיפה הנוספת בשל תובענות שהוגשו נגד הבנק  כאמור לעיל, לדעת הנהלת הבנק
  .ח "מיליון ש 3 -מסתכם בסך של כ, ח ואשר אפשרות התממשותה אינה קלושה"מיליון ש 2עולה על 

 
 :ייםלהלן פירוט של בקשות לאישור תביעות ייצוגיות בסכומים מהות

 
בקשה לאשר הגשת תובענה ייצוגית על סך של  4334ביולי  44יפו הוגשה ביום -אביב-לבית המשפט המחוזי בתל .4

כנגד הבנק ביחד עם בנקים למשכנתאות נוספים בקשר עם גביית עמלות ביטוחי חיים , ח"למעלה ממיליארד ש
לטענת . נקים למשכנתאות המשיביםכל אחד מן המבקשים נטל הלוואה מאחד מן הב. וביטוחי מבנה של לווים

במסגרת נטילת ההלוואה הם צורפו לביטוח חיים או לביטוח נכס שנערכו באמצעות הבנקים , המבקשים
 . חלק מדמי הביטוח הגיע לידי הבנקים המשיבים וזאת שלא כדין, לטענתם. המשיבים

 
תובענה שהוגשה במתכונת של ניתנה החלטתו של בית המשפט כי לא ניתן לדון ב 4334בנובמבר  44ביום 

. 4344-ח"תשמ, וחוק ההגבלים העסקיים 4344-א"תשמ, (שירות ללקוח)תובענה ייצוגית על פי חוק הבנקאות 
 .מחק בית המשפט את התביעה הכספית על הסף, לפיכך

 
, 4343-ד"התשמ, לתקנות סדר הדין האזרחי 23עם זאת קבע בית המשפט כי ניתן לדון בעתירה במסגרת תקנה 

בית המשפט קבע כי העילות שניתן . 4334במאי  45רק בעתירה לסעד הצהרתי ביחס לעילות שנוצרו קודם ליום 
 ". בנושא הסדר הכובל וסוגית הביטוחים השונים"יהיה לדון בהן במסגרת זו הינן 

 
כל אחד מהבנקים למשכנתאות הנתבעים , על החלטה זו הוגשו לבית המשפט העליון ערעורים מטעם הבנק

 . בהתאם להחלטה של בית המשפט העליון ביצועה של החלטת בית המשפט המחוזי עוכב. האחרים והתובעים
 

, הסדר פשרה בין הצדדים ,2544במאי  44ביום , הוגש לבית המשפט, בעקבות הליך גישור שהתנהל בין הצדדים
, כתרומה למטרות ציבוריות נבחרות ח"שמליון  44לפיו ישלמו כל הבנקים המשיבים בבקשה סכום כולל של 

ובכך יסתיימו כל ההליכים , כגמול וכשכר טרחה למבקשים ולבאי כוחם ח"שמליון  4וסכום כולל נוסף של 
באוגוסט  4-ו 2544ביולי  42בהחלטות מיום . 24.454%חלקו של הבנק בתשלום עומד על . המשפטיים בתיק

הבנק שילם  2542במהלך שנת . אישר בית המשפט את הסדר הפשרה 2544בדצמבר  4ובפסק דין מיום  2544
 .את חלקו לפי ההסדר

 
 

בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד הבנק על  2555ביוני  24יפו הוגשה ביום -אביב-לבית המשפט המחוזי בתל .2
 4343-ד"התשמ, לתקנות סדר הדין האזרחי 23תקנה , 4344 –א "התשמ, (שירות ללקוח)בנקאות סמך חוק ה

 .4344 -א "תשמ, וחוק הפיקוח על עסקי ביטוח
 

 .ח"מיליון ש 455-ידי המבקשים בכ-מוערך על, שמתבקש אישורה כתביעה ייצוגית, סכום התביעה
ת המבקשים לגבי שווי מבנים לצורכי ביטוח נכס נושא התובענה הוא טענו. המבקשים נטלו הלוואה מן הבנק
י הבנק או מטעמו הערכת שווי מופרזת של "לטענת המבקשים נעשית ע. במסגרת נטילת הלוואות מהבנק

המבקשים טוענים כי כך נעשה גם במקרה . ידי לקוחות הבנק-המבנה דבר הגורם לתשלום יתר של פרמיה על
הדיון בתביעה עוכב עד אשר יוכרעו הערעורים בעניין הנסקר , בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי. שלהם

ל "הערעורים הנ .בקשה לבית המשפט לאישור תובענה ייצוגית בקשר עם גביית עמלות ביטוח - לעיל 4בסעיף 
 .טרם נמחקו מן המרשם

 
יפו נגד הבנק בקשה לאישור תביעה  -אביב-הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל 2553באוקטובר  24ביום  .4

 .4344-א"התשמ, (שירות ללקוח)ייצוגית בהתאם לחוק הבנקאות 
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  (המשך) התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות -  5באור 
 

 (המשך) התחייבויות תלויות  .א
 

המבקש טוען ". ב"הלוואות שקליות הצמודות לשער הדולר ארה"שלטענתו הן  המבקש נטל מן הבנק הלוואות
פי מספר הימים שחלפו בפועל -כי הבנק בוחר לחשב את הריבית הנגבית בהלוואות מן הסוג שנטל מן הבנק על

( שירות ללקוח)בניגוד להוראות הבנקאות , לטענתו, וזאת( ימים 444-ולא ב)ימים  445-מחולק ב, בכל חודש
עוד טוען המבקש  כי הבנק הטעה את לקוחותיו ולא גילה להם באופן . 4335-א"תשנ, (דרכי חישוב ריבית)

, מספק כי היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה תישא ריבית שתחושב על פי מספר הימים שחלפו בפועל
 .ימים 444-ימים ולא ב 445-מחולק ב

 
במסגרת כתב , התבקש בית המשפטכן . ח"ש מיליון 3.224-עריך את סכום התביעה הייצוגית בכההמבקש 
כך שהיתרה הבלתי , להורות לבנק לחשב מיום הגשת התביעה ואילך את הריבית על הלוואות כאמור, התביעה

ימים בשנה או  444-מחולק ב, מסולקת של ההלוואה תישא ריבית שתחושב על פי מספר הימים שחלפו בפועל
 .ימים בשנה 445-ביום בכל חודש מחולק  45על פי 

 
תיקן , ובעקבות החלטת בית המשפט 2554-ו"התשס, בעקבות כניסתו לתוקף של חוק תובענות ייצוגיות

במסגרת התיקון נמחקה עילת ההטעיה בכללותה ונוספה עילת עוולת הפרת . המבקש את כתבי הטענות בתיק
 . חובה חקוקה

 
לראות , לדעתו, הוגשה עמדת המפקח על הבנקים שעל פיה אין 2554במרס  43ביום , על פי החלטת בית המשפט

 . בהלוואות נשוא התביעה משום הלוואות המתנהלות בשקלים חדשים בלבד
 

דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה לאישור התביעה הייצוגית לאחר שמצא כי  2545בינואר  4ביום 
המבקש הגיש ערעור על פסק הדין הדוחה את . נות הן הלוואות דולריות ולא הלוואות שקליותההלוואות הנדו

, בית המשפט העליון המליץ למבקש לחזור בו מהערעור, 2542בפברואר  4בדיון שהתקיים ביום . הבקשה
 .ובהתאם הערעור נמחק

 
 

ק וכנגד מגדל חברה לביטוח יפו כנגד הבנ-אביב-הוגשה בבית המשפט המחוזי בתל 2554בדצמבר  2ביום  .3
סכום התביעה . בקשה לאישור תובענה ייצוגית בקשר לתשלומי תגמולי ביטוח חיים חלקיים"( מגדל)"מ "בע

  .ח"ש מיליון 445, לטענת המבקשת, הייצוגית  המשוער הוא
 

הבנק יכלו  לווים הנוטלים הלוואה מן: פי הנטען בבקשה-על. המבקשת ובן זוגה המנוח נטלו הלוואה מן הבנק
על לווים שהצטרפו לביטוח חיים כאמור נמנים ; שבו המבטחת היא מגדל, להצטרף להסדר ביטוח חיים ללווים

תגמולי ביטוח חלקיים בשיעור נמוך הן מסכום הביטוח והן מיתרת , לווים שקיבלו כאשר אירע מקרה הביטוח
תגמולי ביטוח "לווים כאמור -ם למבוטחיםהבנק ומגדל הבטיחו לשל, בניגוד לתשלום שבוצע בפועל; ההלוואה

 .כך לטענת המבקשת –(" הנמוך מביניהם)בשיעור יתרת ההלוואה העומדת לפירעון או בשיעור סכום הביטוח 
 

אביב את  –אישר בית המשפט המחוזי בתל  2545בספטמבר  4הצדדים הגיעו להסדר פשרה בתיק ובתאריך 
 .כ המבקשת ולגמול המיוחד למבקשת"ר הטרחה לבבשינויים מסוימים המתייחסים לשכ, ההסדר

 
כ המבקשת ערעור לבית המשפט העליון על החלטת בית המשפט לגבי "הוגש על ידי ב 2545אוקטובר  24ביום 

ללא השינויים שעליהם , במסגרתו התבקש בית המשפט העליון לאשר את ההסדר כפי שהוא, הסדר הפשרה
 . כאמור, הורה בית המשפט המחוזי

 
היה עתיד  אשר לא, יושם בשלב ראשון חלקו של ההסדר, 2544בינואר  3המשפט מיום -בהתאם להחלטת בית

עשוי היה החלק מתוך סכום הפשרה בו נושאים התובעים המיוצגים אשר . ושפע מתוצאות הערעורמ להיות
 . כ המבקשת"להיות מושפע מתוצאות הערעור הופקד בנאמנות אצל ב

 
בחלוקה )כי הבנק ומגדל ישלמו , בהסכמת הצדדים, התקיים דיון בערעור במסגרתו הוחלט 2542ביולי  43ביום 

כ "לב וכשכר טרחה ח"אלף ש 45כגמול למבקשת עוד , כתוספת לסכומים ששולמו על ידן עד כה, (שווה ביניהן
 . הבנק שילם את חלקו בסכומים האמורים ח"אלף ש 445המבקשת עוד 

 
 

  שהוגשה בבית המשפט המחוזי, צוגיתבלה בבנק בקשה לאישור תובענה יינתק 2545באפריל  24ביום  .4
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  (המשך) התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות -  5באור 
 

 (המשך) התחייבויות תלויות  .א
 

 .בירושלים
הבנק מפר חובתו להסיר ביוזמתו ועל חשבונו , לטענתם. שנטלו הלוואות מן הבנק, המבקשים הינם שני זוגות

וביניהם  -רישומי שעבודים והערות אזהרה על מקרקעין ועל זכויות אחרות אשר הבנק רשם במרשמים שונים 
לאחר פירעון ההלוואות , מינהל מקרקעי ישראל וחברות משכנות, לשכת רישום המקרקעין, רשם המשכונות

 .בגינן נעשו רישומים כאמור
 

ישומים דלעיל על שם הבנק אשר ההלוואה שבגינה הסרת כל הר( א: )המבקשים דורשים את הסעדים הבאים
בהן נשאו הקבוצות , השבת כספי ההוצאות והתשלומים ופיצוי בגין נזקים נטענים( ב);  נרשמו כבר סולקה

 . בקשר לטיפול בהסרת רישומים כאמור, המוצעות
ר נטלו ממנו כלל לקוחותיו של הבנק אש( א: )המבקשים מעוניינים לייצג את הקבוצות הנטענות הבאות
ידי הבנק -אולם הרישום על הנכס טרם הוסר על, הלוואה ולצורך כך בוצע רישום כאמור על נכס לטובת הבנק

לקוחות הבנק אשר נדרשו לפנות לבנק ולדרוש הסרת ( ב); ידי הלקוח-יום מפירעון החוב על 45למרות שחלפו 
 .כך לפי המבקשים – הרישום כאמור ובגין כך נאלצו לשאת בתשלומים והוצאות שונות

 
 .ח"ש מיליון 25.4-סכום התביעה הייצוגית הנטען עומד על כ

 
בתיק . הדיון בתיק אוחד עם בקשות דומות שהוגשו נגד בנקים אחרים. הבנק הגיש תגובה לבקשה לאישור

 .מתנהל הליך גישור
  

 .בנקים נוספיםהוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד הבנק ונגד שני  2544בספטמבר  4 ביום .4
 

בניגוד   לדין וכן , "ריבית דריבית מראש"המבקשים טוענים כי הבנקים המשיבים גבו מנוטלי הלוואות לדיור 
 .בניגוד להוראות הסכמי ההלוואה הקובעות כי רק יתרת הקרן הבלתי מסולקת נושאת ריבית

 
תאריך זה נובע ) 2545בינואר  4נכון ליום , ח"ש מיליון 424-סכום התביעה הייצוגית הנטען נגד הבנק עומד על כ

. (ס הנתונים הידועים לו באותו המועדומחה המבקשים כמועד החישוב על בסיממועד שנבחר על ידי מ
וכי הם שומרים על זכותם להגיש חוות דעת בעניין אופן , המבקשים טוענים כי מדובר בסכומים נומינליים

 44 יוםשהתקיים ב ,דיון מוקדם בתיקב .בה לבקשה לאישורהבנק הגיש תגו. ל"השערוך של הסכומים הנ
לדעת כל , ביקש בית המשפט מן המפקח על הבנקים להתייחס לכמה שאלות המתעוררות, 2542לאוקטובר 

  .2542בדצמבר  45 דיון נוסף נקבע ליום. בתיק, אחד מן הצדדים
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 (המשך)התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות  -  5באור 
 סכומים מדווחים

 
 :התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות .ב
 
 

31 בדצמבר 302011 בספטמבר 302011 בספטמבר 2012

)מבוקר()בלתי מבוקר()בלתי מבוקר(

במיליוני ש"ח

א.  מכשירים פיננסים חוץ מאזניים

עסקאות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי:

226540ערבויות לרוכשי דירות

2,6712,1002,412ערבויות והתחייבויות אחרות*

3,8434,0213,639התחייבויות למתן אשראי שאושר ועדיין לא ניתן

---התחייבויות למתן ערבויות

44-מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו

6,5366,1906,095ב.  התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות

חוזי שכירות לזמן ארוך - דמי שכירות של בניינים וכן דמי אחזקה 

בשל התקשרויות לתשלום בשנים הבאות:
333בשנה ראשונה

122בשנה שנייה

455סך הכל

 
 
 
 
  2,444בסך ,  לניהול בנקאי תקין של בנק ישראל 344כהגדרת המונח בהוראה " אישור עקרוני שמירת שיעור ריבית"כולל  *

בסך של  2544 בספטמבר 45וליום , ח"מיליון ש 2,353בסך של  2544בדצמבר  44ליום ) 2542 בספטמבר 45ח ליום "מיליון ש
 (. ח"מיליון ש 2,534
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 פעילות במכשירים נגזרים - 6באור 
 
  היקף פעילות .0
 

 אותה ביצע הבנק במסגרת IRSכוללים עסקת החלפת ריבית  2542של שנת  השלישיהדוחות הכספיים לרבעון 
 .במסגרת העסקה משלם הבנק ריבית קבועה(. ALMנגזר )ניהול הנכסים וההתחייבויות שלו 

 4 -כ התחייבות הבנק הינוההוגן נטו של  השוויו ח"מיליון ש 44היתרה המאזנית הינה  2542 בספטמבר 45נכון ליום 
 .ח"מליון ש

 
 סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים לפי צד נגדי לחוזה .2

 
 .מ"בנק לאומי לישראל בע -העסקה בוצעה מול חברת האם 

 
 פרוט מועדי הפרעון .0

 
 .2545פרעונה הוא ספטמבר מועד ו, שנה 25ה בוצעה לתקופה של העסק

 
 

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  - א6באור 
 סכומים מדווחים

 

 

שווי הוגןסה"כ)ב()א(

נכסים פיננסיים

1212- 12מזומנים ופקדונות בבנקים

61,23761,23762,910-אשראי לציבור, נטו

22- 2נכסים פיננסיים אחרים

1461,23761,25162,924סך כל הנכסים הפיננסיים

התחייבויות פיננסיות

4,1194,1194,598- פקדונות הציבור

1,20150,43051,63152,816פקדונות מבנקים

161616-פקדונות הממשלה

2,3422,3422,448- אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

1-11התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

10-1010התחייבויות פיננסיות אחרות

1,21256,90758,11959,889סך כל ההתחייבויות הפיננסיות

30 בספטמבר 2012 )בלתי מבוקר(

יתרה במאזן

במיליוני ש"ח

 
 

למעט היתרות בהן היתרה במאזן מהווה , (4רמה )משמעותיים  מבוססות על נתונים לא נצפיםמדידות השווי ההוגן 
 .אומדן לשווי הוגן

 
 מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

השווי ההוגן של התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי אינו שונה מהותית 
 .של יתרות אלההמאזני משוויין 

 .שבהם היתרה במאזן היא אומדן לשווי הוגן מכשירים פיננסיים  (א)
 .מכשירים פיננסיים אחרים(   ב)
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 (המשך)שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  - א6באור 
 סכומים מדווחים

 
 

שווי הוגןסה"כ)ב()א(

נכסים פיננסיים

1212- 12מזומנים ופקדונות בבנקים

55,38155,38155,967- אשראי לציבור, נטו

55- 5נכסים פיננסיים אחרים

1755,38155,39855,984סך כל הנכסים הפיננסיים

התחייבויות פיננסיות

5,0805,0805,507- פקדונות הציבור

1,20041,38642,58643,199פקדונות מבנקים

181818-פקדונות הממשלה

4,8204,8204,922- אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

13-1313התחייבויות פיננסיות אחרות

1,21351,30452,51753,659סך כל ההתחייבויות הפיננסיות

במיליוני ש"ח

30 בספטמבר 2011 )בלתי מבוקר(

יתרה במאזן

 
 
 

שווי הוגןסה"כ)ב()א(

נכסים פיננסיים

1010- 10מזומנים ופקדונות בבנקים

56,29756,29757,151- אשראי לציבור, נטו

6-66נכסים פיננסיים אחרים

1656,29756,31357,167סך כל הנכסים הפיננסיים

התחייבויות פיננסיות

4,7564,7565,179- פקדונות הציבור

1,09942,72643,82544,584פקדונות מבנקים

6182424פקדונות הממשלה

4,7684,7684,852- אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

18-1818התחייבויות פיננסיות אחרות

1,12352,26853,39154,657סך כל ההתחייבויות הפיננסיות

יתרה במאזן

במיליוני ש"ח

31 בדצמבר 2011 )מבוקר(

 
 מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

השווי ההוגן של התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות אחרות בהן היתרה מייצגת סיכון אשראי אינו שונה מהותית 
 .של יתרות אלההמאזני משוויין 

 .מכשירים פיננסיים שבהם היתרה במאזן היא אומדן לשווי הוגן  (א)
 .מכשירים פיננסיים אחרים(   ב)
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 (המשך)שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  - א6ור בא
 סכומים מדווחים

 
 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים .א

 
 :להלן מידע בדבר הערכת השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים

השווי , לפיכך. מכיוון שלא קיים שוק פעיל בו הם נסחרים" מחיר שוק"לרוב המכשירים הפיננסיים בבנק לא ניתן לצטט 
כגון ערך נוכחי של תזרים מזומן עתידי המהוון בריבית ניכיון בשיעור , ההוגן נאמד באמצעות מודלים מקובלים לתמחור
 .המשקף את רמת הסיכון הגלומה במכשיר הפיננסי

. האומדן של השווי ההוגן נעשה באמצעות הערכת תזרים המזומן העתידי וקביעת שיעור ריבית הניכיון היא סובייקטיבית
עבור רוב המכשירים הפיננסיים הערכת השווי ההוגן שלהלן אינה בהכרח אינדיקציה לשווי מימוש של המכשיר , ןלכ

הערכת השווי ההוגן נערכה לפי שיעורי הריבית התקפים למועד הדיווח ואינה לוקחת בחשבון את . הפיננסי ביום הדיווח
. יתקבלו ערכי שווי הוגן שיכול שיהיו שונים באופן מהותי תחת הנחת שעורי ריבית אחרים. התנודתיות של שעורי הריבית

בקביעת ערכי השווי , בנוסף. בעיקר הדברים אמורים לגבי המכשירים הפיננסיים בריבית קבועה או שאינם נושאים ריבית
יותר . ההוגן לא הובאו בחשבון העמלות שיתקבלו או שישולמו אגב הפעילות העסקית וכן אינם כוללים את השפעת המס

הפער בין היתרה במאזן לבין יתרות השווי ההוגן יתכן ולא ימומש מכיוון שברוב המקרים הבנק עשוי להחזיק את , מכך
בשל כל אלו יש להדגיש כי אין בנתונים הכלולים בבאור זה כדי להצביע על שווי התאגיד . המכשיר הפיננסי עד לפירעון

טכניקות הערכה והאומדנים האפשריים ליישום במהלך ביצוע הערכת  בשל הקשת הרחבה של, כמו כן. הבנקאי כעסק חי
 .יש להיזהר בעת עריכת השוואות ערכי שווי הוגן בין בנקים שונים, השווי ההוגן

 
 .השיטות וההנחות העיקריות לצורך אומדן השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים .ב

 
נאמד לפי שיטת הערך הנוכחי של תזרימי מזומן עתידיים מנוכים  השווי ההוגן של יתרת האשראי לציבור -אשראי לציבור 

בשיעור ניכיון מתאים ובהנחת פרעון מוקדם על פי הערכת מודל סטטיסטי לחיזוי פרעונות מוקדמים וכן על פי הערכת 
מודל הפירעונות המוקדמים הסטטיסטי הינו מודל החוזה את הסילוקים . סיון העבריהנהלת הבנק בהתבסס על נ

בנוסף לכך הבנק מיישם מודל פרעונות . ומופעל כיום על תיק ההלוואות בריבית קבועה במגזר צמוד המדד, העתידיים
המודל אינו לוקח בחישוב את . סיון העבר ועל פי החלטת ההנהלהימוקדמים להלוואות צמודות מדד בריבית משתנה לפי נ

 .עמלת הפירעון המוקדם המגיעה לבנק
 

לפי , לפי ריבית קבועה או משתנה, לפי מגזרי הצמדה, לפי מגזרי פעילות)פולחה לקטגוריות הומוגניות יתרת האשראי 
תקבולים אלה הוונו (. קרן וריבית)בכל קטגוריה חושב התזרים של התקבולים העתידיים (. חובות בעייתיים ולא בעייתיים

שיעור ריבית זה נקבע לפי הריבית בהלוואות . ריהבשיעור ריבית המשקף את רמת הסיכון הגלומה באשראי באותה קטגו
הינה הריבית המייצגת בהלוואות שהיו , או על פי הריבית אשר להערכת הנהלת הבנק, שניתנו על ידי הבנק במועד הדיווח

 .ניתנות במועד זה
 

אי ספציפי לצורך כולל דירוג של חלוקת הלווים לרמות שונות של סיכון אשר, השווי ההוגן של החובות הלא בעייתיים
 .קביעת שיעור ההיוון

 
השווי ההוגן של החובות הבעייתיים חושב תוך שימוש בשעורי ריבית נכיון המשקפים את סיכון האשראי הגבוה הגלום 

תזרימי המזומן העתידיים עבור חובות בעייתיים חושבו לאחר ניכוי ההפרשות להפסדי אשראי (. ריבית תעריפית)בהם 
 .ולאחר מחיקות

 
בשיטת היוון תזרימי מזומן עתידיים לפי שעור ריבית בו הבנק גייס פקדונות  -אגרות חוב וכתבי התחייבות , פקדונות

נלקח שיעור הריבית , במקרים בהם לא היו גיוסים במועד הדיווח. דומים או הנפיק אגרות חוב וכתבי התחייבות דומים
 .גרות חוב וכתבי התחייבות שהיו מגויסים במועד זהא, הינו המייצג בפקדונות, אשר להערכת הנהלת הבנק,
 

  -מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים בהם היתרה מייצגת סיכון אשראי וכן התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות 
תוך התאמה ליתרת תקופת העסקה ולאיכות . השווי ההוגן הוערך בהתאם לעמלות בעסקאות דומות במועד הדיווח

 .ד נגדיהאשראי של צ
 

אשראי )ביחס לריביות הגלומות במכשירים הפיננסיים בבנק , נמוכות 2542 בספטמבר 45כיוון שריביות השוק ליום מ .ג
 .עולה שוויים ההוגן על יתרתם המאזנית, (ופקדונות
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 הכנסות והוצאות ריבית – 1באור 
 סכומים מדווחים 

 

2012201120122011

  א. הכנסות ריבית

8367252,3162,348מאשראי לציבור

8367252,3162,348סך כל הכנסות הריבית

ב. הוצאות ריבית

)343()262()96()91(על פקדונות הציבור

)1()1(--על פקדונות הממשלה

)1,382()1,457()434()533(על פקדונות מבנקים

)253()109()77()37(על אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

)1,979()1,829()607()661(סך כל הוצאות הריבית

175118487369סך הכנסות ריבית, נטו

לשלושה חודשים שהסתיימו 

ביום 30 בספטמבר

לתשעה חודשים שהסתיימו 

ביום 30 בספטמבר

)בלתי מבוקר(

במיליוני ש"ח

 
 

 
 

 ריביתמ מימון שאינן הוצאות – 1באור 
 סכומים מדווחים 

 

2012201120122011

ALM 1()1()2()1(הוצאות נטו בגין מכשירים נגזרים(

)1(-)1(1הפרשי שער, נטו

)2()1()3(-סך כל הוצאות מימון שאינן מריבית

במיליוני ש"ח

לשלושה חודשים שהסתיימו 

ביום 30 בספטמבר

לתשעה חודשים שהסתיימו 

ביום 30 בספטמבר

)בלתי מבוקר(
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 מידע על מגזרי פעילות - 9באור 
 סכומים מדווחים

 
דירת מגורים והלוואות  במשכוןהלוואות , כישת דירת מגוריםהלוואות לר: הבנק פועל בשלושה מגזרי פעילות עיקריים

 .* (כולל הלוואות לקבלנים ולקבוצת רכישה)לרכישת נכס מסחרי 
 
 

146245175הכנסות ריבית, נטו

273131הכנסות שאינן מריבית

173276206סך הכל הכנסות

14)1(4הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

7212286רווח נקי

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012 )בלתי מבוקר(

הלוואות 

לרכישת דירת 

מגורים

הלוואות 

במישכון דירת 

מגורים

הלוואות 

סך הכולמסחריות

במיליוני ש"ח

 
 
 
 
 

101143118הכנסות ריבית, נטו

232126הכנסות שאינן מריבית

124164144סך הכל הכנסות

2136הוצאות בגין הפסדי אשראי

43)1(404רווח נקי )הפסד(

הלוואות   

לרכישת דירת 

מגורים

הלוואות 

במישכון דירת 

מגורים

הלוואות 

סך הכולמסחריות

במיליוני ש"ח

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר2011 )בלתי מבוקר(
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 (המשך) מידע על מגזרי פעילות - 9באור 
 סכומים מדווחים

 
 

4076515487הכנסות ריבית, נטו

728282הכנסות שאינן מריבית

4797317569סך הכל הכנסות

)8(2)5()5(הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

203335241רווח נקי

סך הכול

במיליוני ש"ח

הלוואות   

לרכישת דירת 

מגורים

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012 )בלתי מבוקר(

הלוואות 

במישכון דירת 

מגורים

הלוואות 

מסחריות

 
 
 
 

3114711369הכנסות ריבית, נטו

747283הכנסות שאינן מריבית

3855413452סך הכל הכנסות

)8(5)6()7(הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

134211156רווח נקי

במיליוני ש"ח

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2011 )בלתי מבוקר(

הלוואות   

לרכישת דירת 

מגורים

הלוואות 

במישכון דירת 

מגורים

הלוואות 

סך הכולמסחריות

 
 
 

3976115473הכנסות ריבית, נטו

99103112הכנסות שאינן מריבית

4967118585סך הכל הכנסות

)16(5)4()17(הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

176252203רווח נקי

במיליוני ש"ח

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2011 )מבוקר(

הלוואות   

לרכישת דירת 

מגורים

הלוואות 

במישכון דירת 

מגורים

הלוואות 

סך הכולמסחריות

 
 
 

מספרי ההשוואה לתקופות קודמות , 2542בינואר  4הדיווחים מוצגים על פי מתכונת רווח והפסד חדשה שאומצה על ידי בנק ישראל החל מיום *     
 .לעיל 4לפרטים ראה ביאור . סווגו מחדש
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 החלטת רשות המיסים בעניין המיזוג – 03באור 
 
 

בכפוף להתקיימות התנאים , לפיה"( המיסוי החלטת)"ניתנה החלטת רשות המיסים  2542בספטמבר  45 ביום
המיסים עומדים פרטי תוכנית המיזוג כפי שנמסרו בבקשה שהוגשה לרשות , המפורטים בפקודה ובהחלטת המיסוי

 .ג לפקודה453 -ג ו454בתנאים הקבועים בסעיפים 
 

  :החלטת המיסוימפורטת להלן 
לא תחויב במס , ללא תמורה, 2542בדצמבר  44ש מהחברה לנאמנות לחברת האם אשר תבוצע ביום "העברת מניות בלמ

 . ג לפקודה ובכפוף לתנאים הקבועים בהחלטת המיסוי453במועד ביצועה בהתאם להוראות סעיף 
בעת , לפיכך. או לחברה לרישומים של חברת האם/לא יוקצו בשל המיזוג זכויות חדשות בחברת האם לבעלי המניות בה ו

עלות . מכירת מניות של חברת האם לא תיווסף למחיר המקורי של המניות כאמור עלות ההשקעה במניות הבנק
על הנכסים המועברים לחברת האם , כמו כן. ןבמישרין או בעקיפי, ההשקעה תבוטל ולא תותר בדרך כלשהי לצרכי מס

 .ולא ייוחס להם סכום נוסף מעבר למחירם המקורי, ה לפקודה454במסגרת המיזוג יחולו הוראות סעיף 
 .או צד קשור לו בשל המיזוג/או הפסד כלשהו בידי חברת האם  ו/לא יותרו לצרכי מס כל הוצאה ו

ואילו היו מותרים , "(ההוצאות)"יזוג ולא הותרו לצרכי מס עד למועד זה כל הוצאה או ניכוי שנצברו בבנק עד למועד המ
, עד למועד המיזוג, או חברת האם לפי העניין/ייחשבו כחלק מהפסדי הבנק ו, בניכוי היה נוצר הפסד למועד המיזוג

 .המיזוגכל זאת אם הותרו בניכוי לצרכי מס בתוך שנתיים ממועד , ח לפקודה454ויחולו עליהם הוראות סעיף 
האמור לעיל הינו רק לעניין חלוקת ההפסדים . ח לפקודה454כי אין בהוראת סעיף זה לגרוע מהוראות סעיף , הובהר

נושאים שיכול וייבחנו על ידי פקיד , הניכוי או הקיזוז לצרכי מס, ואופן קיזוזם ואין בו כדי לקבוע האם תותר ההוצאה
 .השומה

חברת האם והבנק במיסים  יחויבו, ג לפקודה454י מהתנאים הקבועים בסעיף אם יתברר כי לא נתקיים במועדו תנא
והכל , בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד המיזוג ועד מועד התשלום, ובתשלומי החובה שניתן להם פטור מהם

וי הערכות שו, תוגש לפקיד השומה מיד בסמוך למועד ההפרה, במקרה כאמור. י לפקודה454בהתאם להוראות סעיף 
. 4334-ה"התשנ, (בקשה לאישור מראש לתכנית מיזוג)מומחה של הבנק למועד המיזוג בהתאם לכללי מס הכנסה 

 .להערכת השווי כאמור יידרשו אישורו והסכמתו של פקיד השומה
חברת האם מתחייבת  להודיע למנהל מיסוי מקרקעין על מתן החלטת המיסוי הכוללת בין השאר את העברת נכס 

 .במועד שנקבע בהחלטת המיסוי, 5.4%שבבעלות הבנק ולשלם מס רכישה בשיעור של המקרקעין 
במועד שנקבע בהחלטת המיסוי הערכת שווי של זכויות , חברת האם והבנק מתחייבים  להעביר למנהל מיסוי מקרקעין

 .  נכס המקרקעין שבבעלות הבנק
כי , אישור למנהל מיסוי מקרקעין, ינוי המבנהימים מתום שנתיים ממועד ש 45תוך , חברת האם התחייבה להעביר

 .ובתנאי החלטת המיסוי, לפקודה 2-עמדה בכל תנאי חלק ה
לרבות התנאים אשר , החלטת המיסוי מותנית בקיומם המלא של יתר התנאים הקבועים בפקודה ובהחלטת המיסוי

 .יזוגאשר תחילתה במועד המ, לפקודה 454כהגדרתה בסעיף , מתייחסים לתקופה הנדרשת
 

- הבנק לחברת האם  עובדי העברת לגבי
 .טז לפקודה454אושרה העברת העובדים על פי הוראות סעיף 

בפטור מניכוי מס , אושרה העברת הבעלות בכל הקופות המועברות על שם העובדים המועברים מהבנק לחברת האם
-ן"התש, (פטור ממס בשל העברה ושינוי ייעוד של כספים בקופות גמל)לכללי מס הכנסה ( 4()א)2במקור על פי תקנה 

4335. 
תובא , ובעת פרישתם מחברת האם,  טז לפקודה454עיף על העובדים המועברים יחול רצף בזכויות לפיצויים כאמור בס

 .בחשבון לעניין חישוב הפטור על מענקי הפרישה תקופת עבודתם בחברת האם ובבנק
( א4)3קיבל מענק פרישה פטור מהבנק לפי הוראות סעיף , או עקב המיזוג, במקרה שבו עובד שפרש קודם למועד המיזוג

יראו את מענק הפרישה שקיבל העובד האמור , שישה חודשים ממועד הפרישהוחזר לעבוד בחברת האם בתוך , לפקודה
 .ובמקרה זה חברת האם תנכה את המס כמתחייב, כשכר עבודה

ייחשב כהכנסת עבודה וינוכה ממנו מס בהתאם , כל תשלום לעובדים בחברות המתמזגות הנעשה עקב המיזוג כאמור
 .4334-ג"התשנ, (ותשלום מס מעסיקיםניכוי ממשכורת ומשכר עבודה )לתקנות מס הכנסה 

 
-  כלליות הבהרות

ובו , באור לעצם ביצוע שינוי המבנה, חברת האם והבנק  התחייבו לכלול בדוחות הכספיים ובדוחות ההתאמה לצרכי מס
 . יפורטו תנאי החלטת המיסוי

יכול , העובדות שהוצגו כאמור .או אישור לעובדות שהוצגו על ידי חברת האם/אין בהחלטת המיסוי משום עשיית שומה ו
 .ותיבדקנה על ידי פקיד השומה

לרבות אלה , הובהר כי החלטת המיסוי ניתנה על סמך המצגים והמסמכים שהוצגו בפני רשות המיסים בכתב ובעל פה
 . לפקודה 2-ובכפוף לתנאים הקבועים בחלק ה, המפורטים בהחלטת המיסוי

או לצד /לצדדים המשתתפים בשינוי המבנה המפורט בהחלטת המיסוי ו, בעקיפיןבין במישרין ובין , לא יותרו בניכוי
, ביקורת, לרבות הוצאות משפטיות, או בעקיפין בשינוי המבנה/במישרין ו, כל הוצאות הכרוכות, הקרוב אליהם

 .לפקודה 44כניכוי או כהוצאה לפי סעיף , יועצים ואגרות למיניהם, מומחים
, לאשר בכתב למחלקת מיזוגים ופיצולים ברשות המיסים ולפקיד השומה, ביחד ולחוד, חברת האם והבנק  התחייבו

, ככתבם וכלשונם, כי הן מסכימות לקבל את כל תנאי החלטת המיסוי, ימים ממועד קבלת החלטת המיסוי 45בתוך 
 .אישורים כאמור נמסרו כנדרש. וללא הסתייגות

 


