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 מ וחברות מוחזקות שלו"נק לאומי לישראל בעב
 2015דוח כספי שנתי 

  תוכן העניינים

 עמוד 
  

  דין וחשבון של הדירקטוריון וההנהלה
  

   יעדים ואסטרטגיה, סקירה כללית .א
 7 תיאור עסקי קבוצת לאומי

 9 תמצית המצב הכספי
 12 בדוח הדירקטוריון וההנהלה מידע צופה פני עתיד

 13 סיכונים עיקריים הגלומים בפעילות הבנק
 14  היעדים והאסטרטגיה העסקית

   
  הסבר וניתוח לתוצאות ולמצב העסקי .ב

 25 התפתחויות ושינויים מהותיים, תופעות, מגמות
 32 בהוצאות וברווח כולל אחר, חויות מהותיות בהכנסותהתפת

 41 ההון והלימות ההון, ההתחייבויות, המבנה וההתפתחות של הנכסים
 61 פיקוחיים מגזרי פעילות

 62 מגזרי הפעילות בקבוצה
 115 חברות מוחזקות עיקריות

  
  סקירת הסיכונים .ג

 129 החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם
 138 סיכון אשראי

 162 סיכון שוק
 176 ומימון סיכון נזילות

 183 סיכונים תפעוליים
 187 סיכונים אחרים

  
  ונהלים בקרות, מדיניות ואומדנים חשבונאיים קריטיים .ד

 192 ואומדנים בנושאים קריטיים מדיניות חשבונאית
 202 ונהלים לגבי הגילוי בדוח הכספי בקרות
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 וההנהלה הדירקטוריון של וחשבון דין

 בשנת נוסד אשר העסק של עשר וארבעה והמאה מ"בע לישראל לאומי בנק של וחמישה השישים וחשבון הדין להלן

 הנתונים ניתוח על מסתמך זה וחשבון דין .הבנק של השנתית הכללית האסיפה לפני יובא זה וחשבון דין .1902

 של לציבור הדיווח להוראות בהתאם נערך זה וחשבון דין .הצורך לפי נוספים נתונים ועל הכספיים בדוחות הכלולים

.הבנקים על המפקח

 ואסטרטגיה יעדים ,כללית סקירה

  לאומי קבוצת עסקי תיאור

 שהחלה פעילות ומנהלים ,בישראל הגדולות הבנקאיות הקבוצות אחת את מהווים שלו הבנות וחברות לאומי בנק

 ההתיישבות אוצר ידי על 1902 בשנת בלונדון הוקמה ,פלשתינה אנגליא חברת ,הבנק של קודמתו .שנים 411 לפני

  .0F1מ"בע היהודים התיישבות אוצר של קודמתה ,לימיטד טרסט קולוניאל ואיש'ג ,היהודים

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

 ,היתר בין בהם ,ותקנות צווים ,חוקים של במערכת הבנק של פעילותו ותחומה מודרכת "בנקאי תאגיד"וכ "בנק"כ

 ,כללים ,בהוראות כן וכמו ,)ללקוח שירות( הבנקאות וחוק )רישוי( הבנקאות חוק ,ישראל בנק חוק ,הבנקאות פקודת

 .הבנקים על המפקח של עמדה והבעות הנחיות

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

 .לישראל מחוץ ונציגויות סניפים באמצעות וכן כלולות וחברות בנות חברות

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

 .לצרכיהם בהתאמה ,מוצרים של רחב מגוון להם ולהציע מגוונים הפצה בערוצי לפעול להם לאפשר ,גבוהה

 והשינויים המגמות את העת כל בוחן לאומי ,זמן לאורך גבוהה רווחיות להשיג ובמטרה ,מובילה בנקאית כקבוצה

 .אלו שינויים עם המתמודדת אסטרטגיה ומגבש ,פועל הוא בה העסקית בסביבה

 קו כל כאשר ,שונים שוק בפלחי הממוקדים מרכזיים עסקים קווי בארבעה מאורגן הבנק ,האסטרטגיה למימוש

 .מסוים לקוחות למגזר ופיננסיים בנקאיים שירותים במתן מתמחה עסקים

 במתן מתמקדת המסחרית הבנקאות ,ובינלאומיות גדולות לחברות שירותים במתן מתמקדת העסקית הבנקאות

 בעיקר בנקאיים שירותים במתן מתמקדת הקמעונאית הבנקאות ,)market middle( בינוניות לחברות שירותים

 במסגרת ,גבוהה מורכבות ברמת השקעה לפיתרונות הזקוקים נכסים ריעתי וללקוחות קטנים עסקים ,בית למשקי

 גג קורת תחת והנוסטרו העסקאות חדרי כל פעילות את מרכזת פיננסי וניהול הון לשוקי והחטיבה ,הפרטית הבנקאות

 ,בנוסף .המוסדיים הלקוחות לרבות והכספים ההון בשוקי הפועלים ללקוחות השרות את ולגוון לשפר במטרה אחת

 כולל ,הבנק של והשיווק החדשנות ,הדיגיטל פעילות כל את לרכז שתפקידה דיגיטלית לבנקאות חטיבה הקים הבנק

 .מותג כתת ההחדש תהדיגיטלי הבנקאות הקמת את
                                                           

 המניות רוב ,1993 בשנת .1991 בשנת בבנק ההצבעה זכויות השוואת לפני בבנק השליטה בעלת הייתה מ"בע היהודים התיישבות אוצר  1
 חדלה ,2007 בספטמבר 3 ביום .1993-ד"התשנ ,)שעה הוראת( שבהסדר הבנקאיות המניות לחוק בהתאם המדינה לבעלות הועברו בבנק

 .בבנק ענין בעלת מלהיות החברה
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 כרטיסי :כגון ,שונים בתחומים הפועלות בנות חברות באמצעות ניתנים לאומי קבוצת של הפיננסיים מהשירותים חלק

 .וחיתום הייטק ללקוחות בנקאות ,אשראי

 ההשקעות תיק ניהול .לה ומחוצה בארץ מגוונים בתחומים הפעילים ריאליים בתאגידים השקעות לקבוצה ,כן כמו

 .מ"בע פרטנרס לאומי הבת חברת באמצעות ברובו מבוצע הריאליות

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

 ,בנקאיים חוץ מתחרים ,זרים בנקים כמו ,נוספים מתחרים העת כל ומתווספים קיימים מסויימים פעילות במגזרי ואולם

 פעילות בתחומי המתמקדים )פינטק חברות( טכנולוגיה מבוססי ופתרונות אחרים מוסדיים וגופים ביטוח חברות כגון

 .הקמעונאיים הלקוחות מול אל בעיקר בנקאיים

 עדכון מבנה הדוח לציבור

החוזר  מטרות". בנקאי תאגיד של לציבור השנתי הדוח מבנה עדכון" בנושא חוזר פורסם 2015 באפריל 28 ביום

 לציבור בדוח המידע הפיכת ידי על לציבור הדיווח איכות שיפור: השאר בין הן הכספיים הדוחות מבנה עדכון בנושא

 לדוח מתכונת גיבוש וכן; השנתיים הדוחות הצגת באופן הבנקאית במערכת האחידות הגברת; יותר ונגיש לשימושי

 :הם החוזר עיקרי. ואירופה ב"בארה מובילים בנקים של הצגה פרקטיקות על מבוססת שתהיה לציבור השנתי

 ביאורים לפני תוצאתיים ביאורים הצגת. המאזן לפני והפסד רוח דוח הצגת - הכספי בדוח ההצגה סדר שינוי •

 .מאזניים

 ".וההנהלה הדירקטוריון דוח" הדירקטוריון דוח שם ושינוי הדירקטוריון בדוח ושילובה ההנהלה סקירת ביטול •

 .הבנק של האינטרנט באתר הסיכונים נפרד על דוח פרסום •
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 הכספי המצב תמצית

 :2011-2015לשנים  להלן דוח רווח והפסד מאוחד

     
  2015  2014  2013  2012  2011 

 ח"במיליוני ש 

 14,283  13,507  12,134  10,012  8,784  הכנסות ריבית

 7,176  6,099  4,777  2,649  1,666  הוצאות ריבית

 7,107  7,408  7,357  7,363  7,118  נטו, הכנסות ריבית

 734  1,236  268  472  199  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 6,373  6,172  7,089  6,891  6,919  נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי, הכנסות ריבית

      הכנסות שאינן מריבית

 11  444  1,127  795  1,610  הכנסות מימון שאינן מריבית

 4,116  4,199  4,188  4,167  4,092  עמלות

 48  131  )א(116  )א(179  595  הכנסות אחרות

 4,175  4,774  5,431  5,141  6,297  סך כל ההכנסות שאינן מריבית

      הוצאות תפעוליות ואחרות

 5,061  5,310  )א(5,070  )א(5,151  5,448  משכורות והוצאות נלוות 

 1,704  1,819  )א(1,821  )א(1,655  1,702  אחזקה ופחת בניינים וציוד

 2  23  88  58  5  הפחתות של נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין

 1,574  1,968  1,838  2,507  1,681  הוצאות אחרות 

 8,341  9,120  8,817  9,371  8,836  סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

 2,207  1,826  3,703  2,661  4,380  רווח לפני מסים

 418  800  )א(1,380  )א(1,278  1,691  הפרשה למסים על הרווח 

 1,789  1,026  2,323  1,383  2,689  רווח לאחר מסים

 )הפסדים(חלקו של התאגיד הבנקאי ברווחים 
 148  )67( )293( 42  177  של חברות כלולות לאחר מס

      רווח נקי

 1,937  959  2,030  1,425  2,866  לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 )46( )37( )42( )12( )31( המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 1,891  922  1,988  1,413  2,835  המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

      :רווח בסיסי ומדולל למניה

 1.28  0.63  1.35  0.96  1.92  )ח"בש(רווח נקי המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי 
       
וכן יישום למפרע של  U.1.ד.1ביאור Uראה , ב בנושא זכויות עובדים"מחדש עקב יישום למפרע של כללי החשבונאות המקובלים בארההוצג  )א(

 U.2.ד.1ביאור Uראה , הוראות המפקח על הבנקים בנושא היוון עלויות לפיתוח עצמי של תוכנה
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 מיליארד 1,214 של בסך 2015 בדצמבר 31 ליום הסתכם *)מאזניים וחוץ מאזניים( הקבוצה בניהול הנכסים כל סך

 בעיקרה נובעת בניהול הנכסים בסך הירידה .%7.0-כ של בשיעור קיטון ,2014 בסוף ח"ש מיליארד 1,223 לעומת ח"ש

 מפעילות לצאת הבנק החלטת מימוש ומהתקדמות הבנק שמפעיל Policy Money Declared-ה מדיניות ממימוש

 .ל"בחו ונציגויות בשלוחות בינלאומית פרטית בנקאות

 השתלמות וקרנות גמל קופות ,נאמנות קרנות של )custody( שבמשמרת ערך ניירות שווי ,הלקוחות של ערך ניירות תיקי וכן המאזן כל סך *
 .פנסיוני ויעוץ משמורת ,תפעולי ניהול שרותי ניתנים לגביהם

      :בדצמבר 31ליום  להלן מאזן מאוחד

 2015 2014 2013 2012 2011 

 ח"במיליוני ש 

      נכסים

 53,044  54,621  44,351  60,615  60,455  מזומנים ופיקדונות בבנקים

 47,936  56,408  63,735  52,113  69,475  ניירות ערך
 שנשאלו או נרכשו במסגרת  ניירות ערך

 1,225  1,435  1,360  2,000  1,764  הסכמי מכר חוזר 

 245,287  245,378  244,757  256,468  265,070  אשראי לציבור

 )3,967( )4,114( )3,883( )3,988( )3,671( הפרשה להפסדי אשראי

 241,320  241,264  240,874  252,480  261,399  נטו, אשראי לציבור

 448  442  558  528  453  אשראי לממשלות

 2,270  2,129  1,689  2,216  924  השקעות בחברות כלולות

 3,653  3,705  )א(3,028  )א(3,162  3,095  בניינים וציוד

 181  189  99  43  18  נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין 

 11,573  11,438  13,054  16,909  11,250   נכסים בגין מכשירים נגזרים

 4,204  4,714  )א(6,056  )א(6,918  7,666   נכסים אחרים

 365,854  376,345  374,804  396,984  416,499  סך כל הנכסים

      התחייבויות והון

 279,404  289,538  286,003  303,397  328,693  פיקדונות הציבור

 5,056  4,073  4,310  4,556  3,859  פיקדונות מבנקים

 519  451  397  467  750  פיקדונות מממשלות
 שהושאלו או נמכרו במסגרת  ניירות ערך

 442  1,007  624  1,238  938  הסכמי רכש חוזר

 29,999  27,525  25,441  23,678  21,308  שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים, אגרות חוב

 12,069  12,762  13,487  15,650  11,098   התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

 14,737  16,092  )א(19,395  )א(21,860  20,746  התחייבויות אחרות 

 342,226  351,448  349,657  370,846  387,392  סך כל ההתחייבויות

 254  307  340  340  340  זכויות שאינן מקנות שליטה

 23,374  24,590  24,807  25,798  28,767  הון המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי 

 23,628  24,897  25,147  26,138  29,107  סך כל ההון

 365,854  376,345  374,804  396,984  416,499  סך כל ההתחייבויות וההון
       
וכן יישום למפרע של  U.1.ד.1ביאור Uראה , ב בנושא זכויות עובדים"מחדש עקב יישום למפרע של כללי החשבונאות המקובלים בארההוצג  )א(

 U.2.ד.1ביאור Uראה , הוראות המפקח על הבנקים בנושא היוון עלויות לפיתוח עצמי של תוכנה
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 ):%-ב(עיקריים  להלן יחסים פיננסים

     
 בדצמבר 31ליום  

 2011 2012 )ו(2013 )ו(2014 2015 

 66.0 64.1 64.3 63.6 62.8 נטו לסך המאזן, אשראי לציבור

 13.1 15.0 17.0 13.1 16.7 לסך המאזן ניירות ערך

 76.4 76.9 76.3 76.4 78.9 לסך המאזן פיקדונות הציבור

 115.8 120.0 118.7 120.2 125.7 נטו, לסך האשראי לציבור פיקדונות הציבור

 14.34 14.87 14.59 13.90 13.74 )ה)(א(ההון הכולל לנכסי סיכון

 8.07 8.55 9.19 9.09 9.58 )ה(לנכסי סיכון 1הון רובד 

 - - - - 6.27 )ז(יחס מינוף

 - - - - 105.00 )ז(יחס כיסוי נזילות

 6.4 6.5 6.6 6.5 6.9 למאזן) לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה(הון 

 8.3 3.8 8.0 5.4 10.3 )לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה(רווח נקי להון ממוצע 

 18.9 43.8 37.3 48.0 38.6 מהרווח לפני מיסים שיעור הפרשה למס

 0.30 0.51 0.11 0.19 0.08 נטו , הוצאות בגין הפסדי אשראי מתוך האשראי לציבור

 הוצאות בגין הפרשה קבוצתית : מזה
 0.15 0.13 0.11 0.22 0.17 נטו, מתוך האשראי לציבור

 0.20 0.34 0.07 0.12 0.05 הוצאות בגין הפסדי אשראי מתוך כלל סיכון האשראי לציבור

 1.94 1.97 1.96 1.85 1.71 נטו לסך המאזן , הכנסות ריבית

 3.08 3.24 3.41 3.15 3.22 ) ב(סך כל ההכנסות לסך המאזן

 1.19 1.16 1.10 1.02 1.11 ) ג)(ב(סך כל ההכנסות לסך כל הנכסים בניהול הקבוצה

 2.28 2.42 2.35 2.36 2.12 סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות לסך המאזן 

 סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות לסך כל הנכסים 
 0.88 0.87 0.76 0.77 0.73 ) ג(בניהול הקבוצה

 0.56 0.26 0.53 0.40 0.69 )ד(רווח נקי לסך כל הנכסים הממוצעים

 2.12 1.87 1.87 1.98 1.84 פער הריבית 

ללא הוצאות פרישה (ההוצאות התפעוליות והאחרות 
 73.9 72.2 68.4 74.6 65.8 ) ב(מסך כל ההכנסות) מוקדמת

 הכנסות שאינן מריבית להוצאות התפעוליות והאחרות 
 50.1 54.3 62.1 55.1 71.3 )ללא הוצאות פרישה מוקדמת(

 37.0 39.2 42.5 41.1 46.9 )ב(הכנסות שאינן מריבית מסך כל ההכנסות
       
 .שונות והתאמות שליטה מקנות שאינן זכויות בתוספת - הון )א(
 .מריבית שאינן והכנסות נטו ריבית הכנסות - ההכנסות כל סך )ב(
 .מאזנית חוץ פעילות כולל )ג(
 .והאחרים המניבים המאזניים הנכסים סך הינם הממוצעים הנכסים )ד(
 .2 באזל להוראות בהתאם חושב) כולל( 2013 לשנת עד. 3 באזל להוראות בהתאם חושב ההון הלימות יחס 2014 משנת החל )ה(
וכן יישום למפרע של  U.1.ד.1ביאור Uראה , ב בנושא זכויות עובדים"מחדש עקב יישום למפרע של כללי החשבונאות המקובלים בארההוצג  )ו(

 U.2.ד.1ביאור Uראה , הוראות המפקח על הבנקים בנושא היוון עלויות לפיתוח עצמי של תוכנה
 .לפיכך לא מוצגים נתוני השוואה. 2015תאם להוראות בנק ישראל יחס המינוף ויחס כיסוי הנזילות חושבו החל מרביע שני בה )ז(

. Uההון והלימות ההוןUסעיף , ההון והלימון ההון, ההתחייבויות, למידע נוסף בנוגע ליחס המינוף ראה פרק המבנה וההתפתחות של הנכסים
.Uחשיפה לסיכונים ודרכי ניהולםUראה פרק  ולמידע נוסף בנוגע ליחס כיסוי נזילות



 
 

12 

 וההנהלה הדירקטוריון בדוח עתיד פני צופה מידע

 המוגדרים ,לעתיד המתייחסים והערכות מידע גם ,לעבר המתייחסים לנתונים בנוסף ,כולל וההנהלה הדירקטוריון דוח

 או לאירוע מתייחס עתיד פני צופה מידע ".עתיד פני צופה מידע"כ )החוק - להלן( 1968-ח"התשכ ,ערך ניירות בחוק

 .בלבד הבנק של בשליטתו ואינה ודאית אינה שהתממשותם עתידיים לעניין

 ,"מצפה הבנק" ,"צופה קהבנ" ,"מאמין הבנק" כגון ביטויים או מילים באמצעות כלל בדרך מנוסח עתיד פני צופה מידע

 ,"אסטרטגיה" ,"צפוי" ,"הבנק תחזית" ,"הבנק תכניות","הבנק מדיניות" ,"מעריך הבנק" ,"מתכנן הבנק" ,"מתכוון הבנק"

 .עבר בעובדות ולא לעתיד בתחזית שמדובר כך על המעידים נוספים וביטויים "להשפיע עלול" ,"יעדים"

 שונים בנושאים לעתיד תחזיות על ,השאר בין ,ונסמך וההנהלה ריוןהדירקטו בדוח הנכלל עתיד פני צופה מידע

 ,פיקוח גורמי להוראות ,לחקיקה ,ההון ושוקי המטבע לשוקי ובמיוחד ובעולם בארץ הכלכלית להתפתחות הקשורים

 .אדם כח ולנושאי טכנולוגיות להתפתחויות ,המתחרים להתנהגות

 שונים להיות יכולים האירועים שבפועל ומכך תתממשנה אלה ותתחזי שאמנם בוודאות לחזות היכולת מאי כתוצאה

 מידע על הסתמכות שכן ,"עתיד פני צופה"כ המוגדר למידע בזהירות להתייחס צריכים הדוח קוראי ,שנחזו מאלו

 שונות להיות עשויות לאומי קבוצת של העתידיות והעסקיות הכספיות והתוצאות ודאות ובאי בסיכונים כרוכה כאמור

 .מהותי פןבאו

 של הדיווח מחובות גורע אינו האמור .אלה בדוחות הכלול עתיד פני צופה למידע עדכון לפרסם מתחייב אינו הבנק

 .דין כל פי על הבנק
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 הבנק בפעילות הגלומים עיקריים סיכונים

  .עסקים קווי במספר מבוזר באופן המתקיימת ,והקבוצה הבנק של מרכזית ליבה פעילות מהווה - האשראי סיכון

 התאגיד כלפי בהתחייבויותיו יעמוד לא נגדי שצד מהאפשרות כתוצאה להפסד הבנק של סיכון הינו האשראי סיכון

  .שסוכמו כפי ,הבנקאי

  וקמעונאיים מסחריים ,עסקיים לקוחות מול בפעילות ביטוי לידי ובא הקבוצה של הליבה עסקי את תואם זה סיכון

 בנקאי ניהול בהוראת לנדרש בהתאם ,האשראי סיכון לניהול כוללת מדיניות מיישם הבנק .סטרוהנו בפעילות וגם

 .311 תקין

 .Uאשראי סיכוןU פרק ראה וניהולו האשראי לסיכון בנוגע נוסף למידע

 לתמוך נועד השוק סיכוני של השוטף הניהול .הבנק בפעילות נוסף מרכזי סיכון הוא ,נזילות סיכוני לרבות ,השוק סיכון

 החשיפות .אלה לסיכונים מהחשיפה לנבוע העלולים הנזקים לצד החזוי הרווח הערכת תוך ,העסקיים היעדים בהשגת

 ברמות הסיכונים וועדות הדירקטוריון ידי על שנקבעה מגבלות מערכת במסגרת דינאמי באופן מנוהלות שוק לסיכוני

  .הנזילות ומצב ההון קרן ,החשבונאי הרווח ,הכלכלי השווי על השוק חשיפות השפעת את תוחמת אשר ,השונות

 .Uשוק ןסיכוU פרק ראה וניהולו השוק לסיכון בנוגע נוסף למידע

 טכנולוגיית סיכוני ,וסייבר מידע אבטחת היתר בין הכוללים ,תפעוליים סיכונים קיימים פיננסי כמתווך הבנק בפעילות

 להפסד כסיכון מוגדר תפעולי סיכון .עסקית והמשכיות ציות סיכוני ,משפטיים סיכונים ,והונאות מעילות סיכוני ,מידע

 אירועי כולל חיצוניים מאירועים כתוצאה או ,ומערכות אנשים ,פנימיים תהליכים של מכשל או נאותות מאי כתוצאה

  .מוניטין וסיכון אסטרטגי סיכון כוללת אינה זו סיכון הגדרת .סייבר

 שסביבת וככל הקבוצה חלקי בכל )Practice Best( מקובלים סטנדרטים לפי מתבצע התפעוליים הסיכונים ניהול

 המהירה ההתפתחות בעקבות ,האחרונות בשנים .אלה סיכונים לניהול הכלים את מעדכן הבנק משתנה הסיכון

 הסיכון ,וסייבר מידע אבטחת סיכוני עלו ,לבנק חיצוניים שינויים ובעקבות ,בבנקאות כך ובתוך בכלל בטכנולוגיה

 .זה בתחום הסיכונים ניהול את לחזק לפעול וממשיך פעל והבנק והונאות מעילות וסיכוני הטכנולוגי

.Uתפעוליים סיכוניםU פרק ראה וניהולו התפעולי לסיכון בנוגע נוסף למידע
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 העסקית והאסטרטגיה היעדים

 לאומי של החזון

 "הלקוח עבור וחדשנית יוזמת בנקאות להנהיג"

 מוצרית חדשנות עם הבנק ערכי את המשלבת, דינמית עסקית מערכת לעצב השאיפה עומדת החזון בבסיס

 לצרכיהם ביותר והמתאים הטוב המענה את למצוא יוכלו בו מקום לקוחותינו עבור שתהיה מערכת. וטכנולוגית

 בעלי וציפיות העובדים צרכי עם איזון ויצירת הבנק יציבות על שמירה, נאותה לרווחיות חתירה תוך זאת. הפיננסיים

 במחויבותו רואה לאומי, בישראל והציבורית העסקית התרבות על מרכזית השפעה בעלת פיננסית כקבוצה. המניות

 .לטפח ימשיך שאותו וערכי חברתי עוגן לקהילה

 לאומי של האסטרטגיה

 ביניהם שהשילוב מרכזיים פעולה כיווני שני לאומי אימץ, הפעילות בסביבת המשמעותיים והשינויים המגמות לאור

 והחדשנות הדיגיטל על המבוססת, "החדשה הבנקאות" של בנייה אחד מצד. הקבוצה של האסטרטגיה בליבת נמצא

 ואיכותי מקצועי שירות מתן המשך על דגש שימת תוך, המסורתית הבנקאות מודל של התאמה שני ומצד, הטכנולוגית

 פעולה כיווני שני. שלהם הדיגיטלית החדשנות אימוץ וקצב העדפותיהם, לצרכיהם בהתאם הלקוחות סגמנטי לכל

 .ההון הלימות ביעדי העמידה לטובת הסיכון ובנכסי בהון להתייעל ההכרח עם ומשולבים תלויים אלו

 זה מתהליך כחלק"). המסורתית הבנקאות(" הבנק של הפעילות מודל להתאמת שנים מספר מזה כבר פועל לאומי

את החטיבה העסקית עם  מיזג וכן, ישראלי ערבי בנק ואת למימון לאומי את, למשכנתאות לאומי בנק את הבנק מיזג

 כוח מצבת את הקבוצה הקטינה, בנוסף. החטיבה המסחרית ואת מערך בנקאות פרטית לתוך החטיבה הבנקאית

 מודל ושינוי הטלרים שירותהתאמת מודל , סניפים למיזוג שנתית-רב תוכנית ביישום והחלה, איש 1,400-בכ האדם

 .ערוצית-רב בראייה הסניפי השירות

 ממבנה מעבר שבבסיסו, הבנקאית החטיבה של הארגוני המבנה של הדרגתי שינוי על גם הבנק הודיע לאחרונה

 עם מיטביים ממשקים המאפשר וכזה יותר יעיל, לקוח ממוקד, עסקים קווי פי על לניהול כה עד נהוג שהיה גיאוגרפי

 פרימיום, פרטית בנקאות, קטנים עסקים: עסקים קווי ארבעה פי על יפעל החדש המבנה. בבנק השונות היחידות

 .עצמאי רווח מרכז של במתכונת יפעל קו כל כאשר, וקמעונאות

 שלוחותיו בסגירת לאומי המשיך, הבינלאומית הפרטית הבנקאות פעילות צמצום אסטרטגיית במסגרת, בנוסף

 .בתחום שעוסקות הבינלאומיות

 בסביבות השינויים אתגרי עם להתמודד שביכולתה, יותר וזריזה גמישה, קטנה פלטפורמה ליצור נועדו אלו פעילויות

, שואף הוא אליו ליעד יגיע בטרם משמעותית דרך כברת עוד יש לבנק, שנעשתה הרבה הפעילות למרות. הפעילות

 . הבאות בשנים ותהליכיו הארגון וייעול הגמשת, התאמת להמשך תוכניות בבנק מפותחות לכך ובהתאם

. נפרד מותג כתת החדשה הדיגיטלית הבנקאות הקמת במהלכי לאומי ממשיך" החדשה הבנקאות" בניית לטובת

 תספק הבנקאות הדיגיטלית. 2016 שנת מאמצע החל בשלבים הדיגיטלית הבנקאות את להשיק הבנק בכוונת

 ותהליכי ונפרדות גמישות, מתקדמות טכנולוגיות מערכות בסיס על ותוקם מבודלים ושירותים מוצרים ללקוחותיה

 . הלקוחות עבור יותר זולה גם ומכאן, יעילה להיות לה שיסייעו עבודה
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כזו שמושתתת על מענה לצרכי , תוך דגש על חווית לקוח איכותית ומתקדמת מתמוק ההחדש תהדיגיטלי הבנקאות

 .התאמה אישית והוגנות, פשטות, "בכל מקום ובכל זמן"ות וזמינות הלקוח הדיגיטלי ובראשם נוח

 הבנקאות הקמת על אמונה זו חטיבה. דיגיטלית לבנקאות החטיבה - חדשה חטיבה בלאומי הוקמה 2016בינואר  1-ב

 של Big Data-ויכולות ה "לאומי דיגיטל" של הדיגיטליים השירותים שדרוג המשך על ובמקביל החדשה הדיגיטלית

 ערוצי כלל פני על כוללת לקוח בחוויית והן דיגיטלית בחדשנות הן הבמה בקדמת לעמוד ימשיך שלאומי כך, הבנק

 .הבנק עם ההתקשרות

 : אסטרטגיים יעדים ארבעה לאומי לקבוצת

 .במיקוד לסגמנטים הערך והצעות השירות מודל שדרוג .1

 הליבה וערכי חזון עם בהלימה הארגון עובדי והנעת בהכשרת מיקוד - לקוח ממוקדת ארגונית תרבות הטמעת .2

 .הקבוצה של

 .והרכש המידע טכנולוגיית, האנושי במשאב מיקוד - והגמישות היעילות שיפור .3

 להגיב הבנק של ויכולתו העסקיים הביצועים בהעצמת מיקוד - וחדשנית איכותית טכנולוגית סביבה יצירת .4

 . הפעילות בסביבת מתמידים לשינויים במהירות

 .להשגתם ויוזמות טווח ארוכי כמותיים יעדים, הצלחה מדדי של סט הוגדרו האסטרטגיים מהיעדים אחד כל עבור

 שימוש תוך, הדירקטוריון ידי על שאושר, הסיכון לתיאבון בהתאמה מבוצע, הקבוצה של האסטרטגיה מימוש

 . רגולטוריות לדרישות ההערכות והשלמת סיכונים של שונים סוגים לניהול מתקדמים וכלים בתהליכים

 .פועל לאומי בהם העסקים לקווי הותאמו הקבוצה יעדי

 ארוכות אסטרטגיות תוכניות הגשמת כאשר, וודאות אי של מעטה לא מידה קיימת אסטרטגי בתכנון, ראוי לציין כי

 מתמשכות השפעות וכן, הביטחוני המצב, ל"ובחו בישראל השווקים מצב: ובהם, רבים משתנים בגורמים תלויה טווח

 .שנים של בטווח ומיקודם היקפם יהיה מה בוודאות לומר ניתן לא עדיין אשר, הרגולטוריים השינויים של

U.מידע צופה פני עתיד Uלמשמעות מושג זה ראה פרק". מידע צופה פני עתיד"חלק מהמידע המובא בפרק זה הינו 
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  עסקים קווי

 מאפיינים בעלי לקוחות למגזרי שרות במתן מתמחה עסקים קו כל .עסקים קווי בארבעה מאורגן בישראל הבנק

 הנותנות מטה יחידות קיימות ,בנוסף .גבוהה ברמה מקצועי שרות מתן מאפשרת זו התמחות כאשר ,דומים וצרכים

 .העסקים לקווי שונים שירותים

  .בקבוצה הרלוונטי העסקים לקו לקוחותיהן ומאפייני פעילותן לאופי בהתאם שויכו לארץ ובחוץ בארץ הבנות חברות

 :בבנק הראשיים העסקים קווי ארבעת פירוט להלן

 ומערך משכנתאות מערך את גם וכוללת הקטנים והעסקים הפרטיים הלקוחות בפלח עוסקת הקמעונאית הבנקאות

 ובערוצים הסניפי בערוץ ,אינטגרטיבית ערוצית רב לקוח חוויית מתן הינו הקמעונאית הבנקאות ייעוד .פרטית בנקאות

 תפעולי שירות מודל על הנסמכת ,)וכספומטים מידע עמדות ,מסופים ,סלולר ,אינטרנט ,CALL לאומי( הישירים

 בסיס הרחבת הינם הקמעונאית הבנקאות של העיקריים האסטרטגים היעדים .הלקוח לצרכי מותאם ,מודרני

 רמת של מתמיד שיפור באמצעות הלקוחות עם הפעילות היקפי והגדלת פוטנציאל בעלי פעילות במגזרי הלקוחות

 .חייו למסלול בהתאם הלקוח לצרכי ערך הצעות והתאמת השירות

 וסניפים מרכזים באמצעות מתבצעת הפעילות .פיננסי עושר בעלי הפרטיים בלקוחות עוסקת הפרטית הבנקאות

  .ובבריטניה ב"בארה הבנק שלוחות באמצעות וכן בארץ ייחודיים

 לרבות ,בהם העניין ובעלי )Market Middle( העסקיים הלקוחות של האמצעי בפלח עוסקת המסחרית הבנקאות

 המוביל מעמדה את ולחזק להמשיך הוא המסחרית הבנקאות של האסטרטגי יעדה .בחברות בכירים משרה נושאי

 שירותים מכלול מתן תוך ,חדשים לקוחות וגיוס הקיימים לקוחותיה עם הפעילות ומגוון היקף הרחבת באמצעות

 .ל"ובחו בארץ הפועלים ללקוחותיה הנדרשים ובנקאיים פיננסיים

 חברות לרבות לאומיות-הרב והחברות הגדולים העסקיים הלקוחות פלח וליווי במימון עוסקת העסקית הבנקאות

 ובמערך העסקי במערך מנוהלים היתר בין .והתשתית ן"הנדל בתחום גדולים בפרויקטים המעורבות וקבלניות יזמיות

 שלוחות במספר מנוהלת פעילותם או/ו בינלאומיים עסקיהם ,מורכבת העסקית פעילותם אשר לקוחות ן"ונדל בניה

 ,ן"הנדל בתחום הפועלים מקומיים ליזמים אשראים ,היתר בין ,ניתנים ל"בחו השלוחות באמצעות .ל"בחו הבנק של

 השירותים במכלול הלקוחות קשת את לשרת :הינן העסקית הבנקאות מטרות .הסיעודיים האבות ובתי המלונאות

 ככל ,ל"ובחו בארץ לאומי בקבוצת השונות היחידות של מעורבות ייזום תוך ,להם הנדרשים והבנקאיים הפיננסים

 .ללקוחות המוצעים והשירותים המוצרים מגוון להגדלת כאמצעי ,הנדרש

 עשיית לצורך בבנק העסקאות חדרי כלל בהפעלת ,הבנק של הנוסטרו בניהול עוסקת פיננסי וניהול הון שוקי בנקאות

 ומוצרי פיננסיים מוצרים פיתוח הכולל פיננסי בניהול ,ערך ובניירות בנגזרים ,בריביות ,במטבעות ותיווך מסחר ,שוק

 בנגזרים הפועלים מלקוחות הביטחונות דרישת בקביעת ,ללקוחות מתוחכמות מסחר פלטפורמות בהספקת ,השקעה

 ובניהול Management Liabilities & Assets( - ALM( הבנק של והתחייבויות נכסים בניהול ,הפעילות אחר וניטור

 שירות מתן על ואחראית ל"בחו פיננסיים מוסדות עם הקשר את החטיבה מנהלת ,בנוסף .פיננסיים בנכסים השקעות

 מתבצע הריאליות ההשקעות ניהול .המוסדיים ללקוחות לרבות ,והכספים ההון בשוקי הפועלים בישראל ללקוחות

.פרטנרס לאומי חברת באמצעות בעיקר
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 הפעילות בסביבת מרכזיות מגמות

 את למנות ניתן ביניהם .מגוונים אקסוגניים מגורמים ומושפעת מורכבת הבנק פועל בה והתחרותית העסקית הסביבה

 וטעמי טכנולוגיה בנושאי שונות ומגמות ל"ובחו בארץ הרגולציה ,הריבית סביבת ,ובישראל בעולם הפיננסיים השווקים

  .מכך כתוצאה הנגזרת האסטרטגיה ועל הקבוצה פעילות על משפיעים אלה כל .לקוחות

 .Uבמשק עיקריות התפתחויותU פרק ראה ובעולם בארץ כלכלית המאקרו לסביבה בנוגע למידע

  הרגולציה התגברות

 בשני מתמקד ובעולם בארץ הרגולטורי הפיקוח כאשר ,להתרחב ממשיכה הבנקאות ענף על הרגולציה השפעת

 ורגולציה בפעילותם הסיכון מידת את ולהקטין הבנקים יציבות על לשמור שמטרתה רגולציה :עיקריים תחומים

 .מקבל שהוא השירותים לשיפור ולהביא תחרות לעודד ,הצרכן על להגן שמטרתה

 בעידוד ועוסקות ,כלכלי-החברתי מהשיח נובעות חלקן אשר ,רבות חקיקה ליוזמות עדים אנו המקומית בסביבה

  .הבנקאית במערכת השקיפות ובהגברת התחרות

 שהובילה ,התחרות לעידוד זקן ועדת הינה האחרונות בשנים יישום לידי שהגיעה המרכזיות המקומיות היוזמות אחת

 ,)דביט( מיידי חיוב כרטיסי הנפקת ,האינטרנט דרך חשבונות וסגירת פתיחת אישור ,ללקוחות עמלות מסלולי להצעת

 ,הריכוזיות חוק היא הבנקים פעילות ועל השוק על השפעה בעלת נוספת מרכזית יוזמה .ועוד קטן עסק הגדרת שינוי

 בגופים להשקיע הבנקים של היכולת על וישפיע וריאליים פיננסיים גופים על ובשליטה בבעלות לשינויים יוביל אשר

  .ריאליים

 בשירותים התחרות לקידום היוזמה ובראשן ,נוספות משמעותיות רגולטוריות יוזמות מספר בבחינה מצויות אלו בימים

 המלצות .2015 לדצמבר 14 ביום שלה הביניים מסקנות את הגישה אשר ,שטרום ועדת של והפיננסיים הבנקאיים

 פעילות על וההגבלות ,והפועלים לאומי ,הגדולים הבנקים משני האשראי כרטיסי חברות הפרדת וביניהן ,הועדה

 ומבנה הפעילות על מהותיות השלכות בעלות הינן ,האשראי כרטיסי באמצעות התשלומים בתחום אלו בנקים

 .המקומית הבנקאות בתעשיית התחרות

 והתשומות העלויות בצד הבנקים על מהותית הכבדה יוצרת הרגולציה הגברת ,ההכנסות צד על למגבלות בנוסף

 .להוראות וציות מוקפדת הערכות לשם הנדרשות הניהוליות

 על מגבלות מטילה שהיא מאחר ,בישראל הבנקאות מערכת של והצמיחה התחרות על השפעה לרגולציה ,כן כמו

 .חדשים פעילות לתחומי להיכנס או ומיזוגים רכישות באמצעות פעילותם את להרחיב הבנקים של יכולתם

 .Uהבנקאית למערכת הנוגעת ורגולציה חקיקהU פרק ראה המרכזיות היוזמות והשלכות הרגולטורית לסביבה בנוגע נוסף למידע
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 הצרכן סביבת

 ברשתות מידע של הרב השיתוף ,במובייל הגובר השימוש על דגש עם ,וטכנולוגיים חברתיים ,כלכליים שינויים

 וזמינות נוחות על דגש תוך ,קמעונאיות ורשתות הייטק חברות שמספקות הלקוח בחווית המתמיד והשיפור חברתיות

 ולשנות הצרכנית המודעות את להגביר ממשיכים ,ושקיפות והוגנות אישית התאמה ,פשטות ,"זמן ובכל מקום בכל"

  .מהותי באופן הצריכה הרגלי את

 הלקוח .יותר ושקופה יותר פשוטה ,יותר ונגישה זמינה ,הוגנת בעיניו שתהיה לבנקאות היום מצפה הלקוח ,מבעבר יותר

 יותר מודע הוא .החברתיות הרשתות באמצעות בעיקר ,אחרים לצרכנים ומחובר גבוהה צרכנית מודעות בעל הוא

 ערוצים של רחב מגוון באמצעות ושירותים מידע צורך הלקוח .רב מיקוח וכוח ידע לו המקנה דבר ,שלו הקנייה לחוויית

 מקום תופסים הדיגיטליים הערוצים .הבנק עם השונים בממשקים אחידה שירות לחוויית ומצפה ופיזיים דיגיטליים

  .הבנק עם הלקוח של בממשק ויותר יותר מרכזי

 בפרט המובייל כאשר ,להתגבר ממשיכה הצרכניות המגמות על טכנולוגית חדשנות של ההשפעה ,מכך כתוצאה

 שירותים לקבל ומצפה תמיד מחובר הצרכן .ועוד הקניה מיקום ,הקניה חווית ,התשלום אופן ,הצריכה הרגלי את משנה

 .והעדפותיו בחירתו פי על זמן ובכל מקום בכל ומידע

 גופים בה ,מפנה לנקודת אותה ומובילות ,הפיננסית התעשייה בקרב החדשנות אימוץ את מאיצות אלו התפתחויות

 בעולם בנקים .מהותית ולהיפגע "מאחור להישאר" עשויים החדשה למציאות עצמם את ולהתאים להסתגל ידעו שלא

 התאמת ,מולו הממשק פישוט ,הלקוח עם יותר טובה הכרות שיאפשרו יכולות בשדרוג רבים מאמצים משקיעים

 בעלי אלו בעיקר ,המובילים מהבנקים חלק .ובמשחקיות ההמונים בחוכמת ושימוש והעדפותיו לצרכיו הערך הצעות

 שיתופי באמצעות היתר בין ,חדשנות ופיתוח חדישים מודלים לאימוץ פועלים ,ומתקדמת גמישה טכנולוגית תשתית

 להקים בוחרים ,אחרים בנקים .הקיימת הפלטפורמה בסיס על ,בתחום העוסקות חיצוניות חברות עם פעולה

 הגמישות את ומאפשרת הרצויה הלקוח חווית את שמייצרת ,")דיגיטלי בנק(" ונפרדת ייעודית דיגיטלית פלטפורמה

  .המתגבר השינויים בקצב לעמוד הנדרשת

 מודלים לייצר ממשיכים ,")פינטק" סטארטאפי( חדשניות הזנק חברות ובראשם ,בנקים שאינם גורמים ,במקביל

 ויותר יותר .שונים בתחומים הבנקים מול אל ישירה ותחרות הלקוח בחוויית חדש רף שמציבים ,"משבשים" עסקיים

 לפיתוח ייעודיות תוכניות מייצרים ואף פינטק חברות אותן עם פעולה לשתף שונות בדרכים פועלים בעולם בנקים

 ).לתחום ייעודיות השקעה וקרנות חממות ,סטארטאפים מאיצי באמצעות ,לדוגמא( התחום

  התחרות סביבת

 מקומיים בנקים

 ממשיכים המקומיים הבנקים .הבנקאיים הפעילות מגזרי בכל התחרות ברמת עלייה של המגמה נמשכה 2015 בשנת

 הם .והבינוניים הקטנים העסקים ובמגזרי )ומשכנתאות צרכני אשראי באמצעות היתר בין( הבית במשקי להתמקד

 ,חדשניים דיגיטליים שירותים בפיתוח מאמצים וממקדים ,הפעילות היקפי ולהגדלת חדשים לקוחות לגיוס פועלים

 ,התפעולית היעילות בשיפור וכן חדישים שירות מודלי בהקמת ,לקוחות מועדוני על המתבססות ערך הצעות בהשקת

 .)ועוד טלריםה מודל עדכון ,סניפים מיזוג( הסניפית הפריסה מודל שינוי ידי על היתר בין
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  בנקאיים חוץ מתחרים

 גופים ידי על שניתן באשראי גידול של ברורה מגמה ניכרת האחרונות בשנים - מוסדיים גופים ידי על הלוואות

 ,בנוסף .גדולות לחברות המקרים ברוב מיועד כן ועל גדולים בהיקפים מאופיין זה אשראי .העסקי למגזר מוסדיים

 לפרויקטים מימון מתן של המגמה המשך ניכר ,המוסדיים הגופים ידי על ישירות אשראי למתן מהמגמה כחלק

 פעולה בשיתוף רבים ובמקרים כלל בדרך( למגורים פרויקטים של ההקמה בליווי ואף מניבים לנכסים וכן תשתיתיים

  ).המסחריים הבנקים עם

 הולך )במובייל בעיקר( הצרכנים ידי על מתקדמת בטכנולוגיה השימוש התרחבות עם - טכנולוגיה מבוססי שחקנים

 אל כוללת תחרות מהווים לא אלו מיזמים מרבית .הפינטק חברות שמציעות פיתוחים/המיזמים ואיכות היצע ומתרחב

 בתחומי ובעיקר ,מסוימים פעילות בתחומי הבנקים של בחלקם נוגסים בהחלט אך ,המסורתיים הבנקים מול

 ושירותי החסכונות ,)Peer to Peer מודלי כולל( ההלוואות ,הפיננסיות ההשקעות ,הכספים העברות ,התשלומים

  .הפיננסי הניהול

 הגדול חלקם אשר ,דיגיטליים בנקים הקמת של המגמה בעולם מתרחבת ,האחרונות בשנים - דיגיטליים בנקים מודלי

 או מוגבלת גישה עם( הישירים בערוצים שירותים סל מציעים אלו בנקים .עצמם המסורתיים הבנקים ידי על מוקמים

 מתקדמת דיגיטלית שירות בחוויית המעוניינים קמעונאיים בלקוחות בעיקר ומתמקדים )לסניף בכלל גישה ללא

.אטרקטיביות מחיר הצעות עם בשילוב

 החולפת בשנה עיקריים שינויים

  והתייעלות חסכון

כפועל יוצא של השינויים המפורטים לעיל נוצרים איומים ולחצים רבים על הכנסות המערכת הבנקאית ומשכך 

 . לייעל את פעילותם, בארץ ובעולם, נדרשים הבנקים

תכנית התייעלות תלת שנתית שמטרה להביא לחסכון מהותי בהוצאות  הגדירה קבוצת לאומי 2012בשנת 

 התכנית כללה צעדים ). בעיקר בכל הנוגע להיקף המועסקים והוצאות השכר בבנק(התפעוליות של הקבוצה 

היעדים שהוגדרו במסגרת התכנית לשנים . ובתחומי הוצאה מהותיים נוספים) משרות 1000ירידה של (בתחום זה 

 . הושגו במלואם, 2012-2014

אשר במסגרתה בכוונת , נוספת) 2015-2017(הגדירה הקבוצה תוכנית התייעלות תלת שנתית  2015בתחילת שנת 

 -הקטנה זו מושתתת על התייעלות בכלל הקבוצה . משרות נוספות 1,000-הקבוצה להקטין את היקף המשרות בכ

ת התוכנית בעיקר על הקטנת המשרות עקב בבנק מתבסס. ל"בעיקר בבנק אך גם בחברות הבת בישראל ובחו

וכן בהקטנה של היקף משרות של עובדים זמניים , משרות בגינן הבנק אינו צופה לגייס עובדים חדשים, פרישה טבעית

או /תתבסס הקטנת המשרות בעיקרה על סגירת ו, בשאר הקבוצה). בעיקר עקב יישום שינויים באסטרטגית הסינוף(

 . ל והמשך התייעלות בפעילות הקבוצה בארץ"ק בחומכירת חלק מפעילות הבנ

המקטין את ההתחייבויות בגין זכויות , נחתם בבנק הסכם קיבוצי חדש שתחולתו לארבע שנים 2015בחודש ינואר 

צפויים , השינויים בהסכם הקיבוצי זה אל מול הסכם קודם. עובדים הרשומות בספרי הבנק ומגדיל את הון הבנק

לארבעת שנות ההסכם במצטבר יגיע חסכון זה , להערכת הבנק. בהוצאות השכר התפעוליותלהניב חסכון שוטף 

 . ח"מיליון ש 250-לסך כולל של כ

 .23U ביאורU ראה החדש הקיבוצי להסכם בנוגע נוסף למידע
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התייעלות תפעולית של המערכת הבנקאית "פרסם הפיקוח על הבנקים מכתב בנושא  2016בינואר  12ביום 

תאגיד בנקאי שיעמוד . שנתית להתייעלות-דירקטוריון תאגיד בנקאי יתווה תכנית רב, בהתאם למכתב". בישראל

חמש שנים בקו ישר לעניין בתנאים שהוגדרו במכתב יקבל הקלה לפיה יוכל לפרוס את השפעת התוכנית על פני 

 . חישוב הלימות ההון

 .הבנק נמצא בשלבי בחינה של תוכנית התייעלות רב שנתית

היקף השטחים  .היקפם ומיקומם -הינו השטחים שבשימושה , בדגש על הבנק, תחום נוסף בו התייעלה הקבוצה

וזאת לצד העברת שטחי מטות ר "אלפי מ 16.6-כב) 2013-2015(שבשימוש הבנק ירד בשלושת השנים האחרונות 

ן "מעברים אלו ייצרו לבנק מימושי נדל .מאזורים יקרים בלב הערים למיקומים בהם העלות הכוללת נמוכה יותר

 תמשך  ,עם הירידה בהיקף כוח האדם בקבוצה, הבנק צופה כי בשנים הקרובות .ח"מיליון ש 320-כבהיקף של 

 .מגמה זו

הינן בגדר מידע צופה פני עתיד ומהוות תחזיות בלבד של , ון השנתי הכולליודגש כי הערכות הבנק בדבר החיסכ

 .שהתממשותן אינה ודאית והמבוססות על הערכות הבנק נכון למועד הדוח, הבנק

או עלולות להיות שונות באופן מהותי מהתחזיות , עשויות שלא להתממש כולן או חלקן, תחזיות הבנק כאמור לעיל

שינויים נוספים , לרבות שינויים במצבת כוח האדם של החברה ובתמהיל העובדים, וניםהנוכחיות בשל גורמים ש

 .בתחום הפעילות שינויים במשתני מאקרו וכן שינויים ברגולציה, בהסכם הקיבוצי החל על עובדי הבנק

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

 ")ערבי בנק(" מ"בע ישראלי ערבי בנק לבין הבנק בין מיזוג

 הבנק ולתוך עם ערבי בנק של המיזוג ביצוע ערבי בנק ודירקטוריון הבנק דירקטוריון אישרו 2015 במאי 4 ביום

, הבנק של מלאה כמעט בבעלות בת חברת שהינו ערבי בנק, המיזוג הסכם פי על ").המבנה שינוי" או/ו" המיזוג("

 .הבנק ולתוך עם יתמזג

 ). 2015-01-015192 אסמכתא( 2015 במאי 7 ומיום) 2015-01-011226, 2015-01-011190 אסמכתא( 2015 במאי 4 מיום מידיים דיווחים ראה

 המחלקה - אביב בתל המחוזי המשפט לבית ההוגש, המיזוג להצעת ערבי בבנק המיעוט מניות בעלי התנגדות עקב

 בית אישר 2015 בנובמבר 12 ביום .החברות לחוק 321 סעיף להוראות בהתאם המיזוג לאישור בקשה, הכלכלית

 . המיזוג תנאי לגבי להסכמה הגיעו שהצדדים לאחר המיזוג את המשפט

 ).2015-01-153777 אסמכתא( 2015 בנובמבר 12 מיום מיידי דיווח ראה

-ט"התשנ, בהתאם להוראות הפרק הראשון של החלק השמיני של חוק החברות, המיזוג שבוצע הינו מיזוג סטטוטורי

באופן ") הפקודה(" 1963-א"התשכ, )נוסח חדש(לפקודת מס הכנסה  2-ובכפוף להוראות הפרק השני לחלק ה 1999

 .ללא צורך בפירוק, יחדל להתקייםערבי ק ובנק יועברו לבנערבי  שעם ביצוע המיזוג כלל נכסיו והתחייבויותיו של בנק

 . בוצע המיזוג ונתקבלה תעודת המיזוג מרשם החברות 2015בדצמבר  31ביום 
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 .ערבי בנק של והתחייבויותיו נכסיו כל לבנק הועברו וכן הבנק כעובדי ערבי בנק עובדי נקלטו המיזוג במסגרת

 . בישראל הערבית האוכלוסייה בקרב ללקוחות בעיקר, פיננסיים שירותים סיפק ערבי בנק המיזוג לתאריך עד

 :המיזוג מטרות

 הפעילויות בין הסינרגיה רמת את להעמיק לאומי לקבוצת לאפשר ומטרותיו וכלכלית עסקית לתכלית נועד המיזוג

 חיסכון, לאומי בקבוצת המשאבים הקצאת וייעול בהוצאות לחיסכון גם, היתר בין, ולהוביל והמסחריות הקמעונאיות

 החברה של הפעילות על הבקרה ויכולת השליטה, התגובה בזמני ולשיפור, התפעוליות ובעלויות הניהולי בזמן

 .כאחד ומימוניים ארגוניים, אסטרטגיים, תפעוליים בהיבטים ערך יצירת פוטנציאל הצפויה לסינרגיה. המתמזגת

 לאור, היתר בין, צרכיהם למכלול בהתאמה ערך הצעת להם להעניק ויאפשר ערבי בנק ללקוחות יתרון ייצור המהלך

 המיזוג, כן כמו. ללקוח ורחב מגוון שירותים סל הענקת על דגש שימת תוך, ללקוח המוצעים המוצרים ברמת שיפור

 וישפר הארץ ברחבי לאומי בנק סניפי של הרחב הפיזור לנוכח הבנק לסניפי הלקוחות נגישות את משמעותית יגדיל

 .בהוצאות צמצום תוך, אלה ללקוחות להעניק תוכל לאומי שקבוצת השירות רמת את

 2015 בנובמבר 19 מיום בהסכם מיסוי החלטת

 מ"בע ערבי בנק מיזוג: "שכותרתה בהסכם מיסוי החלטת הבנק לידי המיסים רשות העבירה 2015 בנובמבר 19 ביום

 פרטי כי המאשרת, ")המיסוי החלטת(" "הכנסה מס לפקודת ב103 סעיף פי על מ"בע לישראל לאומי בנק ולתוך עם

 בבקשה שנמסרו כפי מ"בע ישראלי ערבי ובנק מ"בע לישראל לאומי בנק של 2015 בדצמבר 31 ליום המיזוג תוכנית

 המפורטים בתנאים עומדים, המיסוי ובהחלטת בפקודה המפורטים התנאים לקיום ובכפוף, המיסים לרשות שהוגשה

 . לפקודה) 7(-ו) 1(ג103 בסעיפים

 :הם המיסוי החלטת עיקרי

-  המיזוג לגבי .1

 ").המיזוג מועד(" 2015 בדצמבר 31 ביום יהא המיזוג מועד .1.1

 לא, הבנק של המניות מכירת בעת, לפיכך. בו המניות לבעלי בבנק חדשות זכויות המיזוג בשל יוקצו לא .1.2

 ההשקעה סכום/עלות. ערבי בנק במניות ההשקעה עלות כאמור המניות של המקורי למחיר תיווסף

 הנכסים על, כן כמו. בעקיפין בין או במישרין בין, מס לצרכי כלשהי בדרך תותר ולא, תבוטל

 להם ייוחס ולא, לפקודה ה103 סעיף הוראות יחולו המיזוג במסגרת לבנק המועברים וההתחייבויות

 .ערבי בבנק שהיה כפי, המקורי למחירם מעבר נוסף סכום

 .המיזוג בשל לו קשור צד או/ו הבנק בידי כלשהו הפסד או/ו הוצאה תותר לא .1.3
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 זה למועד עד מס לצרכי הותרו ולא המיזוג למועד עד ובבנק ערבי בבנק שנצברו ניכוי או הוצאה כל .1.4

 מותרים היו ואילו, ")שנצברו ניכוי או הוצאה) ("השומה פקיד של סופית בשומה ובין עצמית בשומה בין(

 עד, העניין לפי, הבנק או/ו ערבי בנק מהפסדי כחלק ייחשבו, המיזוג למועד הפסד נוצר היה בניכוי

 בתוך מס לצרכי בניכוי הותרו אם זאת כל, לפקודה ח103 סעיף הוראות עליהם ויחולו, המיזוג למועד

 .המיזוג ממועד שנתיים

 לצרכי בניכוי הותרו שלא כלשהן התחייבויות או/ו הפרשות לרבות -" שנצברו ניכוי או הוצאה", זה לעניין

 .הפסד יוצרות היו, המיזוג במועד מס לצרכי בניכוי מותרות והיו במידה אשר, מס

 המיסוי בהחלטת אין, כן כמו. לפקודה ח103 סעיף מהוראות לגרוע זה סעיף בהוראת אין כי, הובהר

 . השומה פקיד ידי על ייבחן אשר נושא, זה בסעיף כאמור ההוצאות להתרת אישור משום

 כנגד לקיזוז יותרו, שיהיו ככל, לאומי ובנק ערבי בנק הפסדי, לפקודה ח103 סעיף הוראות יישום לעניין .1.5

 סכום כאמור לקיזוז יותר לא מס שנת שבכל ובלבד המיזוג שלאחר המס בשנת החל הבנק הכנסת

 החייבת מהכנסתו 50% על או והבנק ערבי בנק של ההפסדים מסך) שנים 5-ל פריסה( 20% על העולה

 . שביניהם הנמוך לפי והכל, קודמות משנים ההפסד קיזוז לפני מס שנת באותה הבנק של

 לקיזוז ניתנות תהיינה, המיזוג ערב ערבי בנק בידי או הבנק בידי שהיו עודפות הוצאות בשל מקדמות .1.6

 במועד שתחל שנים 5 של תקופה לאורך שווים בחלקים) המיזוג לאחר( בבנק שבח מס או מס כנגד

 ). שנה כל 20%( המיזוג

, המיזוג במסגרת אליו שהועברו המקרקעין נכסי על מקרקעין מיסוי למנהל להודיע מתחייב הבנק .1.7

 שיקבעו בתנאים, 0.5% של בשיעור רכישה מס ולשלם ערבי בנק של להשקעות החברה מניות לרבות

, רכישה מס לעניין כי מובהר ספק הסר למען. המיזוג ממועד יום 40 בתוך, מקרקעין מיסוי מנהל יד על

 .הודעה כאמור נמסרה כנדרש. המיזוג מועד יהא המועברים המקרקעין נכסי של הרכישה יום

 נכסי של שווי הערכת, המיזוג ממועד יום 40 תוך, מקרקעין מיסוי למנהל להמציא מתחייב הבנק .1.8

, ספק הסר למען. המיזוג למועד נכון, ערבי בנק של להשקעות החברה ומניות המועברים המקרקעין

 ולהעריך לקבוע מקרקעין מיסוי מנהל בסמכויות לפגוע או לגרוע כדי המיסוי בהחלטת אין כי, יובהר

 .הערכת שווי כאמור הומצאה כנדרש. המועברים הנכסים שווי את

 יחוייבו, ")הפרה(" לפקודה ג103 בסעיף הקבועים מהתנאים תנאי במועדו נתקיים לא כי נתברר אם .1.9

 וריבית הצמדה הפרשי בתוספת, מהם פטור להם שניתן החובה ובתשלומי במיסים ערבי ובנק הבנק

 תוגש, כאמור במקרה. לפקודה י103 סעיף להוראות בהתאם והכל, התשלום מועד ועד המיזוג ממועד

 בהתאם המיזוג למועד ערבי בנק של מומחה שווי תהערכ, ההפרה למועד בסמוך מיד השומה לפקיד

 כאמור השווי להערכת. 1995-ה"התשנ, )מיזוג לתכנית מראש לאישור בקשה( הכנסה מס לכללי

 .השומה פקיד של והסכמתו אישורו יידרשו
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-  לבנק ערבי בנק עובדי העברת לגבי .2

 .לפקודה טז103 סעיף הוראות פי על העובדים העברת אושרה .2.1

 ערבי מבנק המועברים העובדים שם על המועברות האישיות הקופות בכל הבעלות העברת אושרה .2.2

 פי על במקור מס ומניכוי שכר ממס פטורה תהייה, לעיל כאמור, הגמל קופות כספי העברת וכי, לבנק

, )גמל בקופות כספים של ייעוד ושינוי העברה בשל ממס פטור( הכנסה מס לכללי) 6)(א(2 תקנה

 .1990-ן"התש

 הקופה לתוך המיזוג ביום ערבי בנק של המרכזית בקופה שנותרו הכספים יתרת העברת אושרה .2.3

. ערבי בנק של פ"הקמ בהסדר שנקבע כפי, המיזוג ממועד יום 60 בתוך לאומי בנק של המרכזית

 מס לכללי) 6)(א(2 תקנה פי על במקור מס ומניכוי שכר ממס פטורה תהיה, כאמור הכספים העברת

 . 1990-ן"התש, )גמל בקופות כספים של ייעוד ושינוי העברה בשל ממס פטור( הכנסה

 . ימים 60 אותם בתום תתרוקן ערבי בנק של המרכזית הקופה כי, יודגש

 פרישתם ובעת, לפקודה טז103 בסעיף כאמור לפיצויים בזכויות רצף יחול המועברים העובדים על .2.4

 .ערבי בנקבו בבנק עבודתם תקופת הפרישה מענקי על הפטור חישוב לעניין בחשבון תובא, מהבנק

 הוראות לפי ערבי מבנק פטור פרישה מענק קיבל, המיזוג עקב או, המיזוג למועד קודם שפרש עובד .2.5

 הפרישה מענק את יראו, הפרישה ממועד חודשים שישה בתוך בבנק לעבוד וחזר, לפקודה) א7(9 סעיף

 .כמתחייב המס את ינכה הבנק זה ובמקרה, עבודה כשכר האמור העובד שקיבל

 ייחשב, כאמור החברות ידי על המיזוג עקב הנעשה במיזוג המשתתפות בחברות לעובדים תשלום כל .2.6

 ותשלום עבודה ומשכר ממשכורת ניכוי( הכנסה מס לתקנות בהתאם מס ממנו וינוכה עבודה כהכנסת

 .1993-ג"התשנ, )מעסיקים מס

 הוראות לעניין מיעוט מניות כבעלת במדינה לראות ניתן כי הובהר, לאומי בבנק ישראל מדינת החזקות לגבי .3

 התקופה במהלך, חלקן או כולן, לאומי בבנק מניותיה תמכור ישראל מדינת אם וכי לפקודה) ה(י103 סעיף

 בעלי של בשליטה שלא או בידיעה שלא כאירוע תחשב המכירה, לפקודה 103 בסעיף כהגדרתה הנדרשת

 . לפקודה) ה(י103 בסעיף כאמור, המניות

-  כלליות הבהרות .4

 לרבות, המיסוי ובהחלטת בפקודה הקבועים התנאים יתר של המלא בקיומם מותנית המיסוי החלטת .4.1

 במועד תחילתה אשר, לפקודה 103 בסעיף כהגדרתה, הנדרשת לתקופה מתייחסים אשר התנאים

 . המיזוג

 ביצוע לעצם ביאור, מס לצרכי ההתאמה ובדוחות הכספיים בדוחות לכלול התחייבו ערבי ובנק הבנק .4.2

 השנתיים הכספיים הדוחות לגבי תחול זו דרישה. המיסוי החלטת תנאי יפורטו זה בביאור. המבנה שינוי

 לאומי ובנק ערבי בנק של מס לצרכי ההתאמה ודוחות 2015 לשנת לאומי קבוצת ושל ערבי בנק של

 .2015 לשנת
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 או/ו הפעולות או/ו העסקאות או/ו העובדות לעניין כלשהיא בדרך אישור משום המיסוי בהחלטת אין .4.3

 לגורם כלשהי בדרך שומה עשיית משום המיסוי בהחלטת אין, כן כמו. הבנק ידי על שנמסרו הנתונים

 .השומה פקיד ידי על ויבחנו יכול אשר נושאים, כלשהו

 בנק של המיעוט מניות רכישת בגין המס היבטי לעניין כלשהי בדרך אישור משום המיסוי בהחלטת אין .4.4

 במקור הניכוי או/ו ההכנסה סיווג או/ו הסופית המס חבות של כלשהי בדרך קביעה משום או/ו ערבי

 פקיד ידי על ויבחנו יכול אלו נושאים, בעקיפין או/ו במישרין ערבי בבנק המיעוט מניות רכישת בגין

 .השומה

 פי ועל הפקודה פי על המסים רשות או/ו השומה פקיד מסמכויות לגרוע כדי המיסוי בהחלטת אין .4.5

 . דין כל הוראות

 ובעל בכתב המיסים רשות בפני שהוצגו והמסמכים המצגים סמך על ניתנה המיסוי החלטת כי הובהר .4.6

 החלטת. לפקודה 2-ה בחלק הקבועים לתנאים ובכפוף, המיסוי בהחלטת המפורטים אלה לרבות, פה

 או נכונים אינם הבקשה במסגרת שנמסרו והעובדות הפרטים כי יתברר באם, למפרע תבוטל המיסוי

 שהתנתה התנאים כי או נתקיימו לא שפורטו מהותיים פרטים כי שיתברר או, מהותי באופן מלאים אינם

 .נתקיימו לא המיסוי בהחלטת המיסים רשות

 בהחלטת המפורט המבנה בשינוי המשתתפים לצדדים, בעקיפין ובין במישרין בין, בניכוי יותרו לא .4.7

 לרבות, המבנה בשינוי בעקיפין או/ו במישרין, הכרוכות הוצאות כל, אליהם הקרוב לצד או/ו המיסוי

 . לפקודה 17 סעיף לפי כהוצאה או כניכוי, למיניהם ואגרות יועצים, מומחים, ביקורת, משפטיות הוצאות

 המיסים ברשות ופיצולים מיזוגים למחלקת בכתב לאשר, ולחוד ביחד, התחייבו ערבי ובנק הבנק .4.8

 תנאי כל את לקבל מסכימות הן כי, המיסוי החלטת קבלת ממועד ימים 30 בתוך, השומה ולפקיד

.כנדרש נמסרו כאמור אישורים. הסתייגות וללא, וכלשונם ככתבם, המיסוי החלטת
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 מהותיים ושינויים התפתחויות ,תופעות ,מגמות

1Fבמשק עיקריות התפתחויות

1 

 הצמיחה לקצב בדומה ,ריאליים במונחים ,%2.6-בכ 2015 בשנת התרחב הגולמי המקומי התוצר ,ס"הלמ אומדן פי על

 .צמצום נרשם וביצוא קבועים בנכסים בהשקעות בעוד הפרטית בצריכה גידול ידי על הובלה הצמיחה .2014 בשנת

 העולמי המשק

 2015 בשנת בעולם מיחההצ להתפתחות האומדן את ,)IMF( הבינלאומית המטבע קרן עדכנה ,2016 ינואר בחודש

 היו המתקדמות המדינות בקרב השינויים .2015 אוקטובר מחודש קודם לפרסום בהשוואה ,2016-ל התחזית ואת

 %2.5-בכ הסתכמה 2015 בשנת האירו גוש ובאזור ב"בארה הצמיחה ,הקרן של המעודכנים האומדנים פי על .מינוריים

 התוצר לצמיחת התחזית .בהתאמה ,%1.7-ו %2.6-בכ להסתכם צפויה היא 2016 בשנת ואילו בהתאמה ,%1.5-ו

 .%3.1 על נותרה 2015 בשנת העולמי

  ומימונו המדינה תקציב

 גירעון לעומת זאת .תוצר %2.15-כ שהם ,ח"ש מיליארד 24.5-כ של בהיקף בתקציב גרעון לממשלה היה 2015 בשנת

 בפועל הגירעון של הסטייה ).תוצר %2.75( ח"ש מיליארד 31.4-כ של ,5201 לשנת התקציב הצעת פי על ,מתוכנן שנתי

 3.3-כ של בסך מהמתוכנן נמוכות והוצאות ח"ש מיליארד 3.6-כ של מהחזוי גבוהות בהכנסות מקורה ,שתוכנן מזה

 מסגרת ללא הממשלה פעלה ,2015 בנובמבר 19-ה ועד השנה ראשית מאז כי לזכור יש זה בהקשר .ח"ש מיליארד

 בכל 2014 שנת מתקציב 121/ להוציא לממשלה התאפשר המדינה משק יסוד לחוק ובהתאם מאושרת תקציב

 .חודש

  הון ותנועות חוץ סחר

 דולר מיליארד 6-כ של ירידה ,דולר מיליארד 7.9-בכ 2015 בשנת הסתכם ישראל של הכולל המסחרי הגירעון

 במונחי ,היבוא בערך ניכר צמצום בהשפעת מקורו המסחרי בגירעון םהצמצו .2014 בשנת שהיה לגרעון בהשוואה

  .העולמי בשוק המחירים ירידת רקע על ,השאר בין ,אנרגיה מוצרי של ,דולר

 הישירות ההשקעות .הנכנסות ההון מתנועות גבוה בהיקף ח"במט היוצאות ההון תנועות הסתכמו ,2015 בשנת

 חוץ תושבי של הפיננסיות ההשקעות ואילו דולר מיליארד 8.0-בכ הסתכמו ,הבנקאית המערכת דרך ,בישראל

 הישירות ההשקעות( ל"בחו ישראל תושבי של ההשקעות היקף ,זאת לעומת .דולר מיליארד 2.9-בכ הצטמצמו

 אשר ,פיננסיות השקעות מרביתן ,דולר מיליארד 7.3-בכ הסתכם )הפיננסיות וההשקעות בישראל הבנקים באמצעות

 .החליפין בשער לשינויים חשיפה לנטרל כדי ותמגודר בחלקן

 ח"המט ויתרות החליפין שער

 על ,זאת .%10.1-כ של ייסוף נרשם ,לאירו ביחס כאשר ,%0.3-כ של בשיעור לדולר ביחס השקל פוחת 2015 בשנת

  .בעולם הדולר מול האירו של המשמעותית היחלשותו רקע

                                                           
 .ערך לניירות הבורסה ,האוצר משרד ,ישראל בנק ,לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה פרסומי :הנתונים מקורות  1
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 86.1-לכ בהשוואה ,דולר מיליארד 90.6-כ על ,2015 דצמבר חודש בסוף עמדו ישראל בבנק החוץ מטבע יתרות

  .ישראל בנק של ח"מט מרכישות ברובה הושפעה ,ביתרות העלייה .2014 בסוף דולר מיליארד

 השפעת לקיזוז הרכישות תכנית במסגרת ,ישראל בנק ידי על ח"המט רכישות הסתכמו ,שחלפה השנה במהלך

 מיליארד 8.8-כ של בהיקף ח"מט רכש ישראל בנק ,הכל בסך .דולר ליארדמי 3.1-בכ ,החליפין שער על הגז הפקת

 .2015 במהלך דולר

 מוניטרית ומדיניות אינפלציה

 של המחירים יציבות יעד של התחתון לגבול מתחת המצוי שיעור ,%1.0-ב 2015 בשנת ירד לצרכן המחירים מדד

 על במישרין המשפיעה בעולם האנרגיה במחירי הירידה הוא המדד לירידת עיקרי הסבר .%3 עד %1 ,הממשלה

 לעומת שחלפה בשנה ירדו המדד סעיפי מרבית .2015 בשנת שינוי חל לא ,אנרגיה ללא במדד ,כך .בישראל מחיריהם

 ).%13.2( והירקות והפירות )%2.2( הדיור :בעלייתם שבלטו סעיפים שני

  הריבית הורדה ,2015 מרס לחודש הריבית בהחלטת .%0.25 על 2014 דצמבר בחודש עמדה ישראל בנק ריבית

 ינואר לחודשים בהחלטות וכן 2015 דצמבר עד אפריל לחודשים בהחלטה גם זו ברמה נשמרה והיא %0.10-ל

 מול קלהש של האפקטיבי החליפין בשער הייסוף קצב התגברות שלאור סברה המוניטרית הוועדה .2016 ופברואר

 ,המדיניות יעדי בהשגת לתמוך כדי ביותר המתאים הצעד היא %0.10 של לרמה הריבית הפחתת המטבעות סל

 שהמדיניות מעריכה היא כי הועדה ציינה 2016 פברואר לחודש הריבית בהודעת .המתונה האינפלציה סביבת בהינתן

 והסיכונים ,גברו האינפלציה יעד להשגת םשהסיכוני סבורה שהיא וכן רב זמן למשך מרחיבה תיוותר המוניטרית

 .גבוהים נותרו לצמיחה

 הישראלי ההון שוק

  עלייתו הסתכמה 2014 שבשנת לאחר ,%6.8-בכ 2015 בשנת עלה להמרה הניתנים הערך וניירות המניות מדד

 האטת רקע על )השלישי ברביע החל בעיקר( בעולם ההון בשוקי מהירידות הושפעה העליות התמתנות .%11.5-בכ

 השערים לעליות הם אף תרמו הגיאופוליטי והמצב בישראל הצמיחה האטת כאשר ,בסין הכלכלית הפעילות

  .בשפל המצוי האבטלה שיעור כמו חיוביים מאקרו וגורמי הנמוכה הריבית למרות ,זאת .המתונות

 %19.5-כ של בשיעור 2015 בשנת עלה להמרה הניתנים הערך וניירות המניות של הממוצע היומי המסחר מחזור

 .ל"ובחו בארץ ההון בשוק הערה הפעילות רקע על זאת .ח"ש מיליון 1,449-בכ והסתכם 2014 לממוצע בהשוואה

 המדד צמודות הממשלתיות החוב אגרות מדד .תמעורב במגמה 2015 בשנת התאפיין הממשלתיות החוב אגרות שוק

 מדד( %2.8-כ של בשיעור עלה צמודות-הלא הממשלתיות החוב אגרות מדד ואילו %0.2-כ של מזערי בשיעור ירד

 ,זאת ).%0.1-כ של ירידה נרשמה ,"גילון" ,משתנה בריבית האגרות במדד ואילו %3.3-בכ עלה קבועה בריבית האגרות

 מנכסים ביקושים מסיטה אשר ,לצרכן המחירים במדד בירידה ביטוי לידי שבאה ,המתונה ציההאינפל סביבת רקע על

 .צמודים שאינם לכאלה מדד צמודי

  של מתונות שערים עליות 2015 בשנת נרשמו ,המדד צמודות )חברות ח"אג( ממשלתיות-הלא החוב אגרות בשוק

  .2014 בשנת %1.0-כ של שערים עליות לאחר ,זאת .%0.8-כ
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 הציבור שבידי הכספיים הנכסים

 3,340-בכ ,2015 דצמבר חודש בסוף והסתכם %5.3-בכ 2015 בשנת גדל הציבור שבידי הכספיים הנכסים תיק שווי

 המניות משקל .צמוד הלא ברכיב הגידול בלט כאשר ,רכיביו בכל מעלייה נבעה התיק בשווי העלייה .ח"ש מיליארד

-כ לעומת ,%23.5-לכ 2015 דצמבר חודש בסוף הגיע הישראלי הציבור של םהכספיי הנכסים בתיק )ל"ובחו בארץ(

  .2014 דצמבר בחודש %24.0

 הבנקאי האשראי

 לפני( הבית למשקי והאשראי העסקי האשראי את הכולל ,הפרטי לסקטור הניתן במשק הבנקאי האשראי היקף

  של עלייה של תוצאה זוהי .%5.5-בכ 2015 של הראשונים החודשים עשר באחד התרחב ,)אשראי להפסדי הפרשות

 רכיבי התפתחות .הבית למשקי שניתן באשראי %7.1-כ של והתרחבות העסקי לסקטור שניתן באשראי %3.9-כ

 )צרכני אשראי( לדיור שלא האשראי כאשר ,לדיור באשראי %8.0-כ של גידול על הצביעה הבית למשקי האשראי

 .%5.2-בכ התרחב
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 :להלן פרטים על שערי החליפין היציגים ומדד המחירים לצרכן ושיעורי השינוי בהם

   בדצמבר 31  

  2015 2014 2013 2012 

    ח"בש  

      :שער החליפין של

 3.733 3.471 3.889 3.902  ב"דולר של ארה

 4.921 4.782 4.725 4.247  אירו

 6.037 5.742 6.064 5.784  לירה שטרלינג

 4.077 3.897 3.929 3.925  פרנק שויצרי

      

    )נקודות(  :מדד המחירים לצרכן

 105.5 107.5 107.4 106.4  ידועמדד  -לחודש נובמבר 

 105.7 107.6 107.4 106.3  מדד בגין -לחודש דצמבר 

      
 :להלן שיעורי השינוי

   בדצמבר 31  

  2015 2014 2013 2012 

    %-ב  

      :שיעור השינוי

 5.2 )7.0( 12.0 0.3  ב"דולר של ארה

 3.9 )2.8( )1.2( )10.1(  אירו

 9.9 )4.9( 5.6 )4.6(  לירה שטרלינג

 7.6 )4.4( 0.8 )0.1(  פרנק שויצרי

      

      :מדד המחירים לצרכן

 4.0 1.9 )0.1( )0.9(  מדד ידוע -לחודש נובמבר 

 3.8 1.8 )0.2( )1.0(  מדד בגין -לחודש דצמבר 
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 הפעילות בסביבת מתפתחים סיכונים

 ביכולות העלייה ,העסקית במורכבות הגידול עם האחרונה בתקופה שהתגברו סיכונים הנם הבאים הסיכונים
 :הרגולציה והעצמת הטכנולוגיות

  ההון דרישות ובראשן הרגולציה דרישות התגברות

 של ההון הלימות ודרישות הרווחיות ,העסקי המודל על משפיעה ,ההון דרישות ובראשן ,הרגולציה דרישות התגברות
  .הקבוצה של העסקית בסביבה לשינוי לגרום יכולים אשר שונים רגולטורים של מהוראות נובע הסיכון .הקבוצה

 .הפיננסי מהמשבר הלקחים הפקות רקע על ,ובישראל בעולם מבנקים הדרישות מאוד הוחמרו האחרונות בשנים
 והנזילות ההון דרישות של משמעותי בחיזוק בעיקר טיפלו ,3 באזל בהוראות ביטוי לידי שבאו כפי יקרייםהע השינויים

 לאומי .העסקי המודל על והן הרווחיות על הן - משמעותית הנה אלו דרישות של ההשפעה .ובעולם בארץ הבנקים של
  .הרגולטור ידי על הנדרשים ההון ליעדי להגעה נערך

 ,אשראי נתוני חוק הצעת ,"שטרום ועדת" של הביניים דוח כדוגמת נוספות פוטנציאליות רגולציות ברקע ,נוסףב
 .בהתאם ונערך אותן לומד ,הטיוטות אחר עוקב הבנק .ועוד 4 באזל בנושא בינלאומיות טיוטות

  כלכלי-מאקרו סיכון

 כלכלית צמיחה רמות ,בעולם נמוכה ריבית מסביבת הנובע הקבוצה ולהון להכנסות סיכון הינו כלכלי-מאקרו סיכון
 ובמזרח בעולם במדינות גיאופוליטית יציבות אי ,האירו גוש יציבות ,המתעוררים והשווקים סין ,לעבר ביחס נמוכות
 אחר ועוקב םמערכתיי קיצון תרחישי תחת כלכלית המאקרו לסביבה הסיכון רמת את בוחן הבנק .בפרט התיכון

 .נדרש כאשר פעילותו את להתאים מנת על בשוק ההתפתחויות

 וסייבר מידע אבטחת סיכוני

 מידע חשיפת וכולל ,הסייבר מרחב דרך התקפה באמצעות הבנק של מהותי בנכס כפגיעה מוגדר סייבר סיכון
  ).שיבוש( המידע ושלמות מהימנות ,)השבתה( המידע זמינות ,)זליגה(

 מתמדת לעליה עדים אנו אולם ,האחרונות בשנים הבנק של הפעילות את מלווים והם חדשים אינם סייבר סיכוני
  .ובישראל כולו בעולם האיומים ובעוצמת בהיקף

 .והגנה בקרה ותהליכי מנגנוני ביישום מאמצים משקיע לאומי

 .Uתפעוליים סיכוניםU פרק ראה וסייבר מידע אבטחת לסיכוני בנוגע נוסף למידע

  הטכנולוגי הסיכון

 מדרישות השאר בין שנובעים ,והתפעולית הבנקאית בסביבה בפעילות משמעותיים שינויים חלים האחרונות בשנים
 .וחדשניות מתקדמות טכנולוגיות ולשילוב פעילותם ניהול אופן לגבי הלקוחות מצד חדשות
 תעשיית ,ענן שרותי ,מובייל שימושי ,דיגיטליים בערוצים שירותים למתן השאר בין מתייחסות אלו טכנולוגיות סביבות
 .ועוד הפינטק

 .תואמות טכנולוגיות לתשתיות הבנק נדרש ,ל"כנ מתקדמים שירותים לאפשר בכדי
 סיכונים לניהול העקרונות את המגדיר מדיניות מסמך בבנק ומוטמע נכתב ל"הנ הסיכונים את לנהל מנת על

 העבודה ותהליכי בבנק השונים הגורמים של והאחריות הפעולה תחומי ,הארגונית המסגרת את וכולל טכנולוגיים
  .המידע טכנולוגית סיכוני לניהול הנדרשים

 .Uתפעוליים סיכוניםU פרק ראה הטכנולוגי לסיכון בנוגע נוסף למידע
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  הכספיים בדוחות בסעיפים מהותיים שינויים

 מרווחים 2015 בשנת מהותית הושפע ")הנקי הרווח" להלן( הבנקאי התאגיד מניות לבעלי המיוחס הנקי הרווח

 ללקוחות הקשורות החקירות בגין מההוצאות מהותית הושפע 2014 לשנת הנקי הרווח בעוד לישראל החברה ממימוש

  .ל"חו

 .ל"הנ ההשפעות בנטרול וכן והפסד הרווח בדוח שמדווחות כפי הכספיות התוצאות ריכוז להלן

 לשנה שהסתיימה ביום 
 2015 2014 
  ח "במיליוני ש 

 )א(1,413 2,835 רווח נקי מדווח
 )א(5.4% 10.3% (%)מדווחת  תשואה להון

 - 638 רווח ממימוש מניות החברה לישראל
 342 - רווחים ממימוש השקעות על ידי החברה לישראל

 (1,026) (48) ל"הוצאות בגין ההסדרים עם רשויות חו
 134 (106) התאמת מענק תשואה לרווח פרופורמה

 1,963 2,351 רווח נקי פרופורמה
 7.7% 8.5% תשואה פרופורמה 

 )א(74.9% 65.9% יחס יעילות מדווח
 67.8% 68.9% יחס יעילות פרופורמה

    
וכן יישום למפרע של  U.1.ד.1ביאור Uראה , ב בנושא זכויות עובדים"מחדש עקב יישום למפרע של כללי החשבונאות המקובלים בארההוצג  )א(

  U.2.ד.1ביאור Uראה , הוראות המפקח על הבנקים בנושא היוון עלויות לפיתוח עצמי של תוכנה
 

  7.7%-מ גידול בתשואה להון( 2014ח אל מול זה של "מיליון ש 388-גבוה בכ 2015הרווח הנקי פרופורמה בשנת 

 :מראה כי 2015לזה של  2014עיקרי ההשוואה בין הרווח פרופורמה של  ).8.5%-לכ

ולאור המדד ) 0.61% - 2014, 0.13% - 2015ממוצע (לאור הירידה המשמעותית בסביבת הריבית השקלית  .א

 ישנה ירידה של ) 2014-ב 0.1%אל מול מדד שלילי של  0.9%מדד שלילי של ( 2015-השלילי הגבוה יותר ב

). שנה מול שנה 3.5%(השפעת זו מותנה על ידי גידול בהיקפי האשראי . ח בהכנסות ריבית נטו"ש מיליון 245-כ

על ) לפני מס(ח "מיליון ש 140-השפיע שלילית בכ) 0.7%-כ( 2015הרביעי של שנת  הרביעהמדד השלילי של 

 . תוצאות רבעון זה

עיקר גידול זה מקורו . 2014ח אל מול "שמיליון  345-בכ 2015עלו בשנת  -הכנסות שאינן מריבית פרופורמה  .ב

ח לפני מס ומרווח ממימוש מניות מובילאיי ודרך ארץ "מיליון ש 380-ב בסך של כ"מרווח מכירת בניינים בארה

בגין מניית  הגידול קוזז מרישום הוצאות ירידת ערך .שנזקפו ברבעון הרביעי ח לפני מס"מיליון ש 244-בסך כ

 .ח לפני מס"מיליון ש 282-בסך כ 2015ולדינגס ברביע הרביעי של שנת קנון ה

הוצאות בגין הפסדי אשראי מתוך  0.08%ח לרמה של "מיליון ש 273-היקף ההוצאה להפסדי אשראי ירד בכ .ג

 208וזאת בעיקר בשל רישום הוצאות הפסדי אשראי בסך ) 2014-ב 0.19%מרמה של (האשראי לציבור נטו 

הפרשה קבוצתית "בנוגע ל 2015עקב יישום לראשונה של הוראת בנק ישראל מינואר  2014בשנת ח "מיליון ש

 ".בגין אשראי לאנשים פרטיים
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הרווח הנקי של ) שלוחות שוויץ ולוקסמבורג(לאור ההחלטה על יציאת הבנק מהבנקאות הפרטית האירופאית  .ד

מתוך סכום . הוצאות סגירה והפחתות מוניטין אשר בעיקרן הינן, ח"מיליון ש 170-נפגע בכ 2015הקבוצה לשנת 

 .ח"מיליון ש 100-הפגיעה ברווח הנקי של הרבעון הרביעי הסתכמה בכ, זה

עברה האחזקה בחברה לישראל לתיק הזמין  2015הראשון של שנת  הרביעבתום  -השפעת חברות כלולות  .ה

 2015-נרשמו ב 2014-בהשוואה ל. והקבוצה הפסיקה לרשום את הרווח בגין חברה זו על בסיס השווי המאזני

  .ח"מיליון ש 135-רווחי אקוויטי גבוהים בכ

 . 2014 בשנת ח"ש 0.96 לעומת ח"ש 1.92 היה 2015 בשנת הבנקאי התאגיד מניות לבעלי המיוחס למניה הנקי הרווח

 שווי לפי למכירה זמינים ערך ניירות הצגת בגין התאמות גם כולל הנקי לרווח בנוסף( מס השפעת לאחר הכולל הרווח

ברווח הכולל נובע מגידול  הגידול. ח"ש מיליון 2,936בסך  2015 בשנת הסתכם) כספיים דוחות מתרגום והתאמות הוגן

ח לאחר מס אשר קוזז "מיליון ש 414בסך  מגידול בהתאמות חיוביות של התחייבויות בגין הטבות לעובדים, ברווח הנקי

 .ח לאחר מס"מיליון ש 327מקיטון בהתאמות בגין ניירות ערך זמינים למכירה בסך 

.Uערך ניירותU סעיף, ההון והלימות ההון, התחייבויותה ,הנכסים של וההתפתחות המבנה פרק ראה למידע נוסף
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2Fאחר כולל וברווח בהוצאות ,בהכנסות מהותיות התפתחויות

1 

 בסך 2015 בשנת הסתכם לאומי קבוצת של ")הנקי הרווח" :להלן( הבנקאי התאגיד מניות לבעלי המיוחס הנקי הרווח

  .%100.6 של גידול ,2014 בשנת ח"ש מיליון 1,413 לעומת ח"ש מיליון 2,835

 :כדלקמן מוסבר 2014 שנת לעומת 2015 בשנת הנקי ברווח גידולה

   בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 השינוי 2014 2015 

 באחוזים ח"במיליוני ש  ח"במיליוני ש 

 )3.3( )245( 7,363  7,118  נטו, הכנסות ריבית

 )57.8( )273( 472  199  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 22.5  1,156  )א(5,141  6,297  הכנסות שאינן מריבית

 )5.7( )535( )א(9,371  8,836  הוצאות תפעוליות ואחרות

 64.6  1,719  2,661  4,380  רווח לפני מיסים

 32.3  413  )א(1,278  1,691  הפרשה למס

 94.4  1,306  1,383  2,689  רווח לאחר מס

 +  135  42  177  חברות כלולות ) הפסדי(חלק הבנק ברווחי 

 -  )19( )12( )31( רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 +  1,422  1,413  2,835  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

   5.4  10.3  )באחוזים( תשואה להון

   0.96  1.92  )ח''ש( רווח למניה
     
וכן יישום למפרע של  U.1.ד.1ביאור Uראה , ב בנושא זכויות עובדים"מחדש עקב יישום למפרע של כללי החשבונאות המקובלים בארההוצג  )א(

 U.2.ד.1ביאור Uראה , הוראות המפקח על הבנקים בנושא היוון עלויות לפיתוח עצמי של תוכנה
 

 נטו, ריבית הכנסות

 בשנת ח"ש מיליון 7,363-ל בהשוואה, ח"ש מיליון 7,118-ב 2015 בשנת הסתכמו לאומי קבוצת של נטו, ריבית הכנסות

 . 3.3% של בשיעור, ח"ש מיליון 245 של יטוןק, 2014

הריבית (במשק  הריבית בעיקר מהמשך ירידת נובע אשתקד לעומת 2015 בשנת נטו ריבית בהכנסותקיטון ה

ההשפעה קוזזה חלקית על  .)0.13%-של כ 2015לעומת ריבית ממוצעת בשנת  0.61%-היתה כ 2014הממוצעת לשנת 

 .ידי גידול באשראי

) ריבית נושאי נכסים על נטו התשואה( ריבית נושאי נכסים של הממוצעת היתרה לבין נטו, ריבית הכנסות של היחס

 .אשתקד המקבילה בתקופה 2.22% לעומת 2.00% הינו

 . 2014 בשנת 1.98% של פער לעומת 1.84% הוא 2015 בשנת הכולל הריבית פער

                                                           
 הדולר לעומת נומינלית פוחת השקל .%0.9-ב 2015 בשנת ירד ,הידוע לצרכן המחירים מדד .מדווחים בערכים נערכו הכספיים הדוחות 1

  .ח"ש 3.902 היה 2015 בדצמבר 31-ב הדולר של היציג השער .%10.1-ב השקל יוסף האירו ולעומת ,%0.3-ב האמריקאי
 .ה.1 ביאור ראה נוסף למידע 
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 :כדלקמן היו מגזרים לפי בישראל בפעילות הריבית פערי

 1.30% היה ח"המט במגזר הריבית פער. אשתקד המקבילה בתקופה 2.49% לעומת 2.23%, צמוד הלא השקלי במגזר

 המקבילה בתקופה 0.42% לעומת 0.44% היה הריבית פער המדדי במגזר. אשתקד המקבילה בתקופה 1.74% לעומת

  .אשתקד

 .Uשיעורי הכנסות והוצאות וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריביתU - 1בנוגע להכנסות והוצאות ריבית ראה נספח  נוסף למידע

 אשראי הפסדי בגין הוצאות

   בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  
  השינוי 2014 2015 
 באחוזים ח"במיליוני ש ח"במיליוני ש 

 - )160( )94( )254( הפסדי אשראיפרטנית בגין ) הכנסה(הוצאה 
 )20.0( )113( 566  453  קבוצתית בגין הפסדי אשראי) הכנסה(הוצאה 

 )57.8( )273( 472  199  בגין הפסדי אשראי) ההכנסה(סך כל ההוצאה 
     :יחסים באחוזים
 הפרטנית בגין) ההכנסה(שיעור ההוצאה 

   )0.03( )0.09( נטו, הפסדי אשראי מסך האשראי לציבור
 שיעור ההוצאה הקבוצתית בגין הפסדי

   0.22  0.17  נטו , אשראי מסך האשראי לציבור
 הכולל בגין) ההכנסה(שיעור ההוצאה 

   0.19  0.08  נטו, הפסדי אשראי מסך האשראי לציבור

     
 מיליון 472 לסך בהשוואה, ח"ש מיליון 199-בכ 2015 בשנת הסתכמו לאומי קבוצת של אשראי הפסדי בגין הוצאות

 2015 בשנת ח"ש מיליון 149 בסך אשראי הפסדי בגין ההוצאות הסתכמו בבנק. 57.8% של קיטון, 2014 בשנת ח"ש

 .2014 בשנת ח"ש מיליון 195 לעומת

 אשראי בגין קבוצתית הפרשה"ל בנוגע 2015 מינואר ישראל בנק הוראת של לראשונה עקב יישום 2014בשנת 

בשנת עדכן הבנק  ל"להוראה הנבהתאם . ח"מיליון ש 208נרשמו הוצאות להפסדי אשראי בסך  "פרטיים לאנשים

מיליון  26-וכתוצאה מכך נרשמו כ הפרשה הקבוצתיתבאופן החישוב של מדידת שיעור הפסדי האשראי את  2015

 .ח בהוצאות להפסדי אשראי"ש

 U.6.ד.1ביאור U ראה "פרטיים לאנשים אשראי בגין קבוצתית הפרשה"ל ל בנוגעהוראת בנק ישרא למידע נוסף בנוגע ליישום לראשונה של
  13Uביאור U ,Uסיווג וכללי הפרשה להפסדי אשראי, הערכה, גילויUסעיף , למידע נוסף בנוגע להוצאות הפסדי אשראי ראה פרק סיכון אשראי

U 29וביאורU.  
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 מריבית שאינן הכנסות

   בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

  השינוי  2014 2015 

 באחוזים ח"במיליוני ש ח"במיליוני ש 
 +  815  795  1,610  הכנסות מימון שאינן מריבית

 )1.8( )75( 4,167  4,092  עמלות
 +  416  179  595  הכנסות אחרות

 22.5  1,156  5,141  6,297  סך הכל
     

 ח"ש מיליון 5,141-ל בהשוואה, ח"ש מיליון 6,297-ב 2015 בשנת הסתכמו לאומי קבוצת של מריבית שאינן הכנסות

 . 22.5% של בשיעור, ח"ש מיליון 1,156 של גידול, 2014 בשנת

 :הגידול בהכנסות שאינן מריבית נובע מהגורמים כדלקמן

מיליון  811(עקב רווח ממימוש מניות החברה לישראל , ח"מיליון ש 815גידול בהכנסות מימון שאינן מריבית בסך  •

ח "מיליון ש 152-נרשמו השנה הוצאות בסך כ, מנגד). ח"מיליון ש 100(ודרך ארץ ) ח"מיליון ש 144(מובילאיי , )ח"ש

 .בניכוי דיבידנד שהתקבל בגין מניית קנון הולדינגס עקב ירידת ערך

 .ב"הבנק לאומי אר, בעיקר כתוצאה ממכירת בניינים בחברת הבת, ח"מיליון ש 416גידול בהכנסות אחרות בסך  •

 .ח בעיקרן כתוצאה ממכירת הפעילות של לאומי שוויץ ליוליוס בר"מיליון ש 75הגידול קוזז מקיטון בעמלות בסך 

 .1.8%-גידול של כ, ח"מיליון ש 66-בנטרול השפעה זו גדלו העמלות בכ

, 2014 בשנת ח"ש מיליון 3,331 לעומת, ח"ש מיליון 4,200-ב 2015 בשנת הסתכמו הבנק של מריבית שאינן הכנסות

 .26.1% של בשיעור, ח"ש מיליון 869 של גידול

 :מריבית שאינן מימון הכנסות פירוט להלן

   בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  
  השינוי  2014 2015 
 באחוזים ח"במיליוני ש ח"במיליוני ש 

  נטו בגין מכשירים נגזרים) הוצאות(הכנסות 
 +  399  )346( 53  נטו, והפרשי שער

 )11.7( )24( 205  181  נטו, ח זמינות למכירה"רווחים ממכירת אג
 +  851  452  1,303  )א(רווחים מהשקעות במניות כולל דיבידנדים

 )60.7( )17( 28  11  רווחים נטו בגין הלוואות שנמכרו

 רווחים שמומשו ושטרם מומשו מהתאמות 
 )86.4( )394( 456  62  נטו, ח ומניות למסחר"אג לשווי הוגן של

 +  815  795  1,610  סך הכל
     
ח "מיליון ש 100-ח ו"מיליון ש 288, ח"מיליון ש 811מובילאיי ודרך ארץ בסך , כולל בעיקר רווח ממכירת מניות החברה לישראל 2015בשנת  )א(

 70-ח ו"מיליון ש 144, ח"מיליון ש 150מובילאיי ופרטנר בסך , מניות טאוארכולל רווח ממכירת  2014לפני השפעת המס בהתאמה ובשנת 
כולל הוצאות לירידת ערך בניכוי דיבידנד שהתקבל בגין מניית קנון  2015בשנת , כמו כן. ח לפני השפעת המס בהתאמה"מיליון ש

 .ח לפני השפעת המס"מיליון ש 152הולדינגס בסך 
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 :העמלות פירוט להלן

   בדצמבר 31שנסתיימה ביום לשנה  

  השינוי  2014 2015 

 באחוזים ח"במיליוני ש  ח"במיליוני ש 

 )7.2( )59( 821  762  ניהול חשבון 

 )17.3( )141( 816  675  מסוימים פעילות בניירות ערך ובמכשירים נגזרים

 2.6  24  939  963  כרטיסי אשראי

 2.0  4  196  200  טיפול באשראי

 7.0  20  286  306  הפצת מוצרים פיננסיים עמלות

 2.2  7  318  325  הפרשי המרה

 11.3  55  487  542  מעסקי מימון עמלות

 4.9  15  304  319  אחרות עמלות

 )1.8( )75( 4,167  4,092  סך כל העמלות
     

הושפע מירידה בפעילות של השלוחה בשוויץ עקב השלמת מכירת הפעילות  2015ההכנסות מעמלות בשנת סך 

בנטרול השפעה זו גדלו העמלות ). ח"מיליון ש 141-השפעה של כ( 2015ליוליוס בר במהלך הרביע הראשון של שנת 

 .1.8%-גידול של כ, ח"מיליון ש 66-בכ

  .2014 בשנת 44.5% של כיסוי לעומת והאחרות התפעוליות מההוצאות 46.3% מכסות מעמלות ההכנסות

 :האחרות ההכנסות פירוט להלן

   בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

  השינוי  2014 2015 

 באחוזים ח"במיליוני ש  ח"במיליוני ש 

 )10.3( )4( 39 35 רווחים מיעודה לפיצויים

 +  420 140 560 מכירת בניינים וציוד -הכנסות אחרות

 +  416 179 595 סך הכל

     
 .ח"מיליון ש 380-ב בסך כ"מרווח ממכירת בניינים בחברת הבת בארה נובע אחרות הכנסותהגידול ב

 בשיעור היה) מריבית שאינן והכנסות נטו, מריבית הכנסות, קרי( ההכנסות כל מסך מריבית שאינן ההכנסות משקל

 .2014 בשנת 41.1% לעומת 46.9% של
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 ואחרות תפעוליות הוצאות

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

  השינוי  2014 2015 

 באחוזים ח"במיליוני ש  ח"במיליוני ש 

 5.8  297  5,151  5,448  משכורות והוצאות נלוות

 -  -  660  660  והפחתות פחת

 )0.6( )6( 1,053  1,047  הוצאות אחזקת בניינים וציוד

 ללא הוצאות הקשורות, הוצאות אחרות
 9.5  141  1,481  1,622  ל"להסדרים עם רשויות חו

 ללא, סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות
 5.2  432  8,345  8,777  ל"הוצאות הקשורות להסדרים עם רשויות חו

 )94.3( )967( 1,026  59  ל"הוצאות הקשורות להסדרים עם רשויות חו

 סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות כולל
 )5.7( )535( 9,371  8,836  ל"הוצאות הקשורות להסדרים עם רשויות חו

     
-ל בהשוואה, ח"ש מיליון 8,836-ב 2015 בשנת הסתכמו לאומי קבוצת של והאחרות התפעוליות ההוצאות כל סך

 התפעוליות ההוצאות, ל"חו רשויות עם ההסדרים בגין ההוצאות בנטרול. 5.7% שלקיטון , 2014 בשנת ח"ש מיליון 9,371

מיליון  432 שלגידול , 2014 בשנת ח"ש מיליון 8,345-ח בהשוואה ל"מיליון ש 8,777-הסתכמו ב 2015בשנת  והאחרות

 .5.2%בשיעור של , ח"ש

) וההוצאות הנלוות DFS-ו DOJסדר עם הה(ל "נכללו הוצאות הקשורות לסיום החקירה בגין לקוחות חו 2014בשנת 

  -נכללו בעיקר שני רכיבים  2015ובשנת 

אשר בוצעה בהתאם , מיליון דולר 5בהיקף של ) SEC(האמריקאית  הפרשה להסדר עם רשות ניירות ערך )א(

 . להנחיית בנק ישראל

בהתאם לצו שנחתם בין הצדדים וכן בגין ההגנה  DFS-הוצאות משפטיות עבור הליך הליווי של המוניטור מטעם ה )ב(

שיפוי במסגרת  ותלהיות בר ותצפוי, לכשיסתיימו ההליכים, האחרונות. על נושאי משרה במסגרת התובענות הייצוגיות

 .משרה של הבנקהביטוח נושאי 

 ח"ש מיליון 6,467 תלעומ, ח"ש מיליון 6,625-ב 2015 בשנת הסתכמו הבנק של והאחרות התפעוליות ההוצאות כל סך

 ההוצאות, ל"חו רשויות עם ההסדרים בגין ההוצאות בנטרול. 2.4%בשיעור של , ח"מיליון ש 158של גידול , 2014 בשנת

, 2014 בשנת ח"ש מיליון 6,211-בהשוואה ל, ח"ש מיליון 6,579-הסתכמו ב 2015 בשנת בבנק והאחרות התפעוליות

 . הגידול נובע מגידול בהוצאות מענק תשואה לעומת אשתקד .5.9%בשיעור של , ח"מיליון ש 368 שלגידול 
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 הוצאות שכר

   בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

  השינוי  2014 2015 

 באחוזים ח"במיליוני ש  ח"במיליוני ש 

 )5.9( )240( 4,082  3,842  )ב)(א(שכר ונלוות

 +  422  100  522  מענק תשואה

 פיצויים ופרישה מרצון בניכוי , הוצאות פנסיה
 11.7  115  969  1,084  )א(רווחי קופות

 5.8  297  5,151  5,448  סך הכל הוצאות שכר
     
 U. 1.ד.1ביאור Uראה , ב בנושא זכויות עובדים"הוצג מחדש עקב יישום למפרע של כללי החשבונאות המקובלים בארה )א(
 U.2.ד.1ביאור Uראה , למפרע של הוראות המפקח על הבנקים בנושא היוון עלויות לפיתוח עצמי של תוכנההוצג מחדש עקב יישום  )ב(

 

מיליון  297של גידול , 2014 בשנת ח"ש מיליון 5,151 לעומת ח"ש מיליון 5,448-ב 2015 בשנת הסתכמו השכר הוצאות

 .5.8% של בשיעור, ח"ש

ח בהוצאות מענק תשואה לאור רמת התשואה הגבוהה "מיליון ש 422-הגידול בהוצאות שכר נובע מגידול של כ

 עלו העלויות האקטואריות , בנוסף. ב"לעומת אשתקד וכן גידול בהוצאות השכר השוטפות בחברת הבת בארה

יבות הפנסיה וביטוח הבריאות של ח בעיקר עקב הוצאה חד פעמית בגין שינוי במבנה התחי"מיליון ש 115-כב

, ח"מיליון ש 240-הגידול קוזז מקיטון בהוצאות השכר התפעוליות בסך של כ, מנגד .ב"בארה, העובדים בחברת הבת

 .ובשל ירידה במצבת העובדים בקבוצה 2015בעיקר בשל השפעות חד פעמיות של הסכם השכר שנחתם בתחילת 

 U. 1.ד.1ביאור U ראה עובדים זכויות בנושא ב"רהבא חשבונאות כללי לאימוץ בנוגע למידע
 . 23U ביאורU ראה נוסף למידע

 55.0% לעומת התפעוליות ההוצאות כל מסך 61.7%-כ מהוות) מוקדמת פרישה הוצאות ללא( ונלוות שכר הוצאות

 .2014 בשנת

 )שכר למעט( ואחרות תפעוליות הוצאות

 ח"ש מיליון 4,220 לעומת ח"ש מיליון 3,388 בסך 2015 בשנת הסתכמו שכר למעט והאחרות התפעוליות ההוצאות

 . 19.7% של בשיעור, ח"מיליון ש 832של קיטון , 2014 בשנת

 :ההוצאות התפעוליות והאחרות הושפעו בעיקר מהגורמים כדלקמן

ח "מיליון ש 1,026ח לעומת "מיליון ש 59בסך  2015ל בשנת "זקיפת הוצאות בגין ההסדרים עם רשויות חו .1

 . 2014בשנת 

מיליון  137-הפרשה בגין עלויות צפויות לסגירת השלוחה בשוויץ ובלוקסמבורג והפחתת מוניטין בסך של כ .2

 .2015ח שנזקפו בשנת "ש

 .7-ו 6U ביאוריםU ראה נוסף למידע
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 .2014 בשנת 74.6% לעומת ההכנסות כל מסך 65.8% מהוות התפעוליות ההוצאות

. 2014 בשנת 2.36% לעומת, המאזן כל מסך 2.12% מהווה) שנתיים במונחים( והאחרות התפעוליות ההוצאות כל סך

 לעומת המאזן כל מסך 2.11% תמהוו ל"חו רשויות עם ההסדרים בגין ההוצאות ללא והאחרות התפעוליות ההוצאות

 . 2014 בשנת 2.10%

 מס הוצאות

 ח"ש מיליון 1,278-ל בהשוואה, ח"ש מיליון 1,691-ב 2015 בשנת הסתכמה לאומי קבוצת של הרווח על למס ההפרשה

 9.4-כ שלקיטון , 2014 בשנת 48.0% לעומת מס לפני מהרווח 38.6%-כ היה 2015 בשנת ההפרשה שיעור. 2014 בשנת

מירידה בהוצאות הלא מוכרות ביחס לתקופה המקבילה ההפרשה למס נובע בעיקר  בשיעור קיטוןה. האחוז נקודות

  .אשתקד

ח בגין "מיליון ש 49-כבהיקף של  ת מיסים נדחיםנכללה הוצא) רביעי רביע( 2015במסגרת ההוצאות של שנת 

 .2015באוקטובר  1החל מיום  17%-ל 18%-הפחתת שיעור מס הרווח מ

 מסים לאחר רווח

 שלגידול , 2014 בשנת ח"ש מיליון 1,383 לעומת ח"ש מיליון 2,689 בסך 2015 בשנת הסתכם מסים לאחר הרווח

94.4% . 

 רווחי חברות כלולות

 בהשוואה ח"ש מיליון 177 של ברווח 2015 בשנת הסתכם כלולות חברות של מס לאחר) הפסד( ווחבר הקבוצה חלק

 . 2014 בשנת ח"ש מיליון 42 שללרווח 

 :הבאות החברות מתרומת נובע זה בסעיף הרווח עיקר

 . 2014 בשנת ח"ש מיליון 8 בסך הפסד לעומת 2015 בשנת ח"ש מיליון 114 בסך רווח: מ"בע לישראל החברה .1

זמין למכירה בהתאם  מסווג הבנק את ההשקעה בחברה לישראל בתיק ניירות ערך 2015במרס  31-החל מה

חלקו של הבנק על בסיס השווי המאזני ברווח החברה . 2015במרס  31לשווי השוק של ההשקעה ליום 

הרווח בגין התאמות לשווי שוק של הבנק כולל את  2015החל מרביע שני . 2015לישראל הינו לרביע ראשון 

 .ההשקעה בחברה לישראל ברווח כולל אחר בלבד

-ב ח"ש מיליון 34 בסך רווח לעומת, 2015-ב ח"ש מיליון 44 בסך רווח מ"בע פרטנרס לאומי של כלולות חברות .2

2014 . 

 .Uחברות כלולותU פרק ראה למידע נוסף
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 נקי רווח

 לעומת ח"ש מיליון 2,866 של בסך 2015 בשנת הסתכם שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי ייחוס לפני הנקי הרווח

 .101.1% שלגידול , 2014 בשנת ח"ש מיליון 1,425 של רווח

 של רווח לעומת ח"ש מיליון 31 של בסך הסתכם 2015 בשנת שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי המיוחס הנקי הרווח

 . 2014 בשנת ח"ש מיליון 12

 של רווח לעומת ח"ש מיליון 2,835 של בסך הסתכם 2015 בשנת הבנקאי התאגיד מניות לבעלי המיוחס הנקי הרווח

 .100.6% שלגידול , 2014 בשנת ח"ש מיליון 1,413

 2015 בשנת המידע טכנולוגיית מערך בגין הבנק והוצאות השקעות

 ח"ש מיליון 450 מזה, )2014-ב ח"ש מיליון 1,388( ח"ש מיליון 1,503 בסך הסתכמו והפסד רווח בדוח שנרשמו הוצאות

 ) 2014-ב ח"ש מיליון 477( פחת בהוצאות ח"ש מיליון 593, )2014-ב ח"ש מיליון 515( ונלוות שכר בהוצאות נרשמו

 ).2014-ב ח"ש מיליון 396( אחרות בהוצאות ח"ש מיליון 460-ו

, 2015-ב הכספי בדוח כנכסים נרשמו אלא והפסד רווח בדוח נרשמו שלא המידע טכנולוגיית מערך בגין עלויות

 .2014-ב ח"ש מיליון 660 לעומת ח"ש מיליון 695 בסך הסתכמו

 לעומת ח"ש מיליון 1,750 בסך הסתכמו, 2015בדצמבר  31 ליום המידע טכנולוגיית מערך בגין במאזן הנכסים יתרת

 .2014בדצמבר  31-ב ח"ש מיליון 1,747
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  :הכולל הרווח על דוח תמצית להלן

 2015בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 רווח כולל אחר לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 

התאמות 
בגין הצגת 
 ניירות ערך

זמינים 
למכירה לפי 

 שווי הוגן

התאמות 
, )א(מתרגום

נטו לאחר 
השפעת 

 )ב(גידורים

חלק התאגיד 
הבנקאי ברווח 
כולל אחר של 

חברות 
מוחזקות 

המטופלות 
לפי שיטת 

 השווי המאזני

התאמות 
בגין 

הטבות 
 סך הכל )ג(לעובדים

רווח כולל 
אחר המיוחס 
לבעלי זכויות 
שאינן מקנות 

 שליטה

רווח כולל 
אחר 

המיוחס 
לבעלי 

 מניות הבנק

      ח"במיליוני ש 

 458  )1( 457  -  112  )149( 494  2013בינואר  1יתרה ליום 
 השפעת היישום לראשונה
 ב"של כללי חשבונאות בארה

 )725( -  )725( )725( -  -  -  "זכויות עובדים"בנושא 
 2013בינואר  1יתרה ליום 

 לאחר היישום לראשונה
 )267( )1( )268( )725( 112  )149( 494  של הכללים החדשים

 )784( )3( )787( )295( )12( )165( )315( שינוי נטו במהלך השנה

 )1,051( )4( )1,055( )1,020( 100  )314( 179  2013בדצמבר  31יתרה ליום 

 )498( -  )498( )884( )78( 249  215  שינוי נטו במהלך השנה

 )1,549( )4( )1,553( )1,904( 22  )65( 394  2014בדצמבר  31יתרה ליום 

 101  -  101  414  16  )2( )327( שינוי נטו במהלך השנה

 )1,448( )4( )1,452( )1,490( 38  )67( 67  2015בדצמבר  31יתרה ליום 
         
לרבות התאמות בגין , התאמות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ שמטבע הפעילות שלהן שונה ממטבע הפעילות של התאגיד הבנקאי )א(

 .חברות כלולות
 .השקעה נטו במטבע חוץ נטו בגין גידור) הפסדים(רווחים  )ב(
 U.1.ד.1ביאור Uראה , ב בנושא זכויות עובדים"הוצג מחדש עקב יישום למפרע של כללי החשבונאות המקובלים בארה )ג(
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 ההון והלימות ההון, ההתחייבויות, הנכסים של וההתפתחות המבנה

 בסוף ח"ש מיליארד 397.0-ל בהשוואה ח"ש מיליארד 416.5-ב 2015 בדצמבר 31-ב הסתכם לאומי קבוצת של המאזן

 ח"ש מיליארד 363.3 לעומת ח"ש מיליארד 387.8-ב 2015 בדצמבר 31-ב הסתכם הבנק מאזן, 4.9% שלגידול  - 2014

 .6.7% שלגידול , 2014 בסוף

 20.6%-כ, ח"ש מיליארד 85.6-כ הינו הקבוצה מאזן מסך חוץ מטבעל והצמודים חוץ במטבע הנקובים הנכסים ערך

 השינוי. 10.1%-ב השקל יוסף לאירו וביחס 0.3%-ב ב"ארה של לדולר ביחס השקל פוחת 2015 בשנת. הנכסים מסך

 כך, הקבוצה של המאזן כל בסך 0.3%-כ של בשיעור ירידהל תרם החוץ מטבעות כלל מול השקל של החליפין בשערי

 .ח"ש מיליארד 417.6-גדל לכ המאזן סך השקל פיחות השפעת שבנטרול

 השתלמות וקרנות גמל וקופות הלקוחות של ערך ניירות תיקי וכן המאזן כל סך - הקבוצה בניהול הנכסים כל סך

 ח"ש מיליארד 1,223 לעומת, ח"ש מיליארד 1,214-בכ מסתכמים, פיקדון וניהול תפעולי ניהול שירותי ניתנים לגביהם

  ).בהתאמה דולר מיליארד 314-ו דולר מיליארד 311-כ( 2014 בסוף

 :העיקריים המאזן בסעיפי ההתפתחות להלן .1

 הבנק מאוחד  

 בדצמבר 31 בדצמבר 31  

  השינוי 2014 2015  השינוי 2014 2015  

 באחוזים ח"במיליוני ש באחוזים ח"במיליוני ש  

 6.7  24,462  )א(363,321  387,783  4.9  19,515  )א(396,984  416,499  סך כל המאזן

 2.9  1,652  57,276  58,928  )0.3( )160( 60,615  60,455  מזומנים ופיקדונות בבנקים

 45.7  19,951  43,669  63,620  33.3  17,362  52,113  69,475  ניירות ערך

 4.2  9,276  221,190  230,466  3.5  8,919  252,480  261,399  נטו, אשראי לציבור

 )2.7( )69( )א(2,556  2,487  )2.1( )67( )א(3,162  3,095  בניינים וציוד

 4.5  12,799  287,378  300,177  8.3  25,296  303,397  328,693  פיקדונות הציבור

 )24.6( )2,186( 8,889  6,703  )15.3( )697( 4,556  3,859  פיקדונות מבנקים

 שטרי התחייבות , אגרות חוב
 +  15,355  5,953  21,308  )10.0( )2,370( 23,678  21,308  וכתבי התחייבות נדחים

הון המיוחס לבעלי המניות 
 11.5  2,969  )א(25,798  28,767  11.5  2,969  )א(25,798  28,767  של התאגיד הבנקאי

          
וכן יישום למפרע של  U.1.ד.1ביאור Uראה , ב בנושא זכויות עובדים"מחדש עקב יישום למפרע של כללי החשבונאות המקובלים בארההוצג  )א(

 U.2.ד.1ביאור Uראה , הוראות המפקח על הבנקים בנושא היוון עלויות לפיתוח עצמי של תוכנה
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 :עיקריים חוץ מאזניים םבסעיפי התפתחות להלן .2

 הבנק מאוחד 

 בדצמבר 31 בדצמבר 31 

  השינוי 2014 2015  השינוי 2014 2015 

 באחוזים ח"במיליוני ש באחוזים ח"במיליוני ש 

 3.9  42  1,079  1,121  8.1  131  1,624  1,755  נטו, אשראי תעודות

 1.1  52  4,892  4,944  1.5  89  5,969  6,058  נטו, ערבויות להבטחת אשראי

 10.1  1,769  17,523  19,292  10.1  1,769  17,523  19,292  נטו, ערבויות לרוכשי דירות

 )0.2( )38( 16,418  16,380  0.2  40  16,863  16,903  נטו, ערבויות והתחייבויות אחרות

 )6.4( )41,539( 653,890  612,351  )7.1( )47,431( 664,316  616,885  )א(מכשירים נגזרים

 )26.4( )39,575( 149,673  110,098  )25.8( )38,712( 149,837  111,125  אופציות מכל הסוגים
         
 .אשראי ונגזרי swaps ,futures, פיננסיות החלפות חוזי, "פורוורד" עסקאות כולל )א(

 U.ב27-וU U.א27 ביאורU ראה למידע נוסף

 :לאומי בקבוצת הלקוחות של מאזניים החוץ הכספיים הנכסים ביתרות התפתחות להלן .3

    בדצמבר 31 

  השינוי  2014 2015 

 באחוזים ח"במיליוני ש  ח"במיליוני ש 

 )4.2( )25,908( 618,728  592,820  )א(תיקי ניירות ערך

     )ג)(ב)(א(:נכסים בגינם ניתנים שירותי תפעול

 )19.7( )14,601( 74,052  59,451  קרנות נאמנות

 5.6  3,787  67,434  71,221  קופות גמל ופנסיה

 12.4  8,103  65,466  73,569  קרנות השתלמות
     
 ניהול שירותי ניתנים לגביהם, גמל וקופות נאמנות קרנות של) custody( שבמשמרת הניירות ושווי ערך ניירות של השוק בשווי שינוי לרבות )א(

 .ח"מיליארד ש 7.9-ע לקוחות של כ"בנטרול השפעת היציאה משלוחות בשוויץ ולוקסמבורג קיים קיטון בתיקי ני .ומשמורת תפעולי
 .השתלמות וקרנות גמל קופות, נאמנות קרנות מנהלת אינה בארץ הקבוצה )ב(
 .בלאומי מיועצים לקוחות של הקופות יתרות כולל, תפעולי ניהול שרותי הקבוצה מעניקה לגביהם לקוחות נכסי )ג(

 

  נטו, לציבור האשראי

 ח"ש מיליארד 252.5 לעומת ח"ש מיליארד 261.4-ב 2015 בסוף הסתכם לאומי בקבוצת נטו לציבור האשראי

 לעומת ח"ש מיליארד 230.5-בבנק האשראי לציבור נטו הסתכם בכ. 3.5%של  גידול, אשתקד המקבילה בתקופה

 המאזן כל מסך 62.8% מהווה לציבור האשראי. 4.2%של  גידול, אשתקד המקבילה בתקופה ח"ש מיליארד 221.2

 .2014 בסוף 63.6% לעומת

. לציבור האשראי בסך 0.3% של בשיעורירידה ל תרם החוץ מטבעות השינוי בשערי החליפין של השקל מול כלל

 סך השקל פיחות השפעת שבנטרול כך, לציבור האשראי בסך 3.8% של בשיעורעלייה  חלה הפיחות השפעת בנטרול

 .ח"ש מיליארד 262.1 היה האשראי
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 ח"ש מיליון 14,095-ב 2015 בסוף המסתכמים חברות של ערך בניירות הקבוצה משקיעה לציבור לאשראי בנוסף

 .אשראי סיכוני כן גם והמגלמים, 2014 בסוף ח"ש מיליון 15,005-ל בהשוואה

 229.3 לעומת ח"ש מיליארד 238.1-בכ 2015 בסוף הסתכם בארץ הקבוצה בפעילות לציבור האשראי כל סך

 .2014 בסוף ח"ש מיליארד

 :הצמדה מגזרי לפי לציבור האשראי תמהיל להלן

     בדצמבר 31  
  השינוי  2014 2015 

 באחוזים ח"במיליוני ש בתמהיל % ח"במיליוני ש בתמהיל % ח"במיליוני ש 

 8.2  13,040  63.3 159,755  66.1 172,795  )א(צמוד-לא

 )4.0( )2,043( 20.3 51,221  18.8 49,178  צמוד מדד

 )5.0( )2,078( 16.4 41,504  15.1 39,426  ח"ח וצמוד מט"מט

 )3.5( )1,045( 71.8 29,813  73.0 28,768  ב"דולר ארה: מזה

 )14.1( )790( 13.5 5,599  12.2 4,809  אירו        

 3.5  8,919  100.0 252,480  100.0 261,399  סך הכל
        

 .כולל פריטים לא כספיים )א(
        

 בסך ירד למדד הצמוד לציבור האשראי. 8.2%, ח"ש מיליון 13,040 בסך עלה צמודים לא בשקלים לציבור האשראי

 5.0%, ח"ש מיליון 2,078 בסך הייתה חוץ מטבע ובצמוד חוץ במטבע לציבור באשראי ירידהה. 4.0%, ח"ש מיליון 2,043

 .3.4% של בשיעור ח"מט וצמוד ח"במט לציבור האשראי ירד השקל של החליפין בשער השינויים השפעת ובנטרול

 :עיקריים משק ענפי לפי לפני הפרשה להפסדי אשראי, לציבור האשראי התפתחות להלן

   בדצמבר 31 

  השינוי  2014 2015 

 באחוזים ח"במיליוני ש  ח"במיליוני ש 

 7.8  5,942  75,863  81,805  הלוואות לדיור -אנשים פרטיים 

 5.8  2,039  35,361  37,400  אחר -אנשים פרטיים 

 6.1  2,862  47,262  50,124  ן"בינוי ונדל

 )2.2( )599( 27,253  26,654  מסחרי

 )12.3( )2,852( 23,159  20,307  תעשיה

 2.5  1,210  47,570  48,780  אחר

 3.4  8,602  256,468  265,070  סך הכל
     

 .Uסיכון אשראיUפרק  ראה משק ענפי לפי האשראי וסיכוני האשראי למידע נוסף בנוגע להתפתחות
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 בעייתיים חובות

 :וקבוצתיות פרטניות הפרשות לאחר בעייתי אשראי סיכון להלן

     בדצמבר 31 
 2015 2014 

 סך הכל  חוץ מאזני מאזני סך הכל  חוץ מאזני מאזני 

 ח"במיליוני ש ח"במיליוני ש 

 3,712  212  3,500  3,187  150  3,037  חובות פגומים

 2,681  619  2,062  1,392  220  1,172  חובות נחותים

 3,158  513  2,645  3,349  851  2,498  חובות בהשגחה מיוחדת

 9,551  1,344  8,207  7,928  1,221  6,707  סך הכל

       
 :בעייתי אשראי סיכון

  בדצמבר 31 

 2015 2014 

  ח"במיליוני ש 

 10,439 8,461 בעייתי מסחרי סיכון אשראי

 1,309 1,303 בעייתי קמעונאי סיכון אשראי

 11,748 9,764 סך הכל

 2,197 1,836 הפרשה להפסדי אשראי 

 9,551 7,928 אשראי בעייתי לאחר הפרשה להפסדי אשראי
   

 .29Uוביאור U Uאשראי סיכוןU פרק ראה בעייתי לאשראי בנוגע נוסף למידע

  לעומת 14.2%, ח"ש מיליון 75 של קיטון ח"ש מיליון 453-ב הסתכם 2015 בדצמבר 31-ב לממשלות האשראי

 .2014 בדצמבר 31

 ערך ניירות

 )הנוסטרו( ערך בניירות ההשקעות ניהול מדיניות

-והרב השנתית העבודה תוכנית במסגרת מוגדרת הקבוצה של) הנוסטרו( ערך בניירות ההשקעות ניהול מדיניות

 כולל הסיכון תאבון. העסקיים היעדים להשגת המאושר הסיכון תיאבון את מגדירה המדיניות. הקבוצה של שנתית

 המגבלות. חומרה של שונות ברמות בתרחישים לספוג מוכנה שהקבוצה להפסדים כמותיות ומגבלות עקרונות

 חשיפה, למנפיק חשיפה, )'וכו, הרבית מ"מח, אשראי דירוגי( סיכון רמות, ההשקעה לסכומי מתייחסות העיקריות

 השקעה מכשירי של רשימה מתוך מבוצעות ההשקעות כל. 'וכו, גיאוגרפית חשיפה, קרן למנהל/השקעות למנהל

 .להשקעה מותרים

  הנזילות סיכוני בניהול מרכזי מרכיב בהיותם והקבוצה הבנק ברמת כוללת ראייה מתוך מנוהלים הנוסטרו תיקי

 . השוק וסיכוני
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. והקבוצה הבנק פעילות יתר עם נמוך/חלקי מתאם בעלות השקעות העדפת בעקרון משתקפת הכוללת הראייה

 לפיזור התורמות, ל"בחו שהונפקו ערך בניירות ח"במט הנוסטרו בהשקעות הגלום היתרון בחשבון מובא, לכך בהתאם

 . הישראלי למשק מחוץ סיכונים

 מכשירי בין, השקעות מנהלי בין, מנפיקים בין, משק ענפי בין, גיאוגרפי פיזור: מימדי רב הנוסטרו בתיק הסיכונים פיזור

 .'השקעה וכד

 .המתאימות ההון בדרישות התחשבות תוך סיכון מתואמת רווחיות שיקולי בסיס על מבוצעות ההשקעות

 ).Tail Risk( משמעותיים מהפסדים להימנעות מיוחד דגש מיוחס ההשקעה בשיקולי

 .ואפקטיבית מפותחת פיקוחית בסביבה המתפקדים, מרכזיים בשווקים מתמקדת הנוסטרו פעילות

 ואמין תלוי בלתי למקור גישה וקלות שקיפות כגון שונים היבטים בחשבון מביא להשקעה המותרים המכשירים אישור

 .והמשפטיים התפעוליים והסיכונים המורכבות ומזעור, השווי תמחור/לשערוך

 ח"ש מיליארד 52.1-ל בהשוואה, ח"ש מיליארד 69.5-ב הסתכמו 2015בדצמבר  31-ב ערך בניירות הקבוצה השקעות

 . 33.3% שלגידול , 2014-ב

 . למכירה זמינים ערך וניירות למסחר ערך ניירות: קטגוריות לשתי מסווגים בקבוצה הערך ניירות

זמינים למכירה או לתיק ניירות ערך למסחר מתבצע במועד  סיווג נייר ערך הנרכש על ידי הבנק לתיק ניירות ערך

או במטרה לגדר רכיבים אחרים (ניירות שנרכשים לצורכי מסחר . שתו ונעשה בהתאם לכוונת הבנק לשימוש בנייררכי

ואילו ניירות , לצורכי עשיית שוק או במסגרת חדר עסקאות מסווגים לתיק ניירות ערך למסחר, )של התיק למסחר

 . הבנק מסווגים בתיק הזמין למכירה הנרכשים במסגרת ניהול הנכסים וההתחייבויות של

. והפסד רווח לדוח נזקף המופחתת לעלות ההוגן השווי בין וההפרש, הוגן שווי לפי במאזן מוצגים למסחר ערך ניירות

 נפרד בסעיף מוצג המופחתת לעלות ההוגן השווי בין וההפרש, הוגן שווי לפי במאזן מוצגים למכירה זמינים ערך ניירות

. המתייחס המס בניכוי" הוגן שווי לפי למכירה זמינים ערך ניירות הצגת בגין התאמות" שנקרא אחר כולל ברווח בהון

 .והפסד רווח לחשבון נזקף ההפרש מזמני אחר אופי בעלת שהינה ערך ירידת קיימת שבו מקרה בכל

  ההוגן השווי חישוב אופן

 אביב-בתל ערך לניירות מהבורסה מצוטטים מחירים על בעיקרו מתבסס ישראליים ערך ניירות של ההוגן השווי

 . חיצוניים ממקורות המתקבלים מחירים על זרים ערך ובניירות

 לאגרות פעיל שוק שאין מכיוון, מודל באמצעות משוערכות סחירות ואינן בשקלים הנקובות בישראל החוב אגרות

 . הללו החוב
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 :המאוחד במאזן הערך ניירות סעיף סיווג להלן

 2014בדצמבר  31 2015בדצמבר  31  

  

 ניירות ערך
זמינים 

 )א(למכירה

 ניירות 
 ערך

 )ב(למסחר
 סך

 הכל

 ניירות ערך
זמינים 

 )א(למכירה

 ניירות 
 ערך

 )ב(למסחר
 סך

 הכל

 ח"במיליוני ש ח"במיליוני ש  

       אגרות חוב

 22,205 7,915 14,290 35,217 6,664 28,553 של ממשלת ישראל 

 5,220 505 4,715 11,186 3,058 8,128 של ממשלות זרות  

 439 374 65 273 238 35 של מוסדות פיננסיים בישראל 

 5,942 266 5,676 6,410 148 6,262 של מוסדות פיננסיים זרים 

 MBS( 9,566 751 10,317 7,687 1,438 9,125(או מגובי משכנתאות ) ABS(מגובי נכסים  

 1,226 319 907 738 152 586 של אחרים בישראל 

 3,262 660 2,602 2,014 320 1,694 של אחרים זרים 

 4,694 1,514 3,180 3,320 617 2,703 מניות וקרנות נאמנות

 52,113 12,991 39,122 69,475 11,948 57,527 סך כל ניירות הערך 

        
 רווחים - 2014בדצמבר  31( אחר כולל ברווח ח שנרשמו"מיליון ש 294 בסך רווחים הוגן לשווי מהתאמות מומשו שטרם) הפסדים( רווחים )א(

 .)ח"מיליון ש 712בסך 
 רווחים - 2014בדצמבר  31( והפסד ברווח ח שנרשמו"מיליון ש 100 בסךהפסדים הוגן  לשווי מהתאמות מומשו שטרם) הפסדים( רווחים )ב(

 .)ח"מיליון ש 152בסך 

 זה סיווג. למסחר כתיק 17.2%-וכ למכירה כזמין סווג הקבוצה של הנוסטרו מתיק 82.8%-כ 2015בדצמבר  31 ליום

 מוצגות שאינן חברות של במניות השקעות הינן הערך ניירות משווי 4.8%-כ. הערך ניירות תיק בניהול גמישות מקנה

 . בבורסה הנסחרות המניות של שוק שווי או עלות לפי אלא, המאזני השווי בסיס על

 U.א32 ביאורU ראה המדידה אופן לפי ערך ניירות למידע בנוגע לשווי

 למכירה הזמין התיק

 השפעת לפני( ח"ש מיליון 423 בסך למכירה זמינים ערך ניירות בגין אחר כולל ברווחקיטון  היה 2015 בשנת .1

אשר קוזז , )מס לפני( ח"ש מיליון 792 בסך והפסד לרווח וסווגו שמומשו ערך נובע מניירות קיטוןה). המס

 זמינים ערך ניירות בגין אחר כולל ברווח לגידול בהשוואה זאת. ח"ש מיליון 369 בסך ערך מגידול עקב עליית

ח "מיליון ש 1,002שנבע מעליית ערך בסך  אשתקד המקבילה בתקופה) מס לפני( ח"ש מיליון 355 של בסך

 . )לפני מס(ח "מיליון ש 647אשר קוזז בחלקו מקיטון בניירות ערך שמומשו וסווגו לרווח והפסד בסך 

 לעומת ח"ש מיליון 181 של בסך למכירה זמינות חוב אגרות ממכירת נטו רווחים והפסד לרווח נזקפו כן כמו .2

 . אשתקד המקבילה בתקופה ח"ש מיליון 205 בסך רווחים

 2015בדצמבר  31 ליום למכירה הזמין בתיק המוחזקים ערך ניירות של הוגן לשווי התאמות של נטו המצטברת היתרה

 אלה סכומים. 2014 בסוף ח"ש מיליוני 394 לעומת, )המס השפעת לאחר( ח"ש מיליון 67 של חיובי בסכום מסתכמת

 .הדוחות לתאריכי מומשו שטרם נטו רווחים מייצגים
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 של וביכולתו בכוונתו. זמני אופי בעלת הינה למכירה הזמין בתיק ערך בניירות ירידת ערך, הבנק הנהלת להערכת

 נזקפת לכן, לפדיון עד או הנכסים של העלות מלוא של החזויה להשבה עד ההשקעות את ולהחזיק להמשיך הבנק

 . 1U ביאורU החשבונאית המדיניות בעיקרי שפורטו הקריטריונים בסיס על, זאת. להון זו ערך ירידת

 .12U ביאורU ראה להון שנזקפו למכירה זמינים ניירות של הוגן לשווי למידע בנוגע להתאמות

 למסחר התיק

 11.5 לעומת, מניות ח"ש מיליארד 0.6-וכ חוב אגרות ח"ש מיליארד 11.3-כ יש למסחר בתיק, 2015בדצמבר  31-ב

 למסחר התיק 2015בדצמבר  31-ל נכון. 2014בדצמבר  31-מניות ב ח"ש מיליארד 1.5-ו חוב אגרות ח"ש מיליארד

 .2014בדצמבר  31-ב 24.9% לעומת הקבוצה של הנוסטרו תיק מסך 17.2%-כ מהווה

 .12U ביאורU ראה התיק למידע נוסף בנוגע להרכב

רווחים  לעומת ח"ש מיליון 67 של בסך מומשו וטרם שמומשורווחים  והפסד רווח בדוח נרשמו למסחר חוב אגרות בגין

 ח"ש מיליון 5 בסך מומשו ושטרם שמומשוהפסדים  נרשמו וקרנות מניות ובגין, 2014 בשנת ח"ש מיליון 423 בסך

 . 2014-ב ח"ש מיליון 33בסך  רווחים לעומת

 ל"בחו שהונפקו ערך בניירות השקעות

 95%-כ. ל"בחו שהונפקו ערך ניירות) דולר מיליארד 8.7-כ( ח"ש מיליארד 34-כ יש הקבוצה של הערך ניירות בתיק

) -A( בדרוג 92%-כ מהם, Investment Grade מדורגים) 2.0%-לכ פרט( שכולם חוב במכשירי מושקעים מהתיק

 באופן מגודר וקרנות במניות ההשקעה של השוק מסיכון כשליש. ובקרנות במניות מושקעים מהתיק 7.0%-כ. ומעלה

 בתיק מסווגת והיתרה למכירה הזמין בתיק מסווג) דולר מיליארד 7.4-כ( ח"ש מיליארד 29-כ ל"הנ התיק מתוך. מלא

 .למסחר

 ל"בחו שהונפקו נכסים מגובי ערך בניירות השקעות .א

 השקעה בדרוג מדורג כולו) משכנתאות ושאינם משכנתאות( הקבוצה של נכסים מגובי ערך ניירות תיק

)Investment Grade .(ח"ש מיליארד 10.3-כ מסתכם 2015 בדצמבר 31-ל )לעומת) דולר מיליארד 2.6-כ 

 מיליארד 2.5-כ( ח"ש מיליארד 9.6-כ 2015 בדצמבר 31-ל ל"הנ התיק מתוך, 2014 בסוף ח"ש מיליארד 9.1

 . למסחר בתיק והיתרה למכירה זמיןה בתיק מסווג) דולר

 השקעה כולל 2015 בדצמבר 31 ליום ל"בחו נכסים מגובי ערך בניירות השקעות של למכירה הזמין התיק

 משכנתאות המגובות החוב אגרות מסך 93%. ח"ש מיליארד 7.5-כ של בסכום משכנתאות מגובות חוב באגרות

נכון למועד , מדורגותו )FNMA, FHLMC, GNMA( ב"בארה פדראליות סוכנויות ידי על הונפקו הזמין שבתיק

  .AAAבדירוג , הדוח

 .12U ביאורU ראה נכסים מגובות חוב באגרות למידע נוסף בנוגע להשקעות

 אגרות מתיק הנובעת עצמי להון שנזקפה נטו המצטברת הערך ירידת הסתכמה 2015 בדצמבר 31 ליום נכון

 .ח"ש מיליוני 64-בכ משכנתאות המגובות החוב
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 פדראליים מוסדות בחסות ואינן) ב"ארה( מדינה בערבות שאינן משכנתאות המגובות החוב אגרות סך

 . ח"ש מיליון 1,377-בכ מסתכם, למסחר בתיק והן הזמין בתיק הן אמריקאים

). מ"מח( בממוצע שנים 4.6-כ היא משכנתאות המגובות החוב אגרות תיק כל של לפדיון החזויה התקופה

 אחרות חוב אגרות גם הקבוצה של למכירה הזמין התיק כולל, משכנתאות המגובות החוב לאגרות בנוסף

 ח"ש מיליארד 2.1-כ של בסך) אחרים ואשראים רכב לרכישת אשראי( משכנתאות שאינם נכסים מגובות

 החוב אגרות תיק של לפדיון החזויה התקופה. ח"ש מיליארד 2.0-כ של בסך CLO מסוג חוב אגרות מתוכן

 .בממוצע שנים 3.1-כ היא משכנתאות שאינם נכסים המגובות

  ל"בחו שהונפקו נכסים מגובי שאינם ערך בניירות השקעות .ב

 ערך ניירות) דולר מיליארד 6.0( ח"ש מיליארד 23.4-כ 2015בדצמבר  31-ב הקבוצה של הערך ניירות בתיק

 למכירה הזמין בתיק מסווגים הללו הערך מניירות) דולר מיליארד 4.9( ח"ש מיליארד 19.2, נכסים מגובי שאינם

 של ערך ניירות בעיקר כוללים והם השקעה בדירוג הינם הערך ניירות מסך 96%. למסחר בתיק והיתרה

 של ערך ניירות בעיקר והיתר השקעה בדרוג חברות של חוב אגרות, פיננסיים ומוסדות בנקים, ב"ארה ממשלת

 .ישראל ממשלת

 .Uאשראי סיכוןU פרק ראה זרים פיננסיים מוסדות לחשיפה בנוגע למידע נוסף

 מגובי שאינם ערך ניירות בגין העצמי בהון המצטברת הערך עליית יתרת הסתכמה 2015בדצמבר  31 ליום

 ). מס לאחר ח"ש מיליון 73 שהם( ח"ש מיליון 117-ב למכירה הזמין בתיק ושהם, ל"בחו שהונפקו נכסים

 התיק. למסחר בתיק גם בנכסים מגובים שאינם ערך ניירות קיימים למכירה הזמין לתיק בנוסף, כאמור

 מניירות 98%. ערך ניירות של וקרנות, פיננסיים ומוסדות בנקים, מדינות של ערך ניירות בעיקר כולל למסחר

 ). Investment Grade( השקעה בדירוג למסחר שבתיק הערך

 מיליארד 1.1( ח"ש מיליארד 4.2-ב הסתכם 2015בדצמבר  31-ב בנכסים מגובה שאינו למסחר התיק שווי

 . והפסד הרווח לחשבון נזקף, כזה הפרש שיש במידה, המופחתת לעלות ההוגן השווי בין ההפרש). דולר

 בישראל שהונפקו - חוב באגרות השקעות

 33.8 של סך מזה, ח"ש מיליארד 34.8-ב 2015בדצמבר  31-ב הסתכמו בישראל שהונפקו חוב באגרות ההשקעות

 ח"במט ישראל ממשלת של חוב אגרות והיתר, בשקלים ישראל ממשלת ידי על שהונפקו חוב אגרות ח"ש מיליארד

 בתיק נכללו ח"ש מיליארד 0.6-כ שהם חברות חוב באגרות מההשקעות 61.4%-כ. חברות ידי על שהונפקו חוב ואגרות

 . למסחר בתיק והיתר, למכירה הזמין

 27 של בסך חיובית הון קרן כולל ח"ש מיליארד 0.6 של בהיקף למכירה הזמין שבתיק, חברות של החוב אגרות תיק

 .ח"ש מיליון 1 של בסך שלילית הון וקרן ח"ש מיליון

 רשומות למכירה הזמין שבתיק החברות של החוב מאגרות וחלק למסחר שבתיק החברות של החוב אגרות כל

 אגרות שערוך. בבורסה השוק מחירי על מבוסס הסחירות החברות של החוב אגרות שערוך. בבורסה וסחירות למסחר

 . לעיל שפורט כפי נעשה סחירות שאינן החוב
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  ובקרנות במניות השקעות

 2,270 סחירות מניות מזה, ח"ש מיליון 3,320-בכ 2015בדצמבר  31 ליום מסתכמות ובקרנות במניות ההשקעות כל סך

 617-ו למכירה הזמין בתיק מסווגים ח"ש מיליון 2,703 ההשקעה כל מסך. ח"ש מיליון 1,050 סחירות ושאינן ח"ש מיליון

 .למסחר בתיק מסווגים ח"ש וןמילי

 .ח"ש מיליון 415 של סך על 2015בדצמבר  31 ליום עומד אלה השקעות בגין הנדרש ההון

 .12U ביאורU ראה למידע נוסף

  במניות השקעה לגבי סיכונים ניהול ומדיניות מטרות

 :ההשקעה מדיניות

 תמהיל, בודדת ובחברה הכולל ההשקעה להיקף מגבלות קביעת לרבות הקבוצה של השקעה מדיניות הגדיר הבנק

 .הריאליות ההשקעות סוגי בין השונות הסיכון ורמות ההשקעה

 :ההשקעה מטרת הגדרת

 .הנוסטרו של פיננסית להשקעה בהשוואה עודפת תשואה השגת •

 .לאומי קבוצת של המוניטין מינוף ידי על עודפים השקעה תנאי והשגת ההשקעה ערך השאת •

 .הקבוצה של ההכנסה מקורות וגיוון סיכונים פיזור הרחבת •

 ).זמן פערי( הנוסטרו תיק של התנודתיות השטחת •

 :משנה קבוצות 3-ל מתחלק התיק מבנה

 .ארוך לזמן להחזיק מתכנן הבנק בהן אסטרטגיות השקעות •

 .בינוני זמן לטווח השקעות •

 ).דרכן בהתחלת חברות( צמיחה בחברות השקעות •

 :ההשקעות של החשבונאי הרישום

 נרשמת היא כלולה בחברה הינה ההשקעה כאשר, למכירה זמינים ערך ניירות בתיק כהשקעות נרשמות ההשקעות

 .כלולות בחברות השקעות בסעיף

 U.ו.1 ביאורUראה  הרישום למידע בנוגע לאופן
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 2015 בשנת במניות בהשקעה העיקריים השינויים

Mobileye N.V ")מובילאיי (" 
מכרה לאומי פרטנרס את מלוא החזקתה במניות מובילאיי בתמורה כוללת , 2015הראשון של שנת  הרביעבמהלך 

 .ח"מיליון ש 288-אלה רשם הבנק רווח לפני מס בסך של כבגין מכירות  .ח"מיליון ש 313-של כ

 )6כביש (י דרכים "שותפות תש
ים והפיצויים של ובהם קופת התגמול, חתמה לאומי פרטנרס על הסכמים עם מספר רוכשים 2015ביוני  16ביום 

י דרכים .ש.ה כשותף מוגבל בתלמכירת מלוא החזקותי, )מכלל העסקה 10%-שחלקה ברכישה פחות מ(עובדי לאומי 

באמצעות דרך ארץ , )6כביש (השותפות השקיעה בפרויקט כביש חוצה ישראל "). השותפות: "להלן(שותפות מוגבלת 

 "). דרך ארץ("מ "בע) 1997(הייווייז 

בשותפות בתמורה כוללת  18.9%-במסגרתה נמכרו החזקות בשיעור של כ, הושלמה העסקה 2015בדצמבר  31ביום 

בהתקיים תנאים מסוימים עשוי לאומי פרטנרס ). בניכוי עלויות הקשורות בהשלמת העסקה(ח "ש ןמיליו 350-כ של

 .ח"ש ןמיליו 4.3-לקבל תוספת תמורה של כ

  .ח"ש ןמיליו 100-בגין השלמת המכירה נרשם רווח לפני מס בסך של כ

 .Uחברות כלולותUלמידע בנושא מכירת מניות החברה לישראל ראה פרק 
 .26Uביאור Uראה  שעבוד ניירות ערךנוגע ללמידע ב
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  הציבור פיקדונות

 ,2014 בסוף ח"ש מיליארד 303.4-ל בהשוואה ח"ש מיליארד 328.7-ב 2015 בסוף הסתכמו בקבוצה הציבור פיקדונות

  .%8.3 של בשיעור גידול

 כך ,הציבור פיקדונות כל סך את %0.5 של בשיעור הקטין החוץ מטבעות כלל מול השקל של החליפין בשערי השינוי

  .%8.9 של בשיעור הציבור בפיקדונות גידול היה השקל פיחות השפעת שבנטרול

 :הצמדה ומגזרי סוגים לפי הציבור פיקדונות תמהיל להלן

 2015בדצמבר  31 

 
 לפי

 דרישה
 לזמן
 קצוב

 תוכניות
 חסכון

פיקדונות 
 מיועדים

 סך
 הכל

 ח"במיליוני ש 

      :מטבע ישראלי

 195,425  - - 86,737  108,688  צמוד-לא

 25,583  - 2,431  23,152  - צמוד למדד

      :מטבע חוץ

 107,221  - - 49,763  57,458  כולל צמוד מטבע חוץ

 464  - - 464  - לא כספי

 328,693  - 2,431  160,116  166,146  סך הכל
      
 2014בדצמבר  31 

 
 לפי

 דרישה
 לזמן
 קצוב

 תוכניות
 חסכון

פיקדונות 
 מיועדים

 סך
 הכל

 ח"שבמיליוני  

      :מטבע ישראלי

 166,479  - - 95,238  71,241  צמוד-לא

 27,399  - 2,515  24,884  - צמוד למדד

      :מטבע חוץ

 109,176  - - 52,793  56,383  כולל צמוד מטבע חוץ

 343  - - 343  - לא כספי

 303,397  - 2,515  173,258  127,624  סך הכל

      
 :השונים הפיקדונות בסוגי ההתפתחויות להלן

כתוצאה  2014 בדצמבר 31 לעומת 17.4%, ח"ש מיליארד 28.9-ב גדלו צמודים-לא בשקלים הציבור פיקדונות •

 .מגידול בפיקדונות לפי דרישה

 31 לעומת 1.8%, ח"ש מיליארד 2.0-ב קטנו החוץ למטבע והצמודים חוץ במטבע הנקובים הציבור פיקדונות •

 הציבור פיקדונות. 0.3% של בשיעור ירדו השקל של החליפין בשער השינויים השפעת ובנטרול 2014 בדצמבר

מהחלטת הבנק לצאת מפעילות בנקאות  כתוצאה, ח"ש מיליארד 4.4-כ 14.2%-בכ 2015-ב ירדו ל"בחו בשלוחות

 .ל"בחופרטית בינלאומית בשלוחות ובנציגיות 
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 .בפיקדונות לזמן קצוב בעיקר, 2014 בדצמבר 31 לעומת 6.6%, ח"ש מיליון 1,816-ב קטנו למדד צמודים פיקדונות •

 מממשלות פיקדונות

 . 2014 שנת לעומת ח"ש מיליון 283 של עלייה, ח"ש מיליון 750-בכ 2015 לסוף הסתכמו מממשלות פיקדונות

 344 לעומת ח"ש מיליון 604-בכ 2015 בסוף שהסתכמו ל"בחו בשלוחות זרות ממשלות של פיקדונות כולל זה סעיף

 לפריסת בעיקר הבנקים לרשות קודמות בשנים שהועמדו, ממשלתיים ממקורות פיקדונות וכן. 2014 בסוף ח"ש מיליון

 .הזכאים לציבור לדיור אשראים למתן פיקדונות וכן, הקיבוצים חובות

 מבנקים ופיקדונות בבנקים פיקדונות

 ):ומסחריים מרכזיים( בבנקים פיקדונות .א

  בדצמבר 31 
 2015 2014 

 
 בבנקים 
 מרכזיים

 בבנקים 
 מסחריים

 בבנקים 
 מרכזיים

 בבנקים 
 מסחריים

  ח"במיליוני ש 

     :מטבע ישראלי

 1,286  38,970  1,474  46,777  צמוד-לא
 263  - 246  - צמוד מדד

 12,681  5,343  3,619  5,279  ח"ח כולל צמוד מט"מט
 14,230  44,313  5,339  52,056  סך כל הפיקדונות בבנקים

     
 .2.0% של בשיעורירידה  הייתה בבנקים הפיקדונות כל בסך

 ):ומסחריים מרכזיים( מבנקים פיקדונות .ב

    בדצמבר 31 
 2015 2014 

 
 מבנקים 
 מרכזיים

 מבנקים 
 מסחריים

 מבנקים 
 מרכזיים

 מבנקים 
 מסחריים

  ח"במיליוני ש 

     :מטבע ישראלי

 1,807  - 1,886  - צמוד-לא
 91  - 72  - צמוד מדד

 2,658  - 1,901  - ח"ח כולל צמוד מט"מט
 4,556  - 3,859  - סך כל הפיקדונות מבנקים

     
 פיקדונות משמשים, כך לצורך. ביטחונות כנגד הבנקאיים לתאגידים הלוואות לתת ישראל בנק רשאי, החוק פי על

 .ששועבד הבנק של הערך ניירות תיק וכן, ישראל בבנק הבנק

 הלוואות היו לא וכנגדם, ח"ש מיליארד 47.1 ישראל בבנק הקבוצה של הפיקדונות כל סך היה 2015בדצמבר  31 ביום

 . ישראל מבנק

 53.5 של בהיקף בבנקים נטו פיקדונות ולקבוצה, ביותר גבוה בקבוצה הנזילות מצב, אלה מלוחות לראות שניתן כפי

 .ח"ש מיליארד
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 נדחים התחייבות וכתבי הון שטרי, חוב אגרות

   בדצמבר 31 

  השינוי  2014 2015 

 באחוזים ח"במיליוני ש  ח"במיליוני ש 

 + 2,530 652 3,182 אגרות חוב ושטרי הון

 (21.3) (4,900) 23,026 18,126 כתבי התחייבות נדחים

 (10.0) (2,370) 23,678 21,308 סך הכל

     
 23.7-ל בהשוואה ח"ש מיליארד 21.3-ב 2015בדצמבר  31-ב הסתכמו נדחים התחייבות וכתבי הון שטרי, חוב אגרות

 בסךוכתבי התחייבויות נדחים  חוב אגרות נפרעו 2015 בשנת. 10.0% שלקיטון , 2014בדצמבר  31-ב ח"ש מיליארד

  .ח"ש מיליארד 5.7

  חוב אגרות והנפקת מדף תשקיף

 . ערך ניירות מרשות שהתקבל להיתר בהתאם מדף תשקיף הבנק פרסם 2015 במאי 28 ביום

 177 סדרה מזה, חוב אגרות ח"ש מיליארד 2.85 של סך, שלעיל המדף תשקיף פי על, הבנק הנפיק 2015 ביולי 19 ביום

 177הורחבה סדרה  2016בינואר  21בתאריך  .ח"מיליארד ש 1.15בהיקף  178ח וסדרה "מיליארד ש 1.7בהיקף 

 . ח"מיליארד ש 3.6-בהיקף של כ, נוספות והונפקו אגרות חוב

, לצרכן המחירים למדד וריבית קרן צמודות, 2020 ביוני 30 ביום אחד בתשלום לפירעון עומדות 177 סדרה חוב אגרות

 2020 ועד 2016 בשנים ביוני 30 ביום בשנה פעמיים תשולם אשר, לשנה 0.59% של בשיעור שנתית ריבית ונושאות

 ). כולל( 2019 ועד 2016 בשנים בדצמבר 31 וביום) כולל(

, כלשהו למדד) וריבית קרן( צמודות אינן, 2024 במרס 31 ביום אחד בתשלום לפירעון עומדות 178 סדרה חוב אגרות

 2024 ועד 2016 בשנים במרס 31 ביום בשנה פעמיים תשולם אשר, לשנה 3.01% של בשיעור שנתית ריבית ותונושא

 ).כולל( 2023 ועד 2016 בשנים בספטמבר 30 וביום) כולל(

 .פיקוחי הון לצורך מוכרות אינן החוב אגרות

ח כתבי "מיליון ש 926סך של  2016בינואר  21בתאריך , הנפיק הבנק, 2016בינואר  20על פי דוח הצעת מדף מיום 

 .400התחייבות נדחים סדרה 

עם אופציה למנפיק לפירעון מוקדם  2026בינואר  21כתבי ההתחייבות הנדחים עומדים לפירעון בתשלום אחד ביום 

נושאים ריבית , אינם צמודים לבסיס הצמדה כלשהו, 2021בפברואר  21 -ולא לאחר ה 2021בינואר  21 -לא לפני ה

בהינתן אי מימוש זכותו של הבנק , במועד זה. עד למועד הפירעון המוקדם, לשנה 3.25%תית קבועה בשיעור של שנ

) כהגדרתה בדוח הצעת המדף(תעודכן הריבית הנקובה באגרת בהתאם להפרש בין ריבית העוגן , לפדיון מוקדם

 . לבין זו שבמועד עדכון הריבית במועד ההנפקה
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יומרו , )כמוקדם שביניהם, ארוע מכונן לאי קיימות או ארוע מכונן לספיגת הפסדי קרן(נסיבות לאירוע מכונן בהתקיים 

 6.78(כתבי ההתחייבות הנדחים למניות על פי שווי השוק של המניות במועד ההמרה או על פי שער הרצפה שנקבע 

 .כגבוה מביניהם, )ח למניה"ש

 .החל ממועד ההנפקה 2ברובד כתבי התחייבות אלו כשירים להכלל 

 נגזרים מכשירים בגין חובה ויתרות אחרים נכסים

 של בשיעורגידול , 2014 בסוף ח"ש מיליארד 6.9 לעומת ח"ש מיליארד 7.7 בסך 2015 בסוף הסתכמו אחרים נכסים

10.8% . 

 ח"ש מיליארד 16.9מהיקף של קטנה  לקוחות ועבור עם שבוצעה נגזרים מכשירים של ההוגן השווי בגין החובה יתרת

 . 2015בדצמבר  31-ב ח"ש מיליארד 11.3-לכ 2014בדצמבר  31-ב

 נגזרים מכשירים בגין זכות ויתרות אחרות התחייבויות

, 2014 בסוף ח"ש מיליארד 21.9 לעומת ח"ש מיליארד 20.7 בסך 2015בדצמבר  31-ב הסתכמו אחרות התחייבויות

 .5.1% של בשיעורקיטון 

 ח"ש מיליארד 11.1 בסך הסתכמה לקוחות ועבור עם שבוצעה נגזרים מכשירים של ההוגן השווי בגין הזכות יתרת

 .2014בסוף  ח"ש מיליארד 15.7 לעומת
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 הון והלימות ההון

 מיליון 28,767-ב 2015בדצמבר  31-ב הסתכם הקבוצה של") הון: "להלן( הבנקאי התאגיד מניות לבעלי המיוחס ההון

 כפי האחר הכולל ברווח מהגידול בעיקר נובעת העלייה. 11.5% שלגידול , 2014 בסוף ח"ש מיליון 25,798 לעומת, ח"ש

 .לעיל שפורט

 כללי של למפרע יישום לאור מחדש הוצג השוואה מספרי בגין הבנקאי התאגיד מניות לבעלי המיוחס ההון

 . תוכנה עלויות היוון בנושא הבנקים על הפיקוח והנחיות עובדים זכויות בנושא ב"בארה המקובלים החשבונאות

 .2014בדצמבר  31-ב 6.5%-בהשוואה ל 6.9%-הגיע ל 2015בדצמבר  31-יחס הון למאזן ב

 ההון הלימות מבנה

 בדצמבר 31 

 2015 2014 

  ח"במיליוני ש 

   הון לצורך חישוב יחס ההון

 27,723  29,001  לאחר התאמות פיקוחיות וניכויים, 1הון עצמי רובד 

 14,684  12,593  לאחר ניכויים, 2הון רובד 

 42,407  41,594  סך הכל הון כולל

   יתרות משוקללות של נכסי סיכון

 273,881  277,034  סיכון אשראי

 10,839  5,167  סיכוני שוק

 20,317  20,432   סיכון תפעולי

 305,037  302,633  סך הכל יתרות משוקללות של נכסי סיכון

   יחס ההון לרכיבי סיכון

 9.09% 9.58% לרכיבי סיכון  1יחס הון עצמי רובד 

 13.90% 13.74% יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

   
 בישראל 3 באזל הוראות יישום

 תיקון ידי על וזאת, בישראל 3 באזל ליישום הסופיות ההוראות את הבנקים על המפקח פרסם 2013 במאי 30 ביום

 . 2014 בינואר 1 ביום לתוקף נכנסו אלה הוראות. 201-211 תקין בנקאי ניהול הוראות

 :רבדים לשני משויכים ההון הלימות חישוב לצורך בקבוצה ההון רכיבי, אלו הוראות פי על

 . נוסף 1 רובד והון 1 רובד עצמי הון הכולל, 1 רובד הון .1

 . 2 רובד הון .2

 ".הכולל ההון" או" הפיקוחי ההון" או" ההון הלימות לצורך ההון בסיס" מכונה האלו הרבדים סיכום
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 :נוסף 1 רובד והון 1 רובד עצמי הון כולל 1 רובד הון

 שליטה מקנות שאינן מהזכויות חלק בתוספת הבנקאי התאגיד מניות לבעלי המיוחס ההון את כולל 1 רובד עצמי הון

 וניכויים פיקוחיות והתאמות, אחרים מוחשיים בלתי נכסים, מוניטין ובניכוי) מיעוט זכויות( שאוחדו בת חברות של בהון

 המעבר להוראות ובכפוף, "הפיקוחי ההון - הון והלימות מדידה" 202 תקין בנקאי ניהול בהוראת כמפורט והכל, נוספים

 ". מעבר הוראות - הפיקוחי ההון - ההון והלימות מדידה" 299 תקין בנקאי ניהול שבהוראת

 בקבוצת. 202 תקין בנקאי ניהול בהוראת שנקבעו בקריטריונים העומדים הון ממכשירי המורכב, נוסף 1 רובד הון

 בכל לעמוד יידרשו הם, נוסף 1 רובד הון מכשירי בעתיד שיונפקו ככל. זה ברובד הון מכשירי קיימים לא לאומי

 .202 תקין בנקאי ניהול בהוראת המפורטים הקריטריונים

 :2 רובד הון

 .תחתון 2 לרובד עליון 2 רובד בין האבחנה בוטלה 3 באזל בהוראות

 עד המתייחס המס השפעת לפני אשראי להפסדי קבוצתית הפרשה ויתרת הון מכשירי בעיקר כולל 2 רובד הון

 .האשראי סיכון נכסי מסך 1.25% של לתקרה

 שחושבה, הכרה ותקרת מעבר הוראות נקבעו 2013 בדצמבר 31 בתאריך 2 רובד בהון כלולים שהיו ההון מכשירי לגבי

 מופחתת עוקבת שנה כל ובתחילת, 2013 בדצמבר 31 ליום המכשירים מיתרת 80% פי על, 2014 בינואר 1-ה ליום

 עד שסווגו מורכבים הון מכשירי כוללים 2013 בדצמבר 31 בתאריך 2 מרובד חלק שהיו ההון מכשירי. 10%-ב זו תקרה

 . תחתון 2 לרובד שסווגו נדחים התחייבות כתבי וכן עליון 2 לרובד כה

 : בכתובת הבנק של האינטרנט באתר מוצג שהונפקו פיקוחי הון מכשירי של העיקריים המאפיינים תיאור
Uhttp://leumi.co.il/home01/32587U /נוספים פיקוחיים גילויים>  ואסיפות כספי מידע> אודות בפרק. 

 ההכרה ותקרת עצמם המכשירים של המופחת סכומם מבין הנמוך הינו 2 רובד להון בפועל המוכר הסכום כי יצוין

 בהוראת המפורטים הקריטריונים בכל לעמוד יידרשו שיונפקו הון מכשירי 2014 מתחילת. המעבר הוראות פי על בהם

 הפסדי לספיגת מנגנון) 1: (לכלול המכשיר שעל העיקריים הקריטריונים. בהון הכללתם לצורך, 202 תקין בנקאי ניהול

; 5%-מ יורד הבנקאי התאגיד של 1 רובד עצמי הון יחס כאשר המכשיר הפחתת או רגילות למניות המרה ידי על קרן

 יומר, )202 תקין בנקאי ניהול להוראת' ה בנספח כמוגדר( קיימות-לאי המכונן האירוע שבהתרחש הקובע סעיף) 2(

 . יימחק או רגילות למניות מיידי באופן המכשיר

ח כתבי "מיליון ש 926סך של  2016בינואר  21בתאריך , הנפיק הבנק, 2016בינואר  20על פי דוח הצעת מדף מיום 

 .2הכשירים להכלל ברובד , 400התחייבות נדחים סדרה 

שטרי הון וכתבי , אגרות חובUסעיף , ההון והלימון ההון, ההתחייבויות, ראה פרק המבנה וההתפתחות של הנכסים למידע נוסף בנוגע להנפקה
 .Uהתחייבויות נדחים

http://leumi.co.il/home01/32587�


 
 

57 

מי
או

ל
 

20
15

  ׀  
ח

דו
 

יון
ור

ט
ק

יר
הד

  ׀  
ה

בנ
מ

ה
 

ת
חו

ת
פ

ת
ה

ה
ו

 
 של

ם
סי

נכ
ה

, 
ת

ויו
יב

חי
ת

ה
ה

, 
הון

ה
 

ת
מו

לי
ה

ו
 

הון
ה

  

 ההון הלימות יעד

 שבין כיחס מחושב 1 רובד עצמי הון יחס. המשוקללים הסיכון לנכסי ההון שבין כיחס מחושבים ההון הלימות יחסי

 לנכסי הכולל ההון סכום שבין כיחס מחושב הכולל ההון ויחס, המשוקללים הסיכון לנכסי 1 רובד עצמי הון סכום

 .המשוקללים הסיכון

 :ישראל בנק ידי על שנקבעו ההון הלימות יעדי

 הבנקאיים התאגידים כל, "דרישות וחישוב תחולה, מבוא - הון והלימות מדידה" 201 תקין בנקאי ניהול הוראת לפי

 בנקאי תאגיד, בנוסף. 2015 בינואר 1 מיום החל וזאת, 9% של בשיעור מזערי 1 רובד עצמי הון ביחס לעמוד נדרשים

 הבנקאית במערכת המאזניים הנכסים מסך 20% לפחות מהווה מאוחד בסיס על המאזניים נכסיו שסך, גדול

 נוספת הוראה. 2017 בינואר 1 מיום החל וזאת, 10% של בשיעור מזערי 1 רובד עצמי הון ביחס לעמוד יידרש, בישראל

, 12.5% של בשיעור מזערי כולל הון ביחס לעמוד נדרשים בישראל הבנקאיים התאגידים כל, כן כמו .הבנק על חלה זו

 החל וזאת, 13.5% של בשיעור מזערי כולל הון ביחס לעמוד יידרש גדול בנקאי תאגיד. 2015 בינואר 1 מיום החל וזאת

 . לאומי על חלה זו נוספת הוראה. 2017 בינואר 1 מיום

 מגבלות" 329 מספר תקין בנקאי ניהול הוראת לתיקון חוזר הבנקים על המפקח פרסם 2014 בספטמבר 28 ביום

 בשיעור, 1 רובד עצמי הון יעד את להגדיל יידרש הבנקאי התאגיד, המתוקנת ההוראה פי על". לדיור הלוואות למתן

 התאגידים ועל, 2017 בינואר 1 הוא שנקבע ההון ביעד לעמידה התחולה מועד. לדיור ההלוואות מיתרת 1% המבטא

 הערכת. 2017 בינואר 1 ליום ועד 2015 באפריל 1 מיום קבועים רבעוניים בשיעורים ההון יעד את להגדיל הבנקאיים

 זו השפעה כאשר, ההון הלימות ביחס 0.27%-כ היא הסופי התחולה במועד לאומי קבוצת על להוראה התיקון השפעת

 .רבעונים שמונה פני על ההוראה פי על נפרסת

 .ההגעה ליעדים המתוארים לעיל תיושם בצורה הדרגתית

 :הבנק ידי על שנקבעו ההון הלימות יעדי

. מכך כתוצאה הנדרשת ההון הלימות ושל הסיכון תיאבון של עתיד פני צופה ראייה משקף לאומי בקבוצת ההון תכנון

 מעת שיוגדר המזערי מהסף הגבוהה הון הלימות רמת להחזיק הינה, הדירקטוריון ידי על שאושרה הקבוצה מדיניות

-ה בתהליך מוערכים שהם כפי הסיכונים לכיסוי הנדרש ההון משיעור ואשר לא תפחת ישראל בנק ידי על לעת

ICAAP .קיצון תרחיש אירוע בעת בהם לעמוד תרצה שהקבוצה יעדים הוגדרו, בנוסף. 

 של הסיכון פרופיל את יהלמו אשר פנימיים הון יעדי קביעת על המפקח הנחה, הפיקוחי הסקירה הליך במסגרת

 31 שמיום באופן הבנק של הפנימי 1 רובד העצמי ההון יעד את להגדיל אישר הבנק דירקטוריון, לכך בהמשך. הבנק

 .2016 שנת מסוף יאוחר לא זה ביעד ויידון ישוב הבנק דירקטוריון. 10.5% על יעמוד 2017 בדצמבר

השפיע באופן מהותי לגורם המשפיע והצפוי  ההינ, 2015לראשונה בינואר  מההתקינה בדבר זכויות עובדים אשר ייוש

בדה שמדידת ההתחייבות הינה בהתאם לריביות שוק שהינן בעיקר בשל העו, של לאומי 1ביותר על הון עצמי רובד 

הבנק בוחן ומיישם מספר דרכים  .ברמות נמוכות היסטוריות וכן בשל התנודתיות הרבה שמדידה מעין זו מביאה עימה

המגדרים את השפעת של מכשירים , ישירה או עקיפה, כגון רכישה - למיתון התנודתיות בהון הנובעת מהתקינה

  .המשמשים להיוון ההתחייבות לזכויות עובדים) כולם או חלקם(השינויים במקדמי ההיוון 
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 של לתוקף כניסתן טרם שהונפקו 2 רובד להון המשויכים הון מכשירי של הפחתות עקב הכולל בהון קיטון צפוי, כן כמו

 . אלה הון מכשירי של להון המוכר הסכום של התקרה והורדת, 3 באזל ליישום ההוראות

 .2017בינואר  1-הבנק נערך לעמידה ביעדי ההון ב. 9.58%של הבנק הינה  1הלימות הון רובד  2015נכון לדצמבר 

מעבר להגדלת ההון הרגולטורי הנובעת מרווחיותו השוטפת בניכוי הגידול בנכסי הסיכון (השלמת ההון הנדרש 

 :נעשית על ידי) והשפעת הוראות המעבר

השקעה בנכסי נוסטרו , )וכולי טיוב בטחונות(זאת באמצעות טיוב נכסי הסיכון : ניהול הגידול בנכסי סיכון •

וביטוחי , סינדיקציה, מגזרים וסיכון, ניהול סלקטיבי של אשראים בחתך ענפים, ת הון נמוכה יותרהדורשים הקצא

 . משנה
 : בהם הבנק נקט הינםשני צעדים משמעותיים 

לרכישת ביטוח לתיק , בעלי דרוג בינלאומי גבוה, מצוי בהליכי התקשרות עם מבטחי משנה בינלאומייםהבנק ) א(

 ,בעיקרה, רכישת הביטוח נועדה. ולהתחייבויות להוצאת ערבויות כאמור) דירות(הערבויות מכוח חוק מכר 
מפחיתת סיכון "תוך שימוש בפוליסה כ, להפחית את ההון המרותק בגין סיכון האשראי הנובע מהנפקת הערבויות

ביחס  0.28%- 0.22%של  צפוי שיפור, עם השלמת המהלך. 203בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין , "אשראי

  .השלמת ההתקשרות והנפקת הפוליסות צפויה בתקופה הקרובה. 1הלימות הון עצמי רובד 

מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים להעמדה משותפת של  מקיים מגעים מתקדמים עם גופים מוסדייםהבנק ) ב(

בהתאם להסכם . במשכנתאות ומשכונות על זכויות חוזיות בקשר למקרקעין, בין היתר, המובטחות הלוואות לדיור

. 50%שיעור ההשתתפות של הראל בכל הלוואה משותפת לא יעלה על , הכפוף לאישורים רגולטוריים, המתגבש

 2017ח ובשנת "ארדי שמילי 4לא יעלה על סך של  2016סך ההלוואות המצטבר שיועמד על ידי הראל בשנת 

 . ח"שמיליארדי  4לא יעלה על סכום שיוגדר אך שבכל מקרה לא יפחת מסך של 

נכס מס נדחה נטו שנוצר על , 2016בפברואר  4על פי טיוטת החוזר שאלות ותשובות של בנק ישראל מתאריך  •

להוראת ניהול בנקאי  13לא יחול ניכוי הסף הכלול בסעיף , גבוהה, כתוצאה מהפרשי עיתוי ושסבירות מימושו

העדכון צפוי להקטין את הניכויים . 250%נכס המס הנדחה כאמור ישוקלל כנכס סיכון בשיעור של . 202תקין 

בשלב זה לא ניתן להעריך את ההשפעה המדויקת , עם זאת. ההוןמההון הרגולטרי של הבנק ולשפר את הלימות 

 .על הון הבנק

נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין נציגות עובדי הבנק  2016בפברואר  17יום ב :המרת זכויות עובדים למניות הבנק •

במניות של הבנק שיונפקו לעובדים לפי מחיר , שנצברו לטובת עובדים בבנק, שונותלפיו יומרו זכויות , לבין הבנק

מהלך יושלם אם וככל שה .על בסיס הסכום בו רשומות אותן זכויות בספרי הבנק, בסכום אותן זכויות, מניות הבנק

של הבנק  1הוא צפוי להגדיל את הלימות הון עצמי רובד , ח"מיליארד ש 1.15 -והוא יבוצע בסכום היעד להמרה 

 . 0.37%-בכ 

 .23Uביאור Uלמידע נוסף בנוגע להסכם הקיבוצי המיוחד ראה 
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 :עשויים להשפיע על דרישות ותכנון ההוןשינויים רגולטוריים ש •

 התייעלות תפעולית

התייעלות תפעולית של המערכת הבנקאית "פרסם הפיקוח על הבנקים מכתב בנושא  2016בינואר  12ביום 

תאגיד בנקאי שיעמוד . שנתית להתייעלות-דירקטוריון תאגיד בנקאי יתווה תכנית רב, בהתאם למכתב". בישראל

חמש שנים בקו ישר לעניין בתנאים שהוגדרו במכתב יקבל הקלה לפיה יוכל לפרוס את השפעת התוכנית על פני 

 . חישוב הלימות ההון
 .של תוכנית התייעלות רב שנתיתבנייה הבנק נמצא בשלבי 

 דרישות הון בגין חשיפות לצדדים נגדיים מרכזיים 
דרישות הון בגין חשיפות לצדדים נגדיים " פרסם הפיקוח על הבנקים חוזר בנושא 2015באוקטובר  22ביום 

במטרה להתאימן להמלצות  204-ו 203החוזר מתקן את הוראות ניהול בנקאי תקין "). החוזר": להלן" (מרכזיים

החוזר מפרט . בכל הקשור לדרישות הון בגין חשיפות של תאגידים בנקאיים לצדדים נגדיים מרכזיים באזל ועדת

 עסקות נגזרים, OTCאשר יחולו על חשיפות לצדדים נגדיים מרכזיים הנגרמות מנגזרי , את ההנחיות החדשות

הנחיות מבדילות בין צד נגדי מרכזי שאינו כשיר לבין צד נגדי מרכזי ה. סחירים בבורסה ועסקות מימון ניירות ערך

 . כאשר לאחרון נקבעו דרישות הון מופחתות, כשיר

אם כי בשלב זה הבנק נערך , ל עשויות להעלות את דרישות ההון של הבנק בגין חשיפות כאמור"ההוראות הנ

 .ליישום ההוראה ובוחן את השפעת יישומה על יחסי ההון

 
 : לאומי קבוצת של ההון הלימות על המשפיעים העיקריים לגורמים רגישות ניתוח להלן

כל גידול . ח"מיליארד ש 302.7-בכ 2015נכסי הסיכון של לאומי מסתכמים לסוף דצמבר  - סיכון נכסי היקף שינוי •

ואת יחס ההון הכולל  0.09%-ב 1יקטין את יחס הלימות הון עצמי רובד , )ח"מיליארד ש 3-כ(בנכסי הסיכון  1%של 

 .0.14%-ב

. ח"מיליארד ש 29.0-מסתכם ב 2015של לאומי לסוף דצמבר  1ובד הון עצמי ר - ההון בקרן שינוי או שייצבר רווח •

 1או תנועה חיובית בקרן ההון בהיקף של /כל צבירת רווח נקי ו. ח"מיליארד ש 41.6-ההון הכולל מסתכם ב

 .0.33%-ואת יחס ההון הכולל ב 1תשפר את יחס הלימות הון עצמי רובד , ח"מיליארד ש

ההתחייבות האקטוארית לעובדים מהוונת על פי ריביות , על פי תקינה זו -חשבונאית בדבר זכויות עובדים  תקינה •

לאורך עקום  0.1%עלייה של . ב"בארה AAח קונצרני "ח ממשלת ישראל ומרווח אג"שוק המושפעות מעקום אג

, גידור בהן נקט הבנק עד כהובהתעלם מפעולות ה, בהנחה שהעקום עולה ויורד בצורה אחידה, הריבית להיוון

ההשפעה מתונה , תחת הוראות מעבר(וביחס ההון הכולל  1ביחס הון עצמי רובד  0.07%-משמעותה עליה של כ

 ).נוספים בכל שנה עוקבת 20%-ו 2015-מההשפעה ב 40%רק . יותר

 פרק ראה זה מושג למשמעות". מידע צופה פני עתיד"והיא בגדר , ות של הבנקל לגבי הלימות ההון וניהולה מתייחס לפעולות עתידי"המידע הנ
Uעתיד פני צופה מידעU . 
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 מינוף יחס

 ". מינוף יחס" 218 מספר תקין בנקאי ניהול הוראת את הבנקים על המפקח פרסם 2015 באפריל 28 ביום

 יפעל אשר, סיכון מבוסס שאינו, פשוט מינוף יחס להוסיף 2014 מינואר באזל ועדת הנחיית את מאמצת ההוראה

 .הבנקאי במגזר המינוף הצטברות את ויגביל סיכון מבוססות הון לדרישות משלים כמדד

 יחס מדידת לצורך ההון. באחוזים מבוטא היחס כאשר, החשיפה במדידת מחולק ההון כמדידת מוגדר המינוף יחס

 סך. שנקבעו המעבר בהסדרי התחשבות תוך, 202 מספר תקין בנקאי ניהול בהוראת כהגדרתו 1 רובד הון הוא המינוף

 מימון לעסקאות החשיפות, לנגזרים החשיפות, המאזניות החשיפות סכום היא בנקאי תאגיד של החשיפה מדידת

 .מאזניים חוץ ופריטים רךע ניירות

 בסיס על 5%-מ יפחת שלא בשיעור מזערי מינוף ביחס לעמוד יידרשו הבנקאיים התאגידים כל, ההוראה פי על

 המאזניים הנכסים מסך יותר או 20% מהווה מאוחד בסיס על המאזניים נכסיו שסך בנקאי תאגיד, בנוסף. מאוחד

 .לאומי על חלה זו נוספת הוראה. 6%-מ יפחת שלא מינוף ביחס לעמוד יידרש, הבנקאית במערכת

 בשיעורים היחס את להגדיל נדרש, כאמור מינוף ליחס בדרישה עומד אינו ההוראה פרסום ביום אשר בנקאי תאגיד

, כאמור מינוף ליחס בדרישה עומד ההוראה פרסום ביום אשר בנקאי תאגיד. 2018 בינואר 1 ליום עד קבועים רבעוניים

 .בהוראה שנקבע מהסף ירד לא

.6.27% הינו 2015 בדצמבר 31 ליום המינוף יחס. שנקבע בסף לאומי עמד ההוראה פרסום ביום
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 פיקוחיים מגזרי פעילות

בספטמבר  10ביום . וקובץ שאלות ותשובות ליישום דיווח על מגזרי פעילותפורסם חוזר בנושא  2014בנובמבר  3ביום 
החוזר מעדכן את הוראות הדיווח לציבור בכל הנוגע לדרישת הדיווח . פורסם עדכון לקובץ השאלות ותשובות 2015

 .על מגזרי פעילות פיקוחיים

פיקוחיים ובין השאר כולל שינוי  הוראות הדיווח לציבור בכל הנוגע לדרישת הדיווח על מגזרי פעילות החוזר מעדכן את
 .הגדרות מסוימות והנחיות על פיהן יידרשו הבנקים לבצע סיווג לקוחות למגזרים פיקוחיים ולעדכן את דיווחיהם

 :ואילך באופן המפורט להלן 2015הכללים החדשים יחולו מהדוחות הכספיים לשנת 

חלה דרישת גילוי בקשר לנתונים מאזניים ביחס למגזרי פעילות פיקוחיים כמוגדר בהוראות  2015בדוחות לשנת  •
בהתאם להוראות החדשות ניתן שלא לתת גילוי למספרי השוואה לנתונים המאזניים על מגזרי . החדשות

התאם להוראות הדיווח לציבור שהיו בתוקף ערב כניסת ב, הפעילות הפיקוחיים אלא לכלול מספרי השוואה
 . לא נדרש גילוי על מגזר ניהול פיננסי, כמו כן. החוזר

דרישות גילוי אלה הן בנוסף לדרישות הגילוי על מגזרי הפעילות בהתאם להוראות הדיווח לציבור שהיו בתוקף 
 .ערב כניסת החוזר

למעט הגילוי על מגזר , דרש גילוי מלא לפי הכללים החדשיםנ 2016החל מהדוח הכספי לרביע הראשון של שנת  •
מספרי השוואה של שנה אחת  2016ניתן להציג בדוחות בשנת . מספרי השוואה יותאמו למפרע. ניהול פיננסי

מספרי ההשוואה ניתן יהיה להסתמך על סיווג לצורך הצגת . פיקוחיים בלבד בהתייחס לביאור על מגזרי פעילות
 .2016בינואר  1הלקוחות למגזרי פעילות פיקוחיים נכון ליום 

 .נדרש ליישם את הנחיות החוזר במלואן 2017החל מהדוחות לרביע הראשון לשנת  •

 :ל סעיפי המאזן העיקריים ליוםש פיקוחיים להלן נתונים לפי מגזרי פעילות

   2015בדצמבר  31 

 נכסים בניהול סך כל נכסים פקדונות הציבור אשראי לציבור 

    ח"במיליוני ש 

     פעילות בישראל

 85,413  115,928  110,728  116,040  משקי בית

 51,258  613  26,031  606  בנקאות פרטית

 40,273  57,216  47,893  57,662  עסקים קטנים וזעירים

 24,810  25,416  29,787  25,053  עסקים בינוניים

 90,613  41,399  48,368  41,262  עסקים גדולים

 260,396  1,299  34,384  318  גופים מוסדיים

 224,919  132,352  4,927  339  מגזר ניהול פיננסי

 -  7,152  13  2  מגזר אחר

 777,682  381,375  302,131  241,282  סך הכל פעילות בישראל

     ל"פעילות בחו

 15,102  3,248  10,045  2,412  אנשים פרטיים

 2,007  21,262  15,416  21,363  פעילות עסקית

 2,270  10,614  1,101  13  אחר

 19,379  35,124  26,562  23,788  ל"סך הכל פעילות בחו

 797,061  416,499  328,693  265,070  סך הכל
     

 U.א28 ביאורU ראה פעילות למגזרי בנוגע נוסף למידע
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 בקבוצה הפעילות מגזרי

הדיווח לציבור שהיו בתוקף ערב בהתאם להוראות , פעילות מגזרי פי על העסקית ההתפתחות מתוארת זה בפרק

 .כניסת החוזר בנוגע למגזרי פעילות פיקוחיים

 :בהתאם להוראות בנק ישראל מגזר פעילות הוא מרכיב אשר מתקיימים בו שלושה מאפיינים

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

 ).אחרים בבנקמעסקאות עם מגזרים 

תוצאות פעולותיו נבחנות באופן סדיר על ידי ההנהלה והדירקטוריון לצורך קבלת החלטות בנוגע להקצאת  .2

 .משאבים למגזר והערכת ביצועיו

 . קיים לגביו מידע פיננסי נפרד .3

 :ל"להלן תיאור מגזרי הפעילות העיקריים שנקבעו על פי הוראות בנק ישראל בהתאם למאפיינים הנ

 

כמו שירותים שניתנים ללקוחות מגזר אחר וכן פעילות , הפעילות המגזרית כוללת בתוכה גם פעילות בינמגזרית

 . ן"שוק ההון ונדל, כרטיסי אשראי, בעת ממוצרים כגון משכנתאותהנו

 U.ב28ביאור Uלמידע נוסף ראה 

 

 .מתן שירותים בנקאיים למשקי בית ואנשים פרטיים בכל שלבי החיים - י ביתמשק .1

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

מתן שירותים ופתרונות פיננסיים מקומיים וגלובליים ללקוחות פרטיים בעלי תיק  - בנקאות פרטית .3                    
 .נכסים כספיים גדול

ולבעלי ) Middle Market(מתן שירותים בנקאיים ופיננסיים לחברות הבינוניות  - בנקאות מסחרית .4
 .הענין בחברות אלה

מתן שירותים בנקאיים ופיננסיים לחברות גדולות ולחברות בינלאומיות במשק  - בנקאות עסקית .5
 .ן"בנקאיים ופיננסים לענף הבינוי והנדלוכן מתן שירותים . בפעילותן בארץ ובעולם

 ניהול פיננסי .6

 ושוקי הון

פעילות הנוסטרו וחדרי עסקאות ומתן שירותים ללקוחות המוסדיים ולמוסדות  -
כולל את תוצאות הפעילות של ההשקעות בחברות הכלולות . פיננסיים זרים

 .והשקעה במניות בתיק הזמין למכירה) ריאליות(

במסגרת זו נכללו הפעילויות האחרות של . פעילות שלא הוקצתה למגזרים אחרים - אחרים .7
אשר כל אחת מהן איננה מגיעה עד כדי מגזר בר רווח על פי הוראות , הקבוצה

 .המפקח על הבנקים
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 :הינם כדלהלן, ככלל, בבנק בארץ הקריטריונים לשיוך הלקוחות לפי מגזרי פעילות .א

 :לקוחות עסקיים

 מחזור עסקים של הלווה היקף המסגרות המאושרות מגזר
 ח"מיליון ש 400מעל  ח "מיליון ש 120מעל  )א(בנקאות עסקית 

 ח"מיליון ש 400ח ועד "מיליון ש 20מעל  ) כולל(ח "מיליון ש 120ועד  10מעל  )ב(בנקאות מסחרית 
 ח"מיליון ש 20עד  )כולל(ח "מיליון ש 10עד  עסקים קטנים

 
אם האובליגו הכולל שלהם במערכת הבנקאית עולה על , ח"מיליון ש 80במגזר בנקאות עסקית יטופלו גם לקוחות בעלי מסגרת מעל  )א(

ח "מיליון ש 50ן שהיקף המסגרות המאושרות שלהם עולה על "משתייכים למגזר זה לקוחות מערך בניה ונדל, בנוסף. ח"מיליון ש 250
 . ח בפרויקטי תשתיות"מיליון ש 80ועל ) CL(ן "בפרויקטי נדל

 .ומחזור עסקים כולל חברות הזנק בכל היקף מסגרות אשראי )ב(

 

 : לקוחות פרטיים

 תושבי חוץ תושבי ישראל מגזר
  עושר פיננסי 

 מיליון דולר 0.5מעל  ח"מיליון ש 6מעל  בנקאות פרטית
 מיליון דולר 0.5עד  ח"מיליון ש 6עד  משקי בית 

ל החברות המנוהלות במערך ש, לרבות נושאי משרה בכירים, במגזר הבנקאות המסחרית מטופלים בעלי העניין

 .המסחרי

היקף : כגון, לעיתים על פי קריטריונים נוספים לאלה שצוינו לעיל, יש לציין כי השיוך למגזר פעילות מסוים נעשה

קריטריונים כגון אופי הפעילות . ועושר פיננסי, כשמדובר בלקוחות עסקייםהמסגרות המאושרות ומחזור העסקים 

פרויקטים מורכבים וליווי , עסקאות מורכבות ומיוחדות, היקפי סחר בינלאומי: העסקית של תאגיד והיקף עסקיו כגון

 .עשויים לשנות את השיוך המגזרי של לקוח מסוים, בניה

מגזר /את הלקוחות לקו העסקים, ככל שהדבר ניתן, ומדיניותו היא לשייך ,הבנק מאורגן בקווי עסקים, כאמור לעיל

יודגש כי השיוך המגזרי נקבע לעיתים גם בתאום , עם זאת. על פי אופיים ופעילותם, הפעילות שאליהם הם מתאימים

 .עם הלקוח על פי בקשתו והתוצאות הכספיות בגין הלקוח נרשמות במגזר שבו מנוהל חשבונו בפועל

 :ברות הבנות הבנקאיות שויכו למגזרי הפעילות כדלהלןח .ב

 2015בדצמבר  31ביום . לבנקאות מסחרית ולניהול פיננסי, לעסקים קטנים, למשקי בית -בנק ערבי ישראלי  •

 .בנק ערבי ישראלי מוזג עם ולתוך לאומי

 . Uשינויים עיקריים בשנה החולפתUלמידע נוסף בנוגע למיזוג בנק ערבי ישראלי ראה פרק 

 .לבנקאות פרטית ולניהול פיננסי, לבנקאות מסחרית -ב "לאומי ארה •

 .לבנקאות פרטית -בנק לאומי שוויץ ולוקסמבורג  •

 .Uחברות מוחזקות עיקריותUלמידע נוסף בנוגע למכירת פעילות בנק לאומי שוויץ ובנק לאומי לוקסמבורג ראה פרק 

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

 .לבנקאות מסחרית ולבנקאות פרטית, לעסקים קטנים, למשקי בית -לאומי רומניה  •
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גדרות השונות בכל אחד מהאורגנים נתוני המגזרים על בסיס מאוחד הינם תוצאה של סיכום המגזרים על פי הה

 .בכל מגזר 80%-הבנק מהווה בדרך כלל כ. אשר אינם זהים בגודלם, בקבוצה

 מערכת המדידה הפיננסית

 :בבנק נעשה כדלקמן אופן ייחוס ההכנסות וההוצאות לפי מגזרי פעילות

 הכנסות ריבית נטו 
 .או מחויב בריבית המשולמת לפיקדונות שגייס, מההלוואות שהעמידמרכז הרווח מזוכה בריבית המתקבלת 

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

וס בדרך כלל על פי מחירי השוק בהתאמות מסוימות ומשקפים בדרך כלל תשואה חסרת סיכון או עלויות שוליות לגי

וכן שינויים , ח"מט/השפעות הנובעות משינויים בהפרשי שער שקל. מקורות באותו סוג הצמדה ומטבע ולתקופה דומה

בשיטה . או מקורות מיוחסים בקבוצה למגזר הניהול הפיננסי/במדד המחירים לצרכן על עודפי השימושים ו

 .סיכוני שוקמרכזי הרווח נושאים בסיכוני אשראי ואינם נושאים ב, המתוארת לעיל

כל מרכז רווח . חשבון הרווח והפסד של כל אחד מהמגזרים כולל גם את ההתחשבנות בגין ההון המוקצה למגזר

ומחויב בגין תוספת העלות ) risk free(שהוקצה לו בגין נכסי הסיכון לפי תשואה חסרת סיכון  1מזוכה בגין הון רובד 

בשיטה זו מזוכה ההון הפנוי המיוחס למגזר בריבית השווה לעלות השולית של גיוס מקורות בהתאם . 2על הון רובד 

 . או מושקע בשוק ההון, למגזר אותו הוא מממן

 .הכנסות הריבית מניהול הנוסטרו נרשמות במגזר הניהול הפיננסי שוקי ההון

  הוצאות בגין הפסדי אשראי
 ל ההפרשה הקבוצתית הנדרשת "כנ. רכז הרווח שבו מתנהל חשבון הלקוחהוצאות בגין הפסדי אשראי נזקפות במ

 .על פי הוראות בנק ישראל

 הכנסות שאינן מריבית
או /ו, שהבנק גובה מלקוחותיו) והכנסות אחרות עמלות, הכנסות מימון שאינן מריבית(כל ההכנסות שאינן מריבית 

הכנסות מניירות ערך . ת לזכות מרכז הרווח שבו מתנהל חשבון הלקוחמחברות בנות בגין שירותים שונים נזקפו

 .שהבנק מקבל נזקפים במרכז הרווח של ניהול פיננסי שוקי הון רווחי היעודה לפיצויים ודיבידנדים, נוסטרו

 הוצאות
הלקוחות המטופלים באותם בהתאם לשיוך המגזרי של ) חטיבות ומערכים בבנק(ההוצאות מיוחסות לקווי העסקים 

 .קווי עסקים

מיוחסות הוצאות קו העסקים למגזרים ולמוצרים , במיעוט המקרים בהם מטפל קו עסקים במספר מגזרי פעילות

התמחיר הינו מערכת בה מחושבת עלות הפעולה תוך התחשבות . הרלוונטיים על בסיס תמחיר פעולות רב מימדי

 .סוג הלקוח המבצע אותה והערוץ בה בוצעה הפעולה ,בסוג הפעולה

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

 .אינן נזקפות למרכזי הרווח ונזקפות במגזר ניהול פיננסי ואחרים, האקטוארית לפנסיה

 .Uב28ביאור Uלמידע נוסף ראה 
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 :ליום העיקריים המאזן סעיפי של פעילות מגזרי לפי נתונים להלן

  סך כל הנכסים  פיקדונות הציבור  נטו, אשראי לציבור 

  בדצמבר 31  בדצמבר 31  בדצמבר 31 

 השינוי 2014 2015 השינוי 2014 2015 השינוי 2014 2015 

 באחוזים ח"במיליוני ש באחוזים ח"במיליוני ש באחוזים ח"במיליוני ש 

 7.9  111,377  120,230  10.1  115,480  127,108  8.0  110,696  119,515  )א(משקי בית

 9.0  24,063  26,227  10.8  26,090  28,917  9.0  24,034  26,206  עסקים קטנים

 )45.4( 10,346  5,646  )9.0( 34,830  31,697  )20.7( 5,882  4,663  בנקאות פרטית

 7.5  51,923  55,830  18.6  44,598  52,911  6.9  49,833  53,278  בנקאות מסחרית

 )7.1( 60,723  56,432  )0.8( 27,754  27,521  )6.2( 58,761  55,095  בנקאות עיסקית

 9.8  138,552  152,134  10.8  54,645  60,539  )19.3( 3,274  2,642  ניהול פיננסי ואחר

 4.9  396,984  416,499  8.3  303,397  328,693  3.5  252,480  261,399  סך הכל
          
ההלוואות לדיור הסתכמו בסוף . 7.9%-ב גדלובנטרול הלוואות לדיור  8.0%-ב גדל) משכנתאות( האשראי למשקי בית כולל הלוואות לדיור )א(

 .8.0%בשיעור של  גדלוו ח"שמיליארד  80.2-ב 2015
 

 :של סעיפים חוץ מאזניים ונתונים על יתרת לקוחות בשוק ההון נתונים עיקריים לפי מגזרי פעילותלהלן 

 
 ערבויות ואשראים

 דוקומנטרים
 תיקי ניירות ערך

 כולל קרנות נאמנות

  בדצמבר 31  בדצמבר 31 

 השינוי 2014 2015 השינוי 2014 2015 

 באחוזים ח"במיליוני ש באחוזים ח"במיליוני ש 

 )9.0( 127,429  115,982  )2.7( 369  359  משקי בית 

 )0.8( 12,630  12,524  )1.4( 1,461  1,441  עסקים קטנים

 )19.2( 94,520  76,330  )17.6( 336  277  בנקאות פרטית

 )7.4( 25,420  23,531  )1.4( 7,050  6,950  בנקאות מסחרית

 )9.5( 52,890  47,855  5.2  31,468  33,099  בנקאות עיסקית

 1.6  512,791  520,839  45.4  1,295  1,883  ניהול פיננסי ואחר

 )3.5( 825,680  797,061  4.8  41,979  44,009  סך הכל

       

 פעילות מגזרי לפי להון תשואה

 מגזר כל של היחסי חלקו פי על המגזרים בין הוקצה) 2 רובד והון 1 רובד הון( סיכון לרכיבי ההון יחס חישוב לצורך ההון

 מאפייניו פי על מגזר לכל השני הנדבך של ההון להקצאת ובהתאם הקבוצה של המשוקללים הסיכון נכסי כל בסך

 . ומרכיביו

 הרווח בין כיחס חושבה לסיכון המותאמת התשואה. מגזר בכל הסיכון להון הותאם הפעילות מגזרי של הרווח

 ).ומשני ראשוני( המוקצה הסיכון מהון חלק המהווה, למגזר המוקצה העצמי להון, המותאם
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 פעילות מגזרי לפי הנקי הרווח

   בדצמבר 31  

 השינוי השינוי 2014 2015  

 באחוזים ח"במיליוני ש ח"במיליוני ש  

 )68.1( )98( 144  46  משקי בית

 )3.1( )9( 292  283  עסקים קטנים

 79.8  814  )1,020( )206( בנקאות פרטית

 12.7  60  474  534  מסחרית

 )33.4( )391( 1,169  778  עיסקית

 + 296  101  397  שוקי הון :ניהול פיננסי

 + 406  297  703  השקעות ריאליות 

 + 344  )44( 300  אחר

 + 1,422  1,413  2,835  סך הכל

      

 :לפי מגזרי פעילות Return on Risk Adjusted Capital-RORAC)(להלן תשואת הרווח מותאמת סיכון 

 ).על פי יחס הלימות ההון בפועל לפי באזל(חושבו על פי הקצאת כל הון הבנק בין המגזרים  RORAC-נתוני ה

 בדצמבר 31 

 2015 2014 

 באחוזים 

 2.1  0.7  משקי בית

 15.1  13.4  עסקים קטנים

 )117.7( )28.3( בנקאות פרטית

 9.5  8.5  בנקאות מסחרית

 15.6  9.9  בנקאות עסקית

 13.0  37.1  ניהול פיננסי

 )5.7( 28.4  אחר

 5.4  10.3  סך הכל לרווח הנקי
   

 U.ב28ביאור Uלפירוט מגזרי הפעילות ראה 
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  בית משקי מגזר .א

 כללי

 נמוכים כספיים בהיקפים, פרטיים ואנשים בית למשקי פיננסים ושירותים ערך הצעות במתן מאופיין הבית משקי מגזר

 פילוח תוך, והעדפותיהם המשתנים לצרכיהם בהתאם ללקוחות מוענקים אלו ושירותים הצעות. לקוח פר יחסי באופן

 . חיים ושלבי פיננסיים אפיונים, תעסוקה, מגורים מקום, דמוגרפיה פי על הלקוחות

 מבנה המגזר ומאפייניו

 רחבי בכל הפרוסים) מ"בע ישראלי ערבי בנק סניפי 36-ו דלפקים 11 כולל( סניפים 222 של רחבה פריסה :סניפים

 המחולקים הבנקאים צוותי ידי על ניתן בסניף ללקוחות השרות. גיאוגרפית בחלוקה מרחבים בשמונה ומאוגדים הארץ

 הלקוח מאפייני פי על בטיפול ומתמחים היבטיו כל על בלקוח הטיפול את מרכזים אלו צוותים. הלקוחות מגזרי פי על

 .מוזגו סניפי בנק ערבי עם ולתוך לאומי 2016בינואר  1החל מיום  .וצרכיו

בכוונת הבנק להמשיך ולבחון פתיחת סניפים  2016בשנת  .סניפים 16נפתח סניף אחד ובמקביל מוזגו  2015בשנת 

 .סניפים וזאת בהתאם לאסטרטגיה של הבנק 16במקביל למיזוגם של 

 וסלולר אינטרנט פתרונות באמצעות והן, לאומי מידע מכשירי, CALL בלאומי טלפוני מוקד :ודיגיטליים ישירים ערוצים

 . מתקדמים

, כיום מקושרים אליו(, CALL לאומי במוקד טלפוני שירות מקבלי הלקוחות היקף להרחבת הן, השאר בין, פועל המגזר

 בערוצים הפעילות להרחבת והן) בחשבונם השוטפת הפעילות עיקר את דרכו שמבצעים לקוחות אלפי מאות

 ). והסלולר האינטרנט באמצעות פעולות אלפי מתבצעות יום מידי( הדיגיטליים

נמשכו הפיתוחים באתרי , בנוסף. נמשכו הפיתוחים בתחום הסלולר ופותחו מספר אפליקציות חדשות 2015בשנת 

 .גלישה ישירה

 ואסטרטגיה עסקית יעדים

 .Uעתיד פני צופה מידעU תיאור פרק ראה זה מושג למשמעות". עתיד פני צופה מידע" הינו דלהלן המידע

 מגזר של האסטרטגיים היעדים נקבעו בסיסו על, הלקוחות עבור וחדשנית יוזמת בנקאות להנהיג הוא הבנק חזון

 :הבית משקי

 של הפעילות והרחבת הלקוחות בסיס הגדלת באמצעות - נאותה לרווחיות חתירה תוך, ארנק ונתח שוק בנתח גידול

 למגזר האשראי כי יצוין זה בהקשר. לצרכיהם המותאם יעיל ושירות לקוח חווית מתן על דגש תוך, הקיימים הלקוחות

 סיכוני ניהול ויכולת, הגבוהה הפיזור רמת לאור זאת, הקמעונאית בפעילות חשוב צמיחה מנוע הינו בית משקי

 .הטובה האשראי
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. הפיננסים צרכיו לפי ללקוח השירות ושיפור התאמת תוך, הלקוח חוויית בנושא מתמקד הבנק - לקוח חווית שיפור

 תומכי ותהליכים טכנולוגיות תשתיות, ללקוח מותאמות ערך והצעות שירות על מתבסס זה בנושא האסטרטגי המיקוד

 .לקוח חוויית

  :הם הבית משקי במגזר העסקים קו דגשי

 ובקרה מדידה, העובדים ומיומנויות מקצועיות שדרוג ידי על ללקוח השירות רמת בשיפור ומתמיד שיטתי מיקוד •

 וזאת, הלקוחות ונאמנות הרצון שביעות את תגדיל השירות רמת שיפור. הלקוח וממשק העבודה תהליכי של

 .דיפרנציאליות ערך הצעות מתן ידי על לקוחות קבוצות בקרב יתרונות יצירת באמצעות

 מכשירים שילוב תוך, העתיד בנקאות לצרכי הסניפים התאמת ידי על ללקוחות השירות ונגישות זמינות הרחבת •

 .הישירים ההפצה ערוצי והרחבת השונים הלקוחות לצרכי והתאמתם, מתקדמים אוטומטיים

 ומכשירים מתקדמים ואינטרנט סלולר, טלפוני מענה שירותי, הישירים ההפצה ערוצי ונגישות זמינות הרחבת •

 .פיננסיות פעילויות של עצמי לביצוע

, פנסיונים ובמוצרים פיננסיים השקעה במוצרי ואובייקטיבי מקצועי ייעוץ מתן - פיננסיים ושירותים מוצרים פיתוח •

 והצרכים הפעילות וחיזוי לניתוח אנליטיים ובמודלים מידע בכריית שימוש תוך הלקוחות לצרכי בהתאמה

 .הרלוונטים ללקוחות, הלקוח של הפיננסיים

 הצרכני באשראי, פנסיוני בייעוץ, בהשקעות: הפעילות מגזרי בכל לקוחות כלפי מידע מבוסס שיטתי ייזום •

 . ש"העו ובשרותי והמסחרי

 . ללקוח כוללניים בנקאיים פתרונות במתן הקבוצה יכולות ניצול לצורך הקבוצה חברות עם פעולה שיתוף •

  הלקוחות של המגזר ובמאפייני בשווקים התפתחויות

 הפרטית בצריכה משינויים, המדינה באוכלוסיית והכלכליים הדמוגרפים בנתונים מהשינויים מושפע הבית משקי מגזר

 . הלקוחות של החיסכון ממאפייני וכן

 של בשיעור עלייה חלה לנפש הפרטית הצריכה ובמונחי ,4.5%-בכ 2015-ב ריאלית עלתה פרטית לצריכה ההוצאה

 הריאלית ההוצאה עלתה בה, 2014 לשנת בהשוואה יותר מעט מהיר התרחבות שיעור על מצביעים אלו נתונים .2.4%

מהירה יחסית בצריכה השוטפת ולמרות ירידה קלה  מעלייה ברובו נובע לכך ההסבר. 3.7%-ב פרטית לצריכה

 .על רקע הירידה בשיעור האבטלה והריבית במשק, בין השאר, זאת. קיימא-בני מוצרים בצריכת

 מוצרים ושירותים 

, היתר בין. בחייהם השונים ולשלבים לצרכיהם המתאימים שונים אשראי מוצרי ללקוחות מציע הבנק :פרטי אשראי

, מזומנים למשיכת בעמדות כולל, העצמי השירות ערוצי בכל, בסכום מוגבלת, מראש מאושרת הלוואה לקבל ניתן

 . לקוח כל של וצרכיו למאפייניו בהתאם וזאת
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 הנמוכה הריבית עקב היתר בין אטרקטיביות ההלוואות. בישראל הבית למשקי באשראי גידול ניכר האחרונות בשנים

 של הנה המגמה אולם, בעולם מפותחות למדינות יחסית נמוכה בישראל הבית משקי של המינוף רמת, עדיין. במשק

 .הסיכון ועמה האשראי היקפי עליית

 תיק ניהול. האשראי בתיק חשיפה מסגרות גובה קביעת ידי על האשראי סיכון לפיזור לפעול הינה הבנק מדיניות

 .סיכון מול ותשואה סיכון שיקולי לפי מבוצע האשראי

 זמן לטווחי, שונים הצמדה בסיסי עם ובתשלומים פעמיים חד וחסכונות פיקדונות מגוון מציע הבנק :השקעות

, כן כמו. וחסכונות חוץ במטבע, ישראלי במטבע מובנים פיקדונות כולל השקעה מוצרי מגוון וכן ללקוח המותאמים

 .פנסיוני ייעוץ ושירותי השקעות ייעוץ שירותי הבנק מציע

 7-ו לאומי בסניפי הפועלות נציגויות 101-ב המשכנתאות מערך באמצעות לדיור הלוואות מציע הבנק :משכנתאות

 להם המתאימה המשכנתא את לתכנן ללקוחות לעזור שנועדו כלים מפתח המשכנתאות מערך. עצמאיות נציגויות

 הכולל מדריך, מקיף אינטרנט אתר במשכנתא למתעניינים המשכנתאות מערך מציע זו במסגרת. ובעתיד עכשיו

 שיטת" את ללקוחותיו הבנק מציע, כן כמו. המשכנתא בתכנון בלקוחות התומכת בסלולר ואפליקציה הסברה סרטוני

 . הלקוח לצרכי הלוואה מסלולי תמהיל המתאימה" השילובים

וכרטיסי דיינרס  מ"בע קארד לאומי חברת באמצעות המונפקים תשלום אמצעי של מגוון מציע הבנק :אשראי כרטיסי

 .ל.א.המונפקים באמצעות חברת כ

 .Uאשראי כרטיסיU, במוצרים סעיף פעילויות, בקבוצה מגזרי פעילות פרק ראה נוסף למידע

  פנסיוני ייעוץ

 קרנות לרבות, 2015 דצמבר לסוף עד הידועות לאומי בקבוצת המיועצים הלקוחות של הפנסיוניים הנכסים יתרות

 . ח"ש מיליארד 24.9-בכ מסתכמות, בהשקעות ייעוץ או/ו הפנסיוני הייעוץ במסגרת יעוץ בגינן תןשני השתלמות

  לקוחות

 בינוני פיננסי עושר בעלי הבית משקי: במגזר השונות האוכלוסיה לקבוצות בהתאמה שירותיו את להציע ערוך הבנק

, שכירים, גימלאים, חדשים ועולים סטודנטים, משוחררים חיילים, צעירים כגון צמיחה לקוחות, ש"עו וצרכי נמוך עד

 .גבוה פיננסי עושר בעלי פרטיים ולקוחות משכנתא צרכי בעלי

 פי על, עבורה הרלבנטיות הערך הצעות את קבוצה לכל להתאים מאפשר השונות לקבוצות בהתאם הלקוחות פילוח

 .והעדפותיה צרכיה
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  והפצה שיווק

 .Uעתיד פני צופה מידעU פרק ראה זה מושג למשמעות". עתיד פני צופה מידע" הינו דלהלן המידע

 טכנולוגיות ומערכות, ומיומן מקצועי אדם כח, ארצית פריסה בעלת הפצה רשת על מתבססת הבית משקי בנקאות

 סניפים בפריסת אסטרטגית חשיבות רואה הבנק. להנהלה ובקרה מדידה וכלי ללקוחות יעיל שרות מתן המאפשרות

 ההפצה ערוץ. שרות ורמת לקוח חוויית שימור תוך ערוצים מספר באמצעות שרות הצעת על דגש ניתן, בנוסף. נכונה

 CALL לאומי, הסלולר, האינטרנט: הישירים הערוצים של חלקם כאשר הסניפי הערוץ עדיין הינו המגזר של העיקרי

 שימוש נעשה כן כמו. מידע לצרכי והן פעולות לביצוע הן גידול של מתמשכת במגמה נמצא, עצמי לשרות והמכשירים

, בנוסף. וטלוויזיה עיתונות כולל אחרת ובמדיה, בפרט הבנק ובאתרי בכלל האינטרנט באתרי פרסום, ישיר בדיוור

 בערוצים. בפייסבוק ייעודי ודף בנקאי בלוג, בטוויטר חשבון כולל חברתית במדיה תקשורת ערוצי מספר הבנק מפעיל

 . הציבור לשימוש וכללי שיווקי מידע ומפרסם ללקוחות שירות הבנק מעניק אלו

 העסקי המידע עולם ומינוף בנית על והן מתקדמות אנליטיות מידע מערכות על הן מתבססת השיווקית הפעילות

)Big Data( ,ושירותים מוצרים ללקוחות להציע מנת על, והתנהגותם הלקוחות צרכי את לאפיין המאפשרות 

 .לצרכיהם בהתאמה

 התחרות מבנה

 זמינות, התחרות עם להתמודדות ערך הצעות ומתן הלקוחות צרכי והבנת פילוח: הם להצלחה הבסיסיים העקרונות

 .התייעלות כדי תוך, ההפצה בערוצי נכון ושימוש

 כרטיסי חברות ובעיקר ואחרים פיננסיים גופים מצד תחרות הקמעונאית בבנקאות התפתחה האחרונות בשנים

 ומיזמים הקמעונאיות השיווק רשתות, הביטוח חברות, למשכנתאות בנקים, )הצרכני האשראי בתחום( האשראי

 מבוקרים שאינם או ישראל בנק ידי על מבוקרים שאינם גופים ידי על נעשית מהתחרות חלק. פיננסיים טכנולוגיים

 .הבנקים על שחלות המגבלות תחת עובדים ושאינם כלל

 בין התחרות על משפיעות, לבנק מבנק לקוחות מעבר על המקלות, הבנקים על המפקח ידי על שהוצאו הוראות

 .זה במגזר הבנקים

 .עצמן המנהלות החברות מצד וכן הסדר ומנהלי ביטוח סוכני מצד הלקוח על תחרות קיימת הפנסיוני הייעוץ בתחום
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 :בית משקי מגזר של הפעילות תוצאות תמצית להלן

  ל"פעילות חו     

 
 בנקאות

 ופיננסים
 כרטיסי 
 אשראי

 שוק 
 משכנתאות ההון

 בנקאות
 סך הכל משכנתאות ופיננסים

 2015       
      ח"במיליוני ש 

        :נטו, הכנסות ריבית
 2,972  9  )3( 1,590  6  236  1,134  מחיצוניים
 )408( )1( 13  )888( )1( )16( 485  בינמגזרי

        :הכנסות שאינן מריבית
 1,649  1  6  76  475  567  524  מחיצוניים
 170  - - - - 167  3  בינמגזרי

 4,383  9  16  778  480  954  2,146  סך כל ההכנסות
 307  2  3  14  - 13  275  הוצאות בגין הפסדי אשראי
        :הוצאות תפעוליות ואחרות

 3,980  9  13  244  364  662  2,688  לחיצוניים
 2  - - - - )2( 4  בינמגזרי

 94  )2( - 520  116  281  )821( לפני מיסים) הפסד(רווח 
 25  - - 194  44  97  )310( על הרווח ) הטבה(הפרשה למיסים 

 69  )2( - 326  72  184  )511( לאחר מיסים) הפסד(רווח 
הקבוצה ברווחים של חברות חלק 

 5  - - - - 5  - כלולות לאחר השפעת המס
רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות 

 )28( - - - - )28( - שאינן מקנות שליטה
 46  )2( - 326  72  161  )511( )הפסד(רווח נקי 

 0.7%        תשואה להון
 115,589  206  56  76,986 352  10,964  27,025  יתרה ממוצעת של נכסים

 3  - - - - 3  - השקעות בחברות כלולות: מזה
 יתרה ממוצעת של אשראי 

 114,818  206  56  76,932  177  10,722  26,725  נטו, לציבור
 121,793  8  933  163  - 1,012  119,677  יתרה ממוצעת של התחייבויות

 120,504  8  933  - - 69  119,494  הציבוריתרה ממוצעת של פקדונות 
 83,316  72  300  43,424  363  11,508  27,649  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

 יתרה ממוצעת של קרנות נאמנות
 79,486  - - - 79,486  - - וקרנות השתלמות

 43,826  - 178  - 43,648  - - יתרה ממוצעת של ניירות ערך
 יתרה ממוצעת של נכסים 

 2,523  - - - - - 2,523  אחרים בניהול
 2,287  8  )4( 702  5  221  1,355  *מרווח מפעולות מתן אשראי

 277  - 14  - - )1( 264  מרווח מפעולות קבלת פיקדונות
 2,564  8  10  702  5  220  1,619  נטו, סך הכל הכנסות ריבית

 119,515  200  61  79,979  208  11,091  27,976  נטו, יתרת אשראי לציבור
 127,108  8  882  - - 65  126,153  יתרת פיקדונות הציבור

        
 פיקדונות לבין מחירי המעברהינו למעשה פער הריבית בין הריבית המתקבלת ממתן אשראי והריבית המשולמת על גיוס המרווח  *

 .הנקבעים על ידי החטיבה לשוקי הון
 .לכל מגזרי הפעילות הערה זו מתייחסת
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 :)המשך(מגזר משקי בית 

  ל"פעילות חו     

 
 בנקאות

 ופיננסים
 כרטיסי
 אשראי

 שוק
 משכנתאות ההון

 בנקאות
 סך הכל משכנתאות ופיננסים

 2014       
      ח"במיליוני ש 

        :נטו, הכנסות ריבית
  3,057   11  )7(  1,912   6   239   896  מחיצוניים
 )430( )1(  17  )1,217( )2( )20(  793  בינמגזרי

        :הכנסות שאינן מריבית
  1,639   1   6   81   474   551   526  מחיצוניים
  181  -  -  -  -   167   14  בינמגזרי

  4,447   11   16   776   478   937   2,229  ההכנסותסך כל 
  407   2  -   23  -   25   357  הוצאות בגין הפסדי אשראי
        :הוצאות תפעוליות ואחרות

  3,785   8   14   243   403   632   2,485  לחיצוניים
  1  -  -   1  -  )1(  1  בינמגזרי

  254   1   2   509   75   281  )614( לפני מיסים) הפסד(רווח 
  85  -   1   190   28   91  )225( על הרווח ) הטבה(הפרשה למיסים 

  169   1   1   319   47   190  )389( לאחר מיסים) הפסד(רווח 
חלק הקבוצה ברווחים של חברות 

  5  -  -  -  -   5  -  כלולות לאחר השפעת המס
לבעלי זכויות רווח נקי המיוחס 

 )30( -  -  -  -  )29( )1( שאינן מקנות שליטה
  144   1   1   319   47   166  )390( )הפסד(רווח נקי 

 2.1%        תשואה להון
  105,959   217   44   71,021   172   10,107   24,398  יתרה ממוצעת של נכסים

  2  -  -  -  -   2  -  השקעות בחברות כלולות: מזה
 יתרה ממוצעת של אשראי 

  105,254   217   44   70,974   171   9,882   23,966  נטו, לציבור
  117,416   8   945   281  -   1,264   114,918  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  115,753   8   944  -  -   52   114,749  יתרה ממוצעת של פקדונות הציבור
  75,658   76   268   38,927   185   10,618   25,584  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

 יתרה ממוצעת של קרנות נאמנות
  79,559  -  -  -   79,559  -  -  וקרנות השתלמות

  47,497  -   182  -   47,315  -  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך
 יתרה ממוצעת של נכסים 

  3,586  -  -  -  -  -   3,586  אחרים בניהול
  2,092   10  )7(  695   4   218   1,172  מרווח מפעולות מתן אשראי 

  535  -   17  -  -   1   517  מרווח מפעולות קבלת פיקדונות
  2,627   10   10   695   4   219   1,689  נטו, סך הכל הכנסות ריבית

  110,696   223   37   74,015   168   10,365   25,888  נטו, יתרת אשראי לציבור
  115,480   8   1,038  -  -   54   114,380  יתרת פיקדונות הציבור
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 הפעילות בהיקף עיקריים שינויים

 צרכני אשראי מזה .%8.0 של גידול ח"ש מיליארד 119.5 בסך 2015 בסוף הסתכם בית למשקי נטו האשראי כל סך

 גדלו הציבור פיקדונות .%67.1 ,ח"ש מיליארד 80.2-ב שהסתכם לדיור ואשראי ,%32.9 ,ח"ש מיליארד 39.3-ב שהסתכם

 .%10.1 של בשיעור גידול ,ח"ש מיליארד 127.1-ל ח"ש מיליארד 115.5-מ

  הנקי ברווח עיקריים שינויים

 המקבילה בתקופה ח"ש מיליון 144-ל בהשוואה ח"ש מיליון 46-ב 2015 בשנת הסתכם בית משקי במגזר הנקי הרווח

  .%68.1 ,ח"ש מיליון 98 בסך קיטון ,אשתקד

 כלול אשר ,ח"ש מיליון 226-כ בסך העובדים במספר כתלות למגזר תשואה מענק מהקצאת נובע ברווח הקיטון

 ,ח"ש מיליון 100-כ של בסך אשראי הפסדי בגין בהוצאות קיטון היה מנגד .תפעוליות שבהוצאות השכר בהוצאות

 כנדרש פרטיים לאנשים אשראי בגין הקבוצתית ההפרשה התאמת בגין אשתקד שנרשמו מהוצאות ,היתר בין ,הנובע

 .ישראל בנק בהוראות

 קיים בינמגזריות והוצאות הכנסות של מצב כי 'אשראי כרטיסי' מוצרב ריבית שאינן הכנסות ייחוס אופן לעניין יובהר

 כהכנסה נרשמת העסק מבית הנגבית הסליקה עמלת כזה במקרה .הנפיק שהבנק כרטיס סולקת קארד כשלאומי

 במגזר כהכנסה ובמקביל כהוצאה מגזר באותו רושמים הצולבת העמלה ואת העסקי במגזר או קטנים עסקים במגזר

 .הבית משקי

 משכנתאות

 ,2014 בשנת מיליון 193-ל בהשוואה ח"ש מיליון 632 בסך 2015-ב הסתכם בארץ במשכנתאות מפעילות הנקי הרווח

 .ח"ש מיליון 4 בסך גידול
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 קטנים עסקים מגזר .ב

 כללי

 פעילות מחזור בעלי ובינוניים קטנים לעסקים פיננסים ושירותים ערך הצעות במתן מאופיין הקטנים העסקים מגזר

 לצרכיהם בהתאם ללקוחות מוענקים אלו ושירותים הצעות. ח"ש מיליון 10 עד של חבות ויתרת ח"ש מיליון 20 עד של

 במגזר. העסק פועל בו והענף האשראי צריכת היקף, העסק פעילות מחזורי פי על הלקוחות פילוח תוך, המשתנים

 . אחד במקום כולל שירות המקבלים נייםוהבינו הקטנים העסקים לקוחות של הפרטיים החשבונות גם מטופלים

 מבנה המגזר ומאפייניו

 :שונים ערוצים במגוון והבינוניים הקטנים העסקים ללקוחות ניתנים השירותים

, הלקוחות בצרכי המתמחים בסניפים עסקיים צוותים ידי על השירותים את מקבלים העסקיים הלקוחות: סניפים

 . שונים דיגיטליים וערוצים ייעודי שירות מוקד באמצעות לרבות

 וסלולר אינטרנט פתרונות באמצעות והן, לאומי מידע מכשירי, CALL בלאומי טלפוני מוקד: ודיגיטליים ישירים ערוצים

 מובייל, מייל, פקס, טלפון( ערוצית ורב גבוהה זמינות לרמת והגיע בפיתוח רבים משאבים משקיע לאומי. מתקדמים

 .שעה ובכל מקום בכל מידע וקבלת פעילות לביצוע הבנק עם יעיל ממשק ללקוחות לאפשר מנת על) ואינטרנט

, העסקים באתר". זיהוי שאלות" באמצעות הזדהות לאחר בחשבון פעולות לבצע העסקיים ללקוחות מאפשר הבנק

 חדשים שירותים שולבו באנגלית עסקים באתר, כן כמו. העסקי ללקוח ערך הצעות שולבו, "דיגיטלי עוזר"ה במסגרת

 בינלאומי סחר מערכת. בינלאומי סחר לשירותי וחתימות אחר לחשבון העברות, ביצוע הוראות על חתימות: באנגלית

 דוקומנטים מסוג בעסקה תשלום ביצוע: חדשים שירותים שילב והבנק הלקוחות לכלל 2014 בסוף נפתחה באינטרנט

 . ועוד יבוא ד"א מסוג בעסקאות לשינוי הוראה ומתן מסוים קונה עם יצוא עסקאות, יבוא לגביה

 ואסטרטגיה עסקית יעדים

 .Uעתיד פני צופה מידעU פרק ראה זה מושג למשמעות". עתיד פני צופה מידע" הינו דלהלן המידע

 מגזר של האסטרטגיים היעדים נקבעו בסיסו על, הלקוחות עבור וחדשנית יוזמת בנקאות להנהיג הוא הבנק חזון

 :הקטנים העסקים

 של הפעילות והרחבת הלקוחות בסיס הגדלת באמצעות - נאותה לרווחיות חתירה תוך, ארנק ונתח שוק בנתח גידול

 של הפיננסים לצרכיהם המותאמת לקוח וחווית יעיל שירות מתן על דגש כמובן נותנים אלו יעדים. הקיימים הלקוחות

 .העסקיים הלקוחות
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 שהינה, לאומי של העסקים זירת את השיק ובהתאם במיקוד כאוכלוסייה והבינוניים הקטנים העסקים את הגדיר הבנק

 : תוכן עולמות ארבעה כוללת הזירה. וחדשניים בלעדיים ושירותים כלים של מעטפת

 ,גמיש, מהיר אשראי :והבינוני הקטן העסק לצרכי המותאמים אשראי מוצרי להציע מטרתו: האשראי עולם .1

 המעניקה קרן" (לאומי קרן" את נמצא המוצרים בין. סגור כשהסניף גם שעה בכל זמין, גבוהים בסכומים

 הלוואה, בקליק הלוואה, )מוגדרים לקריטריונים העונים קטנים עסקים ללקוחות מועדפים בתנאים הלוואות

 .ועוד עסק למעבירי

 מוקד באמצעות זאת כל גמישות ובשעות מהיר, מקצועי, זמין שירות העסק לבעל לספק מטרתו: ותוכן זמינות .2

 .סגור הסניף בהן בשעות גם מענה והנותן בתחום מקצועיים בנקאים ידי על המאוייש העסקים

 זמן בכל, מקום בכל בחשבונו פעולות וביצוע מידע קבלת לעסק לאפשר זה עולם מטרת: דיגיטליים כלים .3

 . וטאבלט סלולר, אינטרנט - אמצעים ובמגוון

 :השונות במדיות ללקוח ניהוליים כלים מתן: ותוכן מומחיות .4

 ומיטב) ארצית פריסה( הפתוחה האוניברסיטה עם בשיתוף מפגשים -" עסקים לניהול הספר בית" •

 ). נטוורקינג, מ"מו, השיווק ניהול, פיננסי ניהול( הניהוליים בנושאים המומחים

 כמותו עסקים מבעלי הן - שיתוף באמצעות מוסף ערך העסק לבעל מספקת: בפייסבוק עסקים קהילת •

 . בלאומי בתחומם ממומחים והן

 :הם הקטנים העסקים במגזר העסקים קו דגשי

 ובקרה מדידה, העובדים ומיומנויות מקצועיות שדרוג ידי על ללקוח השירות רמת בשיפור ומתמיד שיטתי מיקוד •

 וזאת, הלקוחות ונאמנות הרצון שביעות את תגדיל השירות רמת שיפור. הלקוח וממשק העבודה תהליכי של

 .דיפרנציאליות ערך הצעות מתן יצירת באמצעות

 מכשירים שילוב תוך, העתיד בנקאות לצרכי הסניפים התאמת ידי על ללקוחות השירות ונגישות זמינות הרחבת •

 .הישירים ההפצה ערוצי והרחבת השונים הלקוחות לצרכי והתאמתם, מתקדמים אוטומטיים

 ומכשירים מתקדמים ואינטרנט סלולר, טלפוני מענה שירותי, הישירים ההפצה ערוצי ונגישות זמינות הרחבת •

 .פיננסיות פעילויות של עצמי לביצוע

, פנסיונים ובמוצרים פיננסיים השקעה במוצרי ואובייקטיבי מקצועי ייעוץ מתן - פיננסיים ושירותים מוצרים פיתוח •

 והצרכים הפעילות וחיזוי לניתוח אנליטיים ובמודלים מידע בכריית שימוש תוך וחותהלק לצרכי בהתאמה

 .הרלוונטים ללקוחות, הלקוח של הפיננסיים

 שירותי, השקעות, ל"סחב, צרכני אשראי, מסחרי אשראי: המוצרים בכל לקוחות כלפי מידע מבוסס שיטתי ייזום •

 בקרב יתרונות יצירת באמצעות, הלקוחות ונאמנות הרצון שביעות הגדלת לצורך השירות רמת ושיפור ש"עו

 .דיפרנציאלי שרות ידי על לקוחות קבוצות
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 .ללקוח כוללניים בנקאיים פתרונות במתן הקבוצה יכולות ניצול לצורך הקבוצה חברות עם פעולה שיתוף •

 .הלקוחות מול בפעילות החלטה תומך ככלי אנליטיים במודלים השימוש הגברת •

  הלקוחות ובמאפייני של המגזר בשווקים התפתחויות

 ונמצאת גוברת זה במגזר התחרות, זאת עם. הקטנים העסקים במגזר מהותיים שינויים חלו לא האחרונה בשנה

 ).להלן מבנה תחרות סעיף ראה( התחזקות במגמת

 מוצרים ושירותים 

 בהשקעות ייעוץ, מסחרי אשראי בנושאי ייעוץ הכוללים בנקאיים פתרונות במתן מתמחה הקטנים העסקים מגזר

 הקטנים העסקים ללקוחות הערך הצעות. וסיכון פעילות רמת לפי משנה פילוחי תוך, שוטפת עסקית ובפעילות

 :ליבה מוצרי מספר כוללות והבינוניים

 השקעות מימון, הלקוחות צרכי פי על שוטף מימון השאר בין, כוללים העסקיים ללקוחות הניתנים השירותים: אשראי

 בנקאיים שירותים הטיפול כולל כן כמו. הבינלאומי והסחר המימון בתחום פיתרונות מתן, והרחבתה הפעילות לשימור

 . החברות ולמנהלי לעובדי

, שונים הצמדה בסיסי עם בתשלומים פעמיים חד וחסכונות פיקדונות מגוון לאומי מציע, ההשקעות בתחום: השקעות

, חסכונות, חוץ ובמטבע ישראלי במטבע מובנים פיקדונות כולל השקעה מוצרי מגוון וכן ללקוח המותאמים זמן לטווחי

 .נאמנות וקרנות גמל קופות

 מכרז לעסקים קטנים

מנורה זכתה במקום הראשון מבין ההצעות -הודיע משרד האוצר כי הצעת שותפות לאומי 2016בינואר  17ביום 

 .בינונייםשהוגשו במסגרת מכרז המדינה למימון עסקים קטנים ו

במסגרת הפעילות המשותפת של השותפות יועמדו . 2016הקרן החדשה צפויה להתחיל לפעול במהלך אפריל 

 .הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה

 ניתן יהיה להעמידבמסגרת מנת הערבות הראשונה . 40% -מנורה , 60% -ההלוואות יועמדו במימון משותף של לאומי 

 . ח"שמיליארד עד כסקים קטנים ובינוניים בהיקף של הלוואות לע

 לקוחות

. ותחומים ענפים של רב ובמספר מגוונת) בינונית-קטנה( עסקית בפעילות מאופיינים זה למגזר המשתייכים הלקוחות

עם או לקוחות ) כולל(ח "מיליון ש 10לקוחות עם היקף מסגרות מאושרות של עד , ישויכו למגזר עסקים קטנים, ככלל

 .ח"מיליון ש 20מחזור עסקים של עד 
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 והפצה שיווק

 טכנולוגיות מערכות, ומיומן מקצועי אדם כח, ארצית פריסה בעלת הפצה רשת על מתבסס הקטנים העסקים מגזר

 הפצה ברשת אסטרטגית חשיבות רואה לאומי. להנהלה ובקרה מדידה וכלי ללקוחות יעיל שירות מתן המאפשרות

 עם ההכרות העמקת על דגש תוך, המגזר בלקוחות לטיפול צוותים קיימים הבנקאית החטיבה סניפי ברוב ולכן, רחבה

: הישירים הערוצים של בחלקם חשיבות רואה לאומי, כן כמו. עבורם הולמים פתרונות ומציאת וצרכיהם הלקוחות

 והן פעולות לביצוע הן ולגיד של מתמשכת במגמה נמצא, עצמי לשרות והמכשירים CALL לאומי, הסלולר, האינטרנט

 . מידע לצרכי

 העסקי המידע עולם ומינוף בניית על והן מתקדמות אנליטיות מידע מערכות על הן מתבססת השיווקית הפעילות

)Big Data( ,ושירותים מוצרים ללקוחות להציע מנת על, והתנהגותם הלקוחות צרכי את לאפיין המאפשרות 

 .לצרכיהם בהתאמה

 מבנה התחרות

 בשנים. ת בשנים האחרונות במגמת התחזקותהקטנים נמצאהתחרות עמה מתמודד הבנק במגזר בנקאות לעסקים 

 באסטרטגיית ושימוש שיווקית פעילות ידי על זה במגזר פעילותם את יותר הקטנים הבנקים מרחיבים האחרונות

 .מחיר

חברות הביטוח  ,מתפתחת לאחרונה תחרות מצד גופים פיננסיים ואחרים ובעיקר חברות כרטיסי האשראי ,בנוסף

 .ברוקרים ומנהלי קופות, המגלות עניין במימון עסקים קטנים

 הבנקאות בתחומי והמיומן המקצועי האדם כח, הרחבה הפריסה ביתרונות שימוש תוך בתחרות מתמודד הבנק

 .לצורכיהם המתאימים איכותיים ושירותים מוצרים ללקוחות ולהציע ליזום לו המאפשרת ידעמ עיבוד ויכולת השונים
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 :קטנים עסקים מגזר של תוצאות הפעילות תמצית להלן

  ל"פעילות חו      

 
 בנקאות 
 ופיננסים

 כרטיסי 
 אשראי

 שוק
 ן"נדל משכנתאות ההון

 בנקאות 
 סך הכל ן"נדל ופיננסים

 2015        

       ח"במיליוני ש 

         :נטו, הכנסות ריבית

 1,169  10  41  307  2  1  21  787  מחיצוניים

 )90( )3( )1( )27( )1( -  )1( )57( בינמגזרי

         :הכנסות שאינן מריבית

 558  3  22  73  1  32  122  305  מחיצוניים

 )40( -  -  -  -  -  )42( 2  בינמגזרי

 1,597  10  62  353  2  33  100  1,037  סך כל ההכנסות

 178  -  22  36  -  -  -  120  הוצאות בגין הפסדי אשראי

         :הוצאות תפעוליות ואחרות

 950  7  46  134  -  19  63  681  לחיצוניים

 5  -  -  -  -  -  6  )1( בינמגזרי

 464  3  )6( 183  2  14  31  237  לפני מיסים) הפסד(רווח 

 179  1  1  69  1  5  10  92  הפרשה למיסים על הרווח 

 285  2  )7( 114  1  9  21  145  לאחר מיסים) הפסד(רווח 

 רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות
 )2( -  -  -  -  -  )2( -  שאינן מקנות שליטה

 283  2  )7( 114  1  9  19  145  )הפסד(רווח נקי 

 13.4%         תשואה להון

 25,195  264  898  7,393  70  19  1,034  15,517  יתרה ממוצעת של נכסים

 יתרה ממוצעת של אשראי 
 25,171  264  898  7,391  70  19  1,019  15,510  נטו, לציבור

 28,247  171  1,110  6,054  -  -  1,516  19,396  יתרה ממוצעת של התחייבויות

 יתרה ממוצעת של פקדונות 
 26,578  170  1,110  5,910  -  -  -  19,388  הציבור

 22,721  264  1,152  7,499  39  23  930  12,814  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

 יתרה ממוצעת של קרנות 
 4,433  -  -  -  -  4,433  -  -  נאמנות וקרנות השתלמות

 8,303  -  6  -  -  8,297  -  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

 יתרה ממוצעת של נכסים 
 116  -  -  -  -  -  -  116  אחרים בניהול

 1,022  5  18  273  1  1  20  704  מרווח מפעולות מתן אשראי

 57  2  22  7  -  -  -  26  מרווח מפעולות קבלת פיקדונות

 1,079  7  40  280  1  1  20  730  נטו, סך הכל הכנסות ריבית

 26,206  361  949  7,516  62  25  1,061  16,232  נטו, יתרת אשראי לציבור

 28,917  167  1,047  6,636  -  -  -  21,067  יתרת פיקדונות הציבור
  



 
 

79 

מי
או

ל
 

20
15

  ׀  
ח

דו
 

יון
ור

ט
ק

יר
הד

  ׀  
רי

גז
מ

 
ת

לו
עי

פ
ה

 
ה

וצ
קב

ב
 

 :)המשך( עסקים קטנים מגזר

  ל"פעילות חו      

 
 בנקאות

 ופיננסים
 כרטיסי
 אשראי

 שוק
 ן"נדל משכנתאות ההון

 בנקאות
 סך הכל ן"נדל ופיננסים

 2014        

       ח"במיליוני ש 

         :נטו, הכנסות ריבית

 1,170  11  52  315  3  1  20  768  מחיצוניים

 )130( )4( )12( )48( )1( -  )2( )63( בינמגזרי

         :הכנסות שאינן מריבית

 548  2  21  68  1  31  119  306  מחיצוניים

 )40( -  -  -  -  -  )42( 2  בינמגזרי

 1,548  9  61  335  3  32  95  1,013  סך כל ההכנסות

 182  -  57  14  -  -  -  111  הוצאות בגין הפסדי אשראי

         :הוצאות תפעוליות ואחרות

 869  5  39  125  -  16  57  627  לחיצוניים

 6  -  -  -  -  -  6  -  בינמגזרי

 491  4  )35( 196  3  16  32  275  לפני מיסים) הפסד(רווח 

 196  1  -  74  1  6  10  104  הפרשה למיסים על הרווח 

 295  3  )35( 122  2  10  22  171  לאחר מיסים) הפסד(רווח 

רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות 
 )3( -  -  -  -  -  )3( -  שאינן מקנות שליטה

 292  3  )35( 122  2  10  19  171  )הפסד(רווח נקי 

 15.1%         תשואה להון

 23,972  257  965  7,036  77  21  958  14,658  יתרה ממוצעת של נכסים

 יתרה ממוצעת של אשראי 
 23,927  257  965  7,034  77  21  945  14,628  נטו, לציבור

 24,928  144  779  4,942  -  -  1,604  17,459  יתרה ממוצעת של התחייבויות

 יתרה ממוצעת של 
 23,183  144  779  4,818  -  -  -  17,442  פקדונות הציבור

 21,259  257  1,106  7,059  42  23  855  11,917  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

 יתרה ממוצעת של קרנות 
 4,188  -  -  -  -  4,188  -  -  נאמנות וקרנות השתלמות

 8,534  -  8  -  -  8,526  -  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

 יתרה ממוצעת של נכסים 
 184  -  -  -  -  -  -  184  אחרים בניהול

 908  5  17  253  2  1  18  612  מרווח מפעולות מתן אשראי

 132  2  23  14  -  -  -  93  מרווח מפעולות קבלת פיקדונות

 1,040  7  40  267  2  1  18  705  נטו, סך הכל הכנסות ריבית

 24,034  280  826  7,272  80  29  986  14,561  נטו, יתרת אשראי לציבור

 26,090  158  1,031  5,521  -  -  -  19,380  יתרת פיקדונות הציבור
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 הפעילות בהיקף עיקריים שינויים

 והבינוניים הקטנים העסקים על הבנק להחלטת בהתאם קטנים עסקים במגזר השנה גדלו בארץ הפעילות היקפי

-בכ עלו הציבור פיקדונות ואילו .%9.0 בשיעור ,ח"ש מיליארד 2.2 בסך עלה נטו לציבור אשראי .במיקוד כאוכלוסייה

  .%10.8 של בשיעור ,ח"ש מיליארד 2.8

  הנקי ברווח עיקריים שינויים

 בתקופה ח"ש מיליון 292-ל בהשוואה ח"ש מיליון 283-ב 2015 בשנת הסתכם קטנים עסקים במגזר הנקי הרווח

  .%3.1 בשיעור ירידה ,אשתקד המקבילה

 כתוצאה ,הנקי ברווח קיטון חל ,זה במגזר בפעילות גידול עקב ח"ש מיליון 39 בסך בריבית בהכנסות גידול למרות

 השכר בהוצאות כלול אשר ,ח"ש מיליון 52-כ בסך העובדים במספר כתלות למגזר תשואה מענק הקצאתמ

 .תפעוליות שבהוצאות
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  פרטית בנקאות מגזר .ג

  כללי

הפעילות הינה באמצעות . הבנקאות הפרטית מספק שירותים לקהל הלקוחות עתירי הממון בארץ ובעולם מגזר

 .המיועדים לתושבי חוץ ותושבי ישראל, מרכזים וסניפים ייחודיים בארץ

 המגזר ומאפייניו מבנה

 גזר בארץהמ. הבנקאות הפרטית מספק מעטפת שירות יוקרתי ואישי ברמה הגבוהה ביותר בכל הערוצים מגזר

, תל אביב -חמישה מרכזי בנקאות פרטית ייחודיים בפריסה ארצית מנוהל על ידי מערך בנקאות פרטית אשר לו 

תושבי ישראל ותושבי חוץ לפי שפתם , המרכזים משרתים לקוחות פרטיים אמידים. חיפה והרצליה פיתוח, ירושלים

שני סניפים ייעודיים לפלח  המערךבנוסף מנהל . וחותהעדפותיהם ותחומי התעניינותם של הלק, ומכירים את צרכיהם

 .ח הממוקמים בחיפה וברחובות"מיליון ש 6ח ועד "מיליון ש 1.5לקוחות בעלי תיקי השקעות של 

 עסקית ואסטרטגיה יעדים

ובהתאם , מערך הבנקאות הפרטית פועל לאור חזון זה. חזון הבנק הוא להנהיג בנקאות יוזמת וחדשנית עבור הלקוחות

באמצעות הגדלת בסיס הלקוחות , תוך חתירה לרווחיות, גידול בנתח שוק ונתח ארנק: לו קבע את יעדיו האסטרטגיים

מוכוונות וקירבה : ערכי השירות של הבנקאות הפרטית מיעדים אלו נגזרים. והרחבת הפעילות של הלקוחות הקיימים

רמת מקצוענות ומצוינות בשירות וכל זאת תוך , חתירה לרווחיות תיק הנכסים של הלקוח, לכל לקוח קיים ופוטנציאלי

 . יוזמים ותחרותיים ובעלי אוריינטציה למתן שירות ברמה גבוהה, טיפוח צוותים מקצוענים

 :וצוותי הבנקאות הפרטית עקרונות הפעילות של מרכזי

שותפות כל בעלי התפקיד בצוות במתן השירות ללקוחות להשגת היעדים  - מדידת הצוות כמרכז רווח והפסד •

 .העסקיים

ייעוץ השקעות אובייקטיבי ומקצועי ויכולות פיתוח עסקים לצורך פיתוח , ניהול תיק הלקוח תוך הפעלת יוזמה •

 .עסקים והשגת היעדים העסקיים

 .להגברת זמינות השירות לנוחות הלקוח ובהתאמה לצרכיו -טפת ערוצים מקיפה מתן מע •

ל שעוסקות בבנקאות הפרטית ובכלל זה סגירת הרוב המוחלט של "הבנק החליט על יציאה משלוחות ונציגויות בחו

ברו מרבית במסגרתו הוע, נחתם הסכם לשיתוף פעולה עם יוליוס בר 2015בשנת , בהתאם לכך. ל"נציגויות הבנק בחו

נחתם הסכם למכירת נכסי  2015בנובמבר ; ושלוחת שוויץ נערכת לסגירה, הלקוחות של לאומי שוויץ ליוליוס בר

עסקה אשר נסגרה  Banque J.Safra Sarasin (Luxembourg)הלקוחות של בנק לאומי לוקסמבורג לבנק 

 .2016בינואר 
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בהסכם למכירת  2016בפברואר  15ביום , Bank Leumi UK חברת הבת של , רסי'התקשרה לאומי ג, בנוסף

כניסתו לתוקף של ההסכם כפופה לקבלת אישורים רגולטורים שנדרשים לשם . רסי'החזקותיה בחברת הנאמנות בג

לביצוע העסקה לא צפויה להיות השפעה , רסי'לאור היקף הפעילות המצומצם יחסית של חברת הנאמנות בג. כך

 .מהותית על פעילות הבנק
 . רסי'מנהל מגעים גם למכירת ההחזקות או הפעילות של לאומי ג Bank Leumi UK, סףבנו 

 .Uבנק לאומי בריטניהU, ראה פרק חברות מוחזקות עיקריות Bank Leumi Jerseyלמידע נוסף בגין המגעים למכירת 

  הלקוחות ובמאפייני של המגזר בשווקים התפתחויות

 בלאומי. ברמת אי וודאות גבוהה ובשינויים רגולטורים מהותיים, ציאות העסקית מאופיינת בתנאי תחרות מוגברתהמ

 :Cross Border-מדיניות כסף מוצהר ו: שני גורמים עיקריים משפיעים על הפעילות במגזר זה

 חשבונות לקוחותבנק לאומי מיישם מדיניות כסף מוצהר במסגרתה הבנק פועל להסדרת  2013החל בשנת  •

  .מדיניות זו מתבטאת ביציאת כספים לא מוסדרים, בין היתר. תושבי חוץ מול רשויות המס במדינות מגוריהם

משכו כספים , ברובם תושבי חוץ, לקוחות של הבנק, "כסף המוצהר"כתוצאה מאימוץ מדיניות ה, להערכת הבנק

מהקבוצה בעקבות הטמעת מדיניות הכסף  לסכומים שנמשכו, האומדן של הבנק. מהבנק וסגרו חשבונות

 .מיליארד דולר 6ועד סמוך לתום תקופת הדוח מסתכמים לסך העולה על  2011החל משנת , המוצהר

• Cross Border -  לאומי מיישם מדיניות שתכליתה ציות להוראות החוק המקומי במדינות בהם ממוקם קהל

 .תושבי החוץלקוחות 

הכפופה להתאמות הנדרשות , הינה מדיניות קבוצתית Cross Border-צהר וכסף המויש לציין כי מדיניות ה

 .להוראות הדין המקומי במקום מושבן של שלוחות הבנק

 מוצרים ושירותים

שתפקידם לתפור , צוותי הבנקאות הפרטית מאוישים במיטב יועצי ההשקעות מקצועיים ומיומנים -ייעוץ בהשקעות 

תאבון הסיכון של הלקוח והפיזור , המותאמים לפי צרכיו והעדפותיו, ואקסקלוסיבייםללקוח פתרונות פיננסיים מקיפים 

הנסמך על אנליזת שווקים מתקדמת , לאומי מעמיד לרשות הלקוח ידע מקצועי מעמיק. הגיאוגרפי המועדף עליו

 .בעולםבסיוע מערכות ייעוץ גלובליות מהמובילות , באמצעות דסק מחקר ייעודי ללקוחות הבנקאות הפרטית

מגוון . לאומי מעמיד ללקוחות אפשרויות מגוונות למסחר בבורסה בתל אביב ורוב הבורסות בעולם -ע "מסחר בני

. עסקות הגנה ואסטרטגיות משולבות, נגזרים, קרנות נאמנות ישראליות וזרות, ETF, ח"אג, ובהם מניות, אפיקי השקעה

והן באמצעות מערכות המסחר , הוראות מול צוות הבנקאות הפרטיתהלקוח יכול לסחור הן באמצעות מתן 

ע ישראליים "לרשות צוות הבנקאות הפרטית עומדים דסקים ייעודיים למסחר בני, בנוסף. המתקדמות של לאומי

 .ע זרים בחדרי העסקאות של הבנק"ובני
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Reporting -  מהמובילות בעולם לניהול  מערכת מתקדמת -לאומי מעמיד לרשות הלקוחות את מערכת אודיסיי

מספקת ניתוחים מעמיקים של תיק ההשקעות וכוללת חישוב תשואת תיק הלקוח לפי פרמטרים , תיקי השקעות

ניתוח תזרים מזומנים , משקפת מידע נרחב על כל השקעה, שערוך תיק במטבעות שונים ולתאריכים שונים, שונים

 .עודתנועות היסטוריות בטווחי זמן ו, צפוי של הלקוח

הבנק עורך עבור הלקוחות כנסים מקצועיים בנושאים פיננסיים ובשוק ההון בכדי לספק בידי  -כנסים מקצועיים 

 .הלקוחות מידע וכלים המסייעים ללקוח בקבלת החלטות באשר להשקעותיו

ידות מנהלי הלקוחות פועלים מול היח, כחלק בלתי נפרד מתפיסת הלקוח במרכז -שיתוף פעולה בקבוצת לאומי 

השונות וחברות הבנות של לאומי לתפירת פתרונות כוללים למכלול הצרכים הפיננסיים של הלקוח ולהשאת הערך 

 .עבורו

בסכומים גבוהים תוך , מימון לכל מטרה, מוצרי אשראי המותאמים במיוחד ללקוחות הבנאות הפרטית -אשראי 

 .רות מקסימלייםבנוחות ובמהי -תמהיל הביטחונות , גמישות במאפייני האשראי

 . First, פלטינה -קארד -ויזה ומסטר, מגוון כרטיסי אשראי יוקרתיים -כרטיסי אשראי 

World Signia  24/7בכל העולם ' שירותי קונסיירז -כרטיס האשראי היוקרתי בישראל המעניק חווית שירות ייחודית ,

ייחודיות בארץ  VIPהטבות , passport cardל "ביטוח נסיעות לחו, יחס המרה הטוב ביותר למועדון תעופה אל על

 .מטבעות נבחרים לשקל ועוד 14-המרה ישירה מ, ובעולם

 לקוחות

שנחלקים לשני , ח"מיליון ש 6-לקוחות הבנקאות הפרטית הינם לקוחות פרטיים המחזיקים תיקי השקעות החל מ

לכל סגמנט סניפים ייעודיים . וץבנקאות פרטית לתושבי ישראל ובנקאות פרטית לתושבי ח -סגמנטים עיקריים 

 .חיפה והרצליה פיתוח, ירושלים, הממוקמים בתל אביב

מיליון  6ח ועד "מיליון ש 1.5בבנקאות הפרטית שני סניפים ייעודיים לפלח לקוחות בעלי תיקי השקעות של , בנוסף

 .זהתורחב פריסת הסניפים לפלח לקוחות  2016במהלך שנת . ח הממוקמים בחיפה וברחובות"ש

  והפצה שיווק

מטרת השיווק היא להגדיל את בסיס הלקוחות תוך יצירת בידול תדמיתי הן בתוך הקבוצה והן כלפי המתחרים תוך 

שיווק . פועל הבנק לשימור הלקוחות ולהגדלת חלקו של הבנק בתיק נכסי הלקוח, בנוסף. עמידה בדרישות הרגולציה

כנסים , אירועי לקוחות, בעיתונות הפונה לקהל יעד אמידהבנקאות הפרטית נעשה באמצעות פרסום תדמיתי 

 . דיוור ישיר ואינטרנט, חסויות ושיתופי פעולה עם מוסדות תרבות וקהילה מובילים בארץ ובעולם, מקצועיים

 מבנה התחרות

ים בתי השקעות ועם נציגויות מקומיות של בנק, לאומי מתחרה בארץ עם בנקים ישראליים, במגזר הבנקאות הפרטית

ל מתחרה הבנק עם בנקים ובתי השקעות מקומיים המציעים שירותי בנקאות "בחו. זרים הפונים לאותו קהל יעד

  .פרטית והשקעות וכן עם שלוחות ונציגויות של בנקים ישראליים אחרים
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 :להלן תמצית תוצאות הפעילות של מגזר בנקאות פרטית

    ל"פעילות חו         

 
 אותבנק

 ופיננסים
 כרטיסי
 אשראי

 שוק
 ן"נדל משכנתאות ההון

 בנקאות 
 ופיננסים

 שוק
 ן"נדל משכנתאות ההון

 סך  
 הכל

 2015          

         ח"ש במיליוני 

           :נטו, הכנסות ריבית
 1  - 32  - 5  12  1  3  - )52( מחיצוניים
 224  2  )20( - 131  1  )1( )3( - 114  בינמגזרי

           :הכנסות שאינן מריבית
 415  1  5  89  118  18  - 158  1  25  מחיצוניים
 6  - - - )1( - - - 1  6  בינמגזרי

 646  3  17  89  253  31  - 158  2  93  סך כל ההכנסות

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

           :צאות תפעוליות ואחרותהו
 892  1  13  150  412  14  - 74  2  226  לחיצוניים
 2  - - - 1  - - - 1  - בינמגזרי

 )252( 2  4  )61( )159( 16  - 84  )1( )137( לפני מיסים) הפסד(וח רו
 ) הטבה(הפרשה למיסים 

 )41( - 1  )11( )16( 6  - 29  - )50( על הרווח 
 )211( 2  3  )50( )143( 10  - 55  )1( )87( לאחר מיסים) דהפס(רווח 

חס לבעלי זכויות הפסד המיו
 5  - - - 5  - - - - - שאינן מקנות שליטה

 )206( 2  3  )50( )138( 10  - 55  )1( )87( )הפסד(רווח נקי 
 )28.3%(           תשואה להון

 7,100  - 794  - 3,599  851  60  3  81  1,712  יתרה ממוצעת של נכסים
יתרה ממוצעת של אשראי 

 4,993  - 790  - 1,643  842  59  3  81  1,575  נטו, לציבור
ממוצעת של יתרה 

 32,790  92  13  - 11,053  1,696  - 46  - 19,890  התחייבויות
 יתרה ממוצעת של

 32,260  91  13  - 10,657  1,688  - 46  - 19,765  פקדונות הציבור
 יתרה ממוצעת של

 6,470  - 278  - 3,356  854  33  29  84  1,836  נכסי סיכון
של קרנות יתרה ממוצעת 

 12,047  - - 1,532  400  - - 10,115  - - נאמנות וקרנות השתלמות
 יתרה ממוצעת של

 70,038  - - 17,119  1,970  - - 50,949  - - ניירות ערך
יתרה ממוצעת של נכסים 

 33  - - - - - - - - 33  בניהול אחרים
 66  - 12  - 19  10  - - - 25  מתן אשראימרווח מפעולות 
 מרווח מפעולות
 159  2  - - 115  3  - - - 39  קבלת פיקדונות

 225  2  12  - 134  13  - - - 64  נטו, סך הכל הכנסות ריבית
 4,663  - 759  - 1,356  811  70  2  88  1,577  נטו, יתרת אשראי לציבור

 31,697  89  13  - 8,900  1,769  - - - 20,926  יתרת פיקדונות הציבור
  



 
 

85 

מי
או

ל
 

20
15

  ׀  
ח

דו
 

יון
ור

ט
ק

יר
הד

  ׀  
רי

גז
מ

 
ת

לו
עי

פ
ה

 
ה

וצ
קב

ב
 

 :)המשך(מגזר בנקאות פרטית 

    ל"פעילות חו         

 
 בנקאות

 ופיננסים
 כרטיסי
 אשראי

 שוק
 ן"נדל משכנתאות ההון

 בנקאות 
 ופיננסים

 שוק
 ן"נדל משכנתאות ההון

 סך
 הכל

 2014          

         ח"במיליוני ש 

           :נטו, הכנסות ריבית

 )8( )1(  38  -   47   12   1  )8( -  )97( מחיצוניים
  290   3  )24( -   141   2  )1(  9  -   160  בינמגזרי

           :הכנסות שאינן מריבית
  567   1   4   182   175   18  -   165   1   21  מחיצוניים
  30  -  -  -   14   2  -  -   1   13  בינמגזרי

  879   3   18   182   377   34  -   166   2   97  סך כל ההכנסות

 הוצאות בגין הפסדי
  14  -  -  -   3  -  -  -  -   11  אשראי

           :הוצאות תפעוליות ואחרות
  1,921   2   12   337   1,051   15  -   74   2   428  לחיצוניים
  4  -  -   1   1  -  -  -   1   1  בינמגזרי

 )1,060(  1   6  )156( )678(  19  -   92  )1( )343( לפני מיסים) הפסד(וח רו
 )הטבה(סים הפרשה למי

 )11( -   1  )5( )17(  7  -   34  -  )31( על הרווח 
 )1,049(  1   5  )151( )661(  12  -   58  )1( )312( לאחר מיסים) דהפס(רווח 

הפסד המיוחס לבעלי זכויות 
  29  -  -  -   29  -  -  -  -  -  שאינן מקנות שליטה

 )1,020(  1   5  )151( )632(  12  -   58  )1( )312( )הפסד(רווח נקי 
 )117.7%(           תשואה להון

  10,638  -   810  -   7,469   749   57   15   70   1,468  יתרה ממוצעת של נכסים
יתרה ממוצעת של אשראי 

  6,079  -   810  -   3,018   739   56   15   70   1,371  נטו, לציבור
יתרה ממוצעת של 

  35,218   114   14  -   15,848   1,527  -   146  -   17,569  התחייבויות
 יתרה ממוצעת של

  34,351   113   14  -   15,188   1,519  -   145  -   17,372  פקדונות הציבור
 יתרה ממוצעת של

  7,749  -   284  -   4,994   743   31   49   72   1,576  נכסי סיכון
יתרה ממוצעת של קרנות 
  10,926  -  -   1,598   116  -  -   9,212  -  -  נאמנות וקרנות השתלמות

 יתרה ממוצעת של
  79,494  -  -   32,549   2,389  -  -   44,556  -  -  ניירות ערך

ממוצעת של נכסים יתרה 
  82  -  -  -  -  -  -  -  -   82  בניהול אחרים

  86  -   14  -   44   10  -   1  -   17  מרווח מפעולות מתן אשראי
 מרווח מפעולות
  196   2  -  -   144   4  -  -  -   46  קבלת פיקדונות

  282   2   14  -   188   14  -   1  -   63  נטו, סך הכל הכנסות ריבית
  5,882  -   826  -   2,642   781   61   4   74   1,494  נטו, יתרת אשראי לציבור

  34,830   94   13  -   14,665   1,646  -   91  -   18,321  יתרת פיקדונות הציבור
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  הפעילות בהיקף עיקריים שינויים

בשיעור , ח"ש מיליארד 1.2-כשל  ירידה ,ח"מיליארד ש 4.7בסך  נטו לציבור האשראיהסתכם  2015בדצמבר  31-ב

, ח"מיליארד ש 3.1-כשל  ירידה ,ח"ש מיליארד 31.7 בסך הסתכמו הציבור פיקדונות. 2014בהשוואה לסוף שנת  20.7%

 . 2014 לשנת בהשוואה 9.0%בשיעור 

 :הירידה בהיקף האשראי לציבור ובפיקדונות הציבור במגזר נובעת בעיקרה מ

 . שמפעיל הבנק Declared Money Policy-מימוש מדיניות ה .1

אשר בוצעה באמצעות שלוחות , מהתקדמות מימוש החלטת הבנק לצאת מפעילות בנקאות פרטית בינלאומית .2

 . ל שהתמקדו בפעילות בנקאות פרטית בינלאומית"ונציגויות בחו

בעיקר בגין שוויץ , מיליארד שקלים 22.9-כתוצאה מההחלטה לעיל ירד היקף הנכסים בניהול הקבוצה בכ

 . 2014בדצמבר  31אל מול היתרות ליום , ולוקסמבורג

 ,כתוצאה ממימוש ההחלטה לסגירת השלוחות בשוויץ ולוקסמבורג, בנוסף לקיטון בהיקף הנכסים בניהול הקבוצה

 . אשר בעיקרן הינן הוצאות סגירה והפחתות מוניטין, ח"מיליון ש 170-נפגע בכ 2015שנת הרווח הנקי של הקבוצה ל

 הנקי ברווחעיקריים  שינויים

 ח"ש מיליון 1,020 של להפסד בהשוואה ח"ש מיליון 206 בסך 2015 בשנת הסתכם פרטית הבנקאות במגזר ההפסד

בגין סגירת מהפסד נובע בעיקר  2015ההפסד בשנת . ח"ש מיליון 814 של בהפסד קיטון, אשתקד המקבילה בתקופה

 שנזקפו ל"חו רשויות עם ההסדרים בגין מהוצאותבעיקר  נובע 2014בשנת  ההפסד. בשוויץ ובלוקסמבורג שלוחהה

 .למגזר



 
 

87 

מי
או

ל
 

20
15

  ׀  
ח

דו
 

יון
ור

ט
ק

יר
הד

  ׀  
רי

גז
מ

 
ת

לו
עי

פ
ה

 
ה

וצ
קב

ב
 

 מסחרית בנקאות מגזר .ד

 כללי

) Middle Market( הבינוניות העסקיות לחברות הפיננסיים השירותים מכלול במתן מתמחה - המסחרית הבנקאות

 המניות בעלי את במגזר הכוללים העסקיות החברות של העניין בעלי זה במגזר מטופלים בנוסף. המשק ענפי בכל

 . בכירים משרה ונושאי

 תפורים אשראי מכשירי באמצעות עסקאות מימון, הכולל פרטני באופן מתבצעים אלה לחברות והשיווק השירות

 סחר עסקאות מימון, סיכונים לגידור פיננסיים ומכשירים השקעה מוצרי התאמת, הלקוחות של הייחודיים לצרכים

 .הזנק חברות מימון וכן, בינלאומי

 במערך המלוות חברות. ל"בחו הבנק שלוחות באמצעות לישראל מחוץ פעילות גם כוללת המסחרית הבנקאות

ללקוחות , ל"בחו בנקאיים שירותים. ל"בחו פעילותן הרחבת בעת אלו שלוחות עם גם יכולות לבחור לעבוד המסחרי

, חברות של ומיזוגים, ן"נדל רכישות, בינלאומי סחר למימון אשראי קווי מתן זה ובכלל ,מקומיים ולחברות ישראליות

 . רומניה ולאומי בריטניה לאומי, ב"ארה לאומי באמצעות בעיקר ניתנים

 .Uעיקריות מוחזקות חברותU פרק ראה ל"בחו לשלוחות למידע נוסף בנוגע

 המגזר ומאפיניו מבנה

מבנה המערך . אשר הינו חלק מהחטיבה העסקית מסחרית, ניהול המגזר בארץ נעשה על ידי המערך המסחרי

) one stop shop(המסחרי הינו מבנה ייחודי במערכת הבנקאות בארץ ומאפשר מתן שירות כוללני ומקיף ללקוחות 

הקשר העיקרי עם הלקוחות הינו באמצעות סניפים מסחריים ייעודיים הפרוסים בכל . ומקנה למערך יתרון תחרותי

 25למערך המסחרי . 'וכו Cash Managementמערכת  ,כערוצים ישירים, הארץ וכן באמצעות שירותים טכנולוגיים

. מרחבים מסחריים 5-ומשויכים על בסיס גיאוגרפי ל סניפי עסקים הממוקמים באזורי תעשייה ובערים הגדולות

 .ומקנים למערך יתרון תחרותי, הסניפים מתמחים בניהול הפעילות העסקית האופיינית ללקוחות המגזר

התקבלה החלטה להוצאת חלק מהפעילות התפעולית בסניפים למרכזי ביצועים " 2020מסחרית "במסגרת פרויקט 

תוך , מטרת הפרויקט הינה המשך שיפור חווית הלקוחות והרחבת זמינות השירות. שיוקמו כחלק מהמערך המסחרי

 .שיפור היעילות התפעולית
שירכז את כלל פעילות חברות ההזנק בלאומי  ,במסגרת הפרויקט הוחלט על הקמת מרכז היי טק בהרצליה, כמו כן

 .וינוהל כחלק מהמערך המסחרי

  עסקית ואסטרטגיה יעדים

 .Uעתיד פני צופה מידעU פרק ראה זה מושג למשמעות". עתיד פני צופה מידע" הינו דלהלן המידע

 הוא המסחרית הבנקאות של האסטרטגי יעדה. העסקיים הלקוחות של האמצע בפלח עוסקת המסחרית הבנקאות
 תוך, חדשים לקוחות וגיוס הקיימים לקוחותיה עם הפעילות הרחבת באמצעות התחרותי יתרונה את ולחזק להמשיך

 בנקאיים פתרונות מתן ותוך נאותה סיכון וברמת צמיחה בפוטנציאל המאופיינים לקוחות מימון על דגש שימת
 לממן המסחרי המערך החל 2014 בשנת, אלו משירותים כחלק. ל"ובחו בארץ הפועלים לקוחותיה לטובת כוללניים

 . כך לצורך שהוגדרו לקריטריונים בהתאם) C/L מתכונת( הסגור הלווי בשיטת לבניה פרויקטים
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 ההתמחות מינוף תוך, ההייטק בתחום לאומי של והמבילות היתרון הגברת הוא האסטרטגיים המיקודים אחד, בנוסף
 .חברת הבת לאומיטק בשיתוף המסחרי במערך ההייטק צוותי של והמקצועיות

 לקוחותיו ובמאפייני המגזר של בשווקים התפתחות

, הייטק, תשתיות, תעשיה: כגון השונים המשק בענפי המקומי בשוק מבוצעת המגזר לקוחות של העיקרית פעילותם
 .זרות בנות חברות באמצעות או ישירות, ל"בחו בשווקים וכן ן"נדל, ושירותים מסחר

 והן יצואנים לקוחות על הן להשליך הצפויה ארץוב בעולם מתונה כלכלית צמיחה להמשך הינן 2016 לשנת הציפיות
 בחינה תוך זהירות במשנה האשראי סיכוני את המסחרי המערך מנהל, זאת לאור. המקומי בשוק הפועלים לקוחות על

 . עליהם וההשלכות ההתפתחות מגמות תוך בחינת הרגישים הלקוחות - ובפרט הלקוחות אוכלוסיות של שוטפת

 מוצרים ושירותים 

מימון , מימון צרכי הון חוזר: הכולל בין היתר, למערך המסחרי מגוון רחב של מוצרים המיועדים ללקוחותיו השונים
 מימון מיזוגים ורכישות, ניכיון חשבוניות ופקטורינג, C/Lן מניב וליווי "מימון נדל, מימון סחר חוץ, השקעות לזמן ארוך

 . ועוד

המהווה פורטל חדשני ומאובטח וכוללת , Cash Managementלאומי הינו הבנק הישראלי הראשון שהשיק מערכת 
 קבלת מידע מרוכז אודות חשבונות, בין היתר, הפורטל מאפשר. מעטפת שירותים ומוצרים פיננסיים מתקדמים

 .ועוד יתרות ותנועות כספיות, בבנקים השונים

 לקוחות

, ן"נדל, תעשייה, מסחר: מערך המסחרי הינם חברות עסקיות בינוניות מענפי המשק השוניםהלקוחות המשתייכים ל
 .מספק המערך המסחרי שירותים גם לבעלי העניין בחברות אלו, כמו כן. היי טק ועוד

 120ועד  ח"שיליון מ 10מאושרות של מעל  לקוחות עם היקף מסגרות אשראי, ישויכו למגזר בנקאות מסחרית, ככלל
כולל המגזר , כמו כן. ח"מיליון ש 400ועד  ח"שמיליון  20או לקוחות עם מחזור עסקים של מעל ) כולל(ח "מיליון ש

 .חברות הזנק בכל היקף מסגרות אשראי ומחזור עסקים

 שיווק והפצה 

רחבי הארץ ומספקים סניפי עסקים הפרוסים ב 25השירות והשיווק ללקוחות המערך המסחרי ניתנים באמצעות 
לצד מתן שירות  ).One stop shop(ללקוחות מענה על כל צרכי החברה ובעלי העניין בה תחת קורת גג אחת 

 Cashדוגמת פורטל , הלקוחות המסחריים נהנים משירות באמצעים טכנולוגיים וערוצים ישירים, בסניפים
Management ן לעילכמצוי . 

 מבנה התחרות

הינם כל הבנקים , הן בתחום האשראי והן בתחום ההשקעות והשירותים הבנקאיים, ר פעילות זהגורמי התחרות במגז
בשנים . וגופים העוסקים במימון חוץ בנקאיגופים הפעילים בשוק ההון , ל"בנקים בחו, )מקומיים וזרים(הפועלים בארץ 

   .ל"כל הגורמים הנ האחרונות התמודד הבנק במגזר הבנקאות המסחרית עם תחרות הולכת וגוברת מצד
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 :תוצאות הפעילות של הבנקאות המסחרית תמצית להלן

   ל"פעילות חו        

 
 בנקאות

 ופיננסים
 כרטיסי
 אשראי

 שוק
 ן"נדל ההון

 בנקאות
 ופיננסים

 שוק
 סך הכל ן"נדל ההון

 2015        

       ח"במיליוני ש 

         :נטו, הכנסות ריבית

  1,716   178  -   526   336  -   9   667  מחיצוניים

 )248( )28( -  )77( )83( -  -  )60( בינמגזרי

         :הכנסות שאינן מריבית

  543   12   1   84   64   26   78   278  מחיצוניים

 )14( -  -  -   1  -  )34(  19  בינמגזרי

  1,997   162   1   533   318   26   53   904  סך כל ההכנסות

 בגין ) הכנסות(הוצאות 
 )103(  4  -   14  )16( -  -  )105( הפסדי אשראי

         :הוצאות תפעוליות ואחרות

  1,225   49  -   408   85   17   40   626  לחיצוניים

 -  -  -  -  -  -  -  -  בינמגזרי

  875   109   1   111   249   9   13   383  רווח לפני מיסים

  339   47  -   46   94   3   4   145  הפרשה למיסים על הרווח 

  536   62   1   65   155   6   9   238  רווח לאחר מיסים

רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות 
 )2( -  -  -  -  -  )2( -  שאינן מקנות שליטה

  534   62   1   65   155   6   7   238  רווח נקי 

 8.5%         להון תשואה

  52,888   3,786  -   15,231   10,230   31   364   23,246  יתרה ממוצעת של נכסים

 יתרה ממוצעת של אשראי 
  50,986   3,726  -   14,960   10,204   30   358   21,708  נטו, לציבור

  49,439   1,286  -   11,706   3,901   69   1,043   31,434  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  47,042   1,286  -   11,068   3,724   69  -   30,895  יתרה ממוצעת של פקדונות הציבור

  57,821   3,786  -   15,279   10,683   219   376   27,478  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

 נאמנותיתרה ממוצעת של קרנות 
  4,462  -   79  -  -   4,383  -  -  וקרנות השתלמות

  21,045  -   1,377   1,408  -   18,260  -  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

 יתרה ממוצעת של נכסים 
  287  -  -  -  -  -  -   287  אחרים בניהול

  1,186   92  -   255   249  -   9   581  מרווח מפעולות מתן אשראי

  282   58  -   195   4  -  -   25  מרווח מפעולות קבלת פיקדונות

  1,468   150  -   450   253  -   9   606  נטו, סך הכל הכנסות ריבית

  53,278   3,953  -   15,638   10,962  -   364   22,361  נטו, יתרת אשראי לציבור

  52,911   2,436  -   11,523   4,166  -  -   34,786  הציבוריתרת פיקדונות 
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 :)המשך( מסחריתמגזר בנקאות 

   ל"פעילות חו        

 
 בנקאות

 ופיננסים
 כרטיסי
 אשראי

 שוק
 ן"נדל ההון

 בנקאות
 ופיננסים

 שוק
 סך הכל ן"נדל ההון

 2014        

       ח"במיליוני ש 

         :נטו, הכנסות ריבית

  1,630   146  -   545   325   2   9   603  מחיצוניים

 )195( )43( -  )66( )101( )1( )1(  17  בינמגזרי

         :הכנסות שאינן מריבית

  463   14   6   69   43   31   77   223  מחיצוניים

  50  -  -  -   16  -  )33(  67  בינמגזרי

  1,948   117   6   548   283   32   52   910  כל ההכנסות סך

 בגין) הכנסות(הוצאות 
  153   34  -   121   2  -  -  )4( הפסדי אשראי

         :הוצאות תפעוליות ואחרות

  1,021   31   3   325   68   44   32   518  לחיצוניים

 -  -  -  -  -  -  -  -  בינמגזרי

  774   52   3   102   213  )12(  20   396  לפני מיסים ) הפסד(רווח 

  297   23   1   41   80  )5(  6   151  על הרווח ) הטבה(הפרשה למיסים 

  477   29   2   61   133  )7(  14   245  )הפסד(רווח לאחר מיסים 

רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות 
 )3( -  -  -  -  -  )3( -  שאינן מקנות שליטה

  474   29   2   61   133  )7(  11   245  )הפסד(רווח נקי 

 9.5%         תשואה להון

  50,172   3,132  -   14,102   8,973   176   339   23,450  יתרה ממוצעת של נכסים

 יתרה ממוצעת של אשראי 
  47,563   3,071  -   13,904   8,957   160   339   21,132  נטו, לציבור

  41,915   1,170  -   10,321   3,050   81   1,115   26,178  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  39,604   973  -   10,293   2,951   81  -   25,306  יתרה ממוצעת של פקדונות הציבור

  54,199   3,132  -   11,726   9,123   423   389   29,406  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

 יתרה ממוצעת של קרנות נאמנות
  5,959  -   120  -  -   5,839  -  -  וקרנות השתלמות

  19,776  -   1,377   74  -   18,325  -  -  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

 יתרה ממוצעת של נכסים 
  497  -  -  -  -  -  -   497  אחרים בניהול

  1,145   99  -   243   217  -   8   578  מרווח מפעולות מתן אשראי

  290   4  -   236   7   1  -   42  מרווח מפעולות קבלת פיקדונות

  1,435   103  -   479   224   1   8   620  נטו, סך הכל הכנסות ריבית

  49,833   3,433  -   14,693   9,591   145   367   21,604  נטו, לציבוריתרת אשראי 

  44,598   1,147  -   11,588   3,476   344  -   28,043  יתרת פיקדונות הציבור
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 הפעילות בהיקף עיקריים שינויים

 גידול עקב ,%18.6 ח"ש מיליארד 8.3-בכ עלו הציבור פיקדונות .%6.9 ח"ש מיליארד 3.4-בכ עלה נטו לציבור האשראי

 .ח"ש מיליארד 1.2 בסך ל"חו בפעילות וגידול ח"ש מיליארד 7.1 בסך בארץ בפעילות

  הנקי ברווח עיקריים שינויים

 ח"ש מיליון 474-ל בהשוואה ח"ש מיליון 534 בסך 2015 בשנת הסתכם המסחרית הבנקאות במגזר הנקי הרווח

  .%12.7 של גידול ,אשתקד המקבילה בתקופה

 ובשלוחה בבנק מגביות כתוצאה 2015 בשנת ח"ש מיליון 103 בסך אשראי הפסדי מהכנסות נובע ברווח הגידול

 תתפעוליו בהוצאות מגידול קוזז הגידול .2014 בשנת ח"ש מיליון 153 בסך אשראי הפסדי הוצאות לעומת בבריטניה

 .ב"בארה הבת בחברת העובדים תמהיל ושינוי 2015 בשנת שנרשם תשואה מענק עקב ,ח"ש מיליון 204 בסך ואחרות
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  עסקית בנקאות מגזר .ה

 כללי

 רב פעילות בעלי חלקם, גדולים לתאגידים ופיננסיים בנקאיים שירותים במתן מתמחה העסקית הבנקאות מגזר

 זה למגזר המשתייכים הלקוחות. תשתית של ופרויקטים ן"והנדל הבנייה בתחומי עיסוקם שעיקר לקוחות וכן, לאומית

 כולל פתרון מתן על מבוססים הניתנים השירותים. עיסוקם בתחום ובדומיננטיות בשוק מוביל במעמד מאופיינים

 בשוק פעילות, השקעות שירותי, בינלאומי וסחר מימון, לסוגיו אשראי: היתר בין, עסקיו מגוון ראיית תוך, הלקוח לצרכי

 מיזוגים, פרויקטים( מורכבות עסקאות, העסקאות חדרי באמצעות שוק סיכוני מפני להגנה פיננסיים מכשירים, ההון

 באמצעות העסקי למגזר שירותים ניתנים, לישראל מחוץ. ב"וכיו בנקאיים שירותים, )סינדיקציות ארגון ורכישות

 . רומניה לאומי ובנק בריטניה לאומי בנק, ב"ארה לאומי בנק - הבנק שלוחות

  המגזר ומאפייניו מבנה

 ן"ונדל בינלאומי לאשראי והחטיבה מסחרית - העסקית החטיבה ידי על בישראל מנוהל עסקית לבנקאות המגזר

 ניתן ללקוחות השירות. עסקיים סקטורים שבעה יחדיו המפעילים, ן"ונדל בנייה ומערך העסקי המערך ידי על ומטופל

. הלקוח פועל בו המשק בענף ומתמחים הלקוח מול הקבוצה שירותי את המרכזים, לקוחות קשרי מנהלי ידי על

 בעיקר מנוהלים הלקוחות חשבונות. השונים בענפים החברות סוגי לכל בנקאות שירותי של מקיף מגוון מספק המגזר

 וכן, מרכזיים בסניפים והממוקמות מגוונת פעילות ובעלי גדולים בלקוחות בטיפול המתמחות עסקיות בשלוחות

 ומימון השקעה תוכניות בדיקת, שליטה אמצעי רכישת מימון כגון מורכבות/מיוחדות עסקאות. ל"בחו הבנק בשלוחות

 של בדרך המתבצעות מימון עסקאות, מקומיים חייבים/ל"חו חייבי מימון, לאומי-בין סחר פעילות, פרויקטים

 הסיכון ורמת מורכבותן בשל, זה מסוג בעסקות בטיפול המתמחות ייעודיות יחידות ידי על מלוות ועוד, סינדיקציה

 . בהן הגלומה

 לסייע ניסיון תוך, לקשיים שנקלעו עסקיים בלקוחות מטפל, המגזר במסגרת הפועל, מיוחדים אשראים מערך

 .לשקמם ניתן שלא עסקיים לקוחות חובות וגביית פעילים לקוחות בהבראת

  עסקית ואסטרטגיה יעדים

 .Uעתיד פני צופה מידעU פרק ראה זה מושג למשמעות". עתיד פני צופה מידע" הינו דלהלן המידע

 לתרום ולהמשיך המגזר ללקוחות מיטבי שירות להעניק, היחסי יתרונו את להעמיק הוא המגזר של המרכזי היעד

 הייחודיים והסיכונים הלקוחות מפעילות הנובעות החשיפות של ושקולה זהירה בחינה תוך, זאת כל. הקבוצה לרווחיות

 . ללקוחות המוצעים והשירותים המוצרים מגוון את להגדיל המגזר פועל, במקביל. משק ענף לכל

והצורך לתעדוף מתן האשראי בהתאם לשיקולים של תשואה , 2015 בשנת שחלה העסקית בפעילות ההאטה לאור

 ובהתאמה השונות הסיכון רמות בין הבחנה תוך שקולה אשראי מדיניות ביישום המגזר המשיך, מותאמת סיכון להון

 . ותנאיו האשראי מרווחי קביעת

ת חשיפה לסביבות תורם לפיזור סיכונים באמצעו, ל"מימון הפעילות העסקית במוקדים העיקריים של הבנק בחו

הבנק פועל להגדיל את ההשתתפויות שלו בעסקאות , על כן. מאקרו כלכליות שונות ולמאפיינים שונים של לקוחות

 .ן והמלונאות"בעיקר בתחום הנדל, ל"של שלוחות הבנק בחו
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  הלקוחות ובמאפייני של המגזר בשווקים התפתחויות

 .Uעתיד פני צופה מידעU פרק ראה זה מושג למשמעות". עתיד פני צופה מידע" הינו דלהלן המידע

אופיינה בהמשך ירידה בביקוש לאשראי עסקי בנקאי זאת על רקע האטה בפעילות העסקית ובמיעוט  2015שנת 

ההון במערכת  מחד ומאידך מגבלות, שוק ההוןבמקביל להגדלת התחרות על ידי מוסדות , עסקאות מימון גדולות

 .הבנקאית

תשליך גם על הלקוחות בשוק , בין היתר, אשר, הינן להמשך צמיחה כלכלית מתונה בארץ 2016הציפיות לשנת 

השינוי בין , מחירי הסחורות והאנרגיה: הפעילות העסקית תושפע מהמצב המאקרו כלכלי בארץ ובעולם כגון. המקומי

 . שישפיעו על החלטות ההשקעה של החברות הגדולות במשק הישראלי, טיהמטבעות והמצב הגיאו פולי

המגזר העסקי מנהל את סיכוני האשראי במשנה זהירות תוך בחינה שוטפת של אוכלוסיות הלקוחות ובהתמקדות 

 . בלקוחות הרגישים ובחינת מגמות ההתפתחויות וההשלכות עליהם

תוך עליה משמעותית של הביקושים וזאת , לות ערה בשוק המגוריםאופיינה בפעי 2015שנת , ן למגורים"בתחום הנדל

ברביע "). מחיר למשתכן"-ו" מחיר מטרה"תוכניות ( לאור אי הודאות בדבר הצלחת יישומן של תוכניות הממשלה

ת השפעתה אולם טרם ניכר, "מחיר למשתכן"ד במסגרת תוכניות "חלה עליה בהיקפי השיווק של יח 2015האחרון של 

 . על שוק המגורים בכלל אזורי הארץ

בשנים . נמצא במתאם גבוה עם צמיחת התוצר העסקי, אשר משרת את המגזר העסקי, ן המניב למשרדים"שוק הנדל

אך עד , הקרובות ניתן להעריך כי יהיה קיים עודף היצע לשטחי משרדים בפרויקטים הנמצאים כיום בתהליכי בניה

 .מהותיים הן בשיעור התפוסה והן בדמי השכירות עתה לא רואים שינויים

בשוק זה נשמרה עדיין . ן המסחרי מושפע במידה רבה מהתפתחויות בצריכה הפרטית של משקי הבית"שוק הנדל

וזאת על אף , יציבות יחסית אשר באה לידי ביטוי בשמירה על שיעורי תפוסה גבוהים יחסית ודמי שכירות יציבים

ניתן להבחין במגמות מסוימות של דחק שוכרים באשר ליחס דמי השכירות , עם זאת. הפרטיתהירידה בהיקף הצריכה 

 .אשר במקרים מסוימים הולך ויורד, לרמת הפדיון

אשר נהנה בשנים האחרונות מהגידול בהיקפי , לרבות בתחום קבלני הביצוע והתשתית, בתחום התשתיות הלאומיות

לצד , משכת ההאטה בקצב התחלת פרויקטים חדשים ברמה לאומיתנ, הבנייה למגורים ובנייה שלא למגורים

 . תנודתיות בהיקפי הבניה בשוק המגורים ותחרות גוברת בתחום הביצוע

, ן להיות מושפעת מהמצב המאקרו כלכלי"צפויה הפעילות בתחום הנדל, כמו בשנים קודמות, 2016בשנת 

וכן מהיקפי ) במיוחד בשוק המשרדים(השלמות בנייה , )במיוחד בשוק המגורים(הרגולטורית /מההתערבות השלטונית

 .ההשקעות של המדינה בתחום התשתיות הלאומיות
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  ושירותים מוצרים

, והרחבתה הפעילות לשימור השקעות מימון, הלקוחות צרכי פי על שוטף מימון: השאר בין, כוללים הניתנים השירותים

 פרויקטים של פרטיות ביטוח חברות או אשראי בביטוח מימון לרבות( הבינלאומי והסחר המימון בתחום פתרונות מתן

 באמצעות גדולות בעסקאות מימון העמדת, ורכישות מיזוגים מימון, ובינלאומיים לאומיים פרויקטים וליווי מימון, )ל"בחו

, מטבע סיכוני מפני להגנה פיננסיים מכשירים, וזרים ישראלים ובנקים המוסדיים הגופים שיתוף תוך סינדיקטים ארגון

 ולעובדי למנהלים, לחברות, בנקאיים שירותים יזום כולל הטיפול, כן כמו. סחורות במחירי ושינויים ריבית סיכוני

 .החברות

המהווה פורטל חדשני ומאובטח וכוללת  ,Cash Managementלאומי הינו הבנק הישראלי הראשון שהשיק מערכת 

 קבלת מידע מרוכז אודות חשבונות, בין היתר, הפורטל מאפשר. שירותים ומוצרים פיננסיים מתקדמיםמעטפת 

 .יתרות ותנועות כספיות, החברה בבנקים השונים

 ההחלטות קבלת בתהליך המסייעים ספציפיים ומעקב ניתוח בכלי שימוש ידי על נעשה ן"והנדל הבניה בתחום המימון

 האשראי תיק לגיוון מכוונות תוך נעשה המימון. השונים ולנכסים לפרויקטים הניתן הפיננסי הליווי אחר והבקרה

 מימון. ומסחר לתעשייה בניה, ומשרדים למסחר בייעוד מניבים נכסים, מגורים - השונים המגזרים בין והבחנה

) Construction Loan( הסגור הליווי בשיטת ככלל יבוצע במהלך תקופת ההקמה ובמיוחד למגורים פרויקטים

 . המלווה הפרויקט על גבוהה בתדירות צמוד פיקוח המאפשרת

  בשיטות לאומיים תשתיתיים לפרויקטים המיוחדת המימון מתכונת את גם כולל, ן"והנדל הבניה תחום ליווי

 נעשים, המתאימה המימון חבילת ובניית אלו עסקאות ניתוח. לסוגיהן Public Private Partnership (- P.P.P(-ה

 והתפעול ההקמה חוזה מגבלת, ליזמים החזרה זכות היקף, החוב שירות יכולת ניתוח, הפרויקט לאופי התייחסות תוך

 . 'וכו טכניות ומגבלות

 פרויקטים של והפיתוח הייזום בליווי, אשראי במתן גם מטפל המגזר, ן"והנדל הבניה תחום של המימון במסגרת, כן כמו

 . ל"בחו הבנק שלוחות באמצעות והפעלתם סיעודיים אבות בתי לרבות מניבים נכסים רכישת, ותן ומלונא"בנדל

  לקוחות

 הן החברות, עיסוקם בתחום ובדומיננטיות בשוק מוביל במעמד ברובם מאופיינים זה למגזר המשתייכים הלקוחות

 שליטה ומוטת ניהול של רבדים מספר הכולל מורכב ארגוני מבנה בעלות, שונים משק ענפי ממגוון ציבוריות בחלקן

 . רחבה

ח או לקוחות עם "מיליון ש 120לקוחות עם היקף מסגרות מאושרות של מעל , ישויכו למגזר בנקאות עסקית, ככלל

 ,ח"שמיליון  80במגזר בנקאות עסקית יטופלו גם לקוחות בעלי מסגרת מעל . ח"מיליון ש 400מחזור עסקים של מעל 

משתייכים למגזר זה לקוחות מערך , בנוסף. ח"שיליון מ 250אם האובליגו הכולל שלהם במערכת הבנקאית עולה על 

 ח"שמיליון  80ועל  CL)(ן "ח בפרויקטי נדל"שיליון מ 50ן שהיקף המסגרות המאושרות שלהם עולה על "בניה ונדל

 .בפרויקטי תשתיות וביצוע
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 והפצה שיווק

 את ומרכזים הלקוח פועל בו המשק בענף המתמחים לקוחות קשרי מנהלי ידי על ניתן ללקוחות והשיווק השירות

 .מולו הקבוצה שירותי

  התחרות מבנה

 שמשקל כך, השנים לאורך ופחת הלך העסקיות החברות של בלעדיים כמממנים הישראליים הבנקים מעמד

 . 50%-מ נמוך הבנקאית המערכת ידי על שניתן) Middle Market-ו קטנים עסקים כולל( העסקי לסקטור האשראי

 והגופים הישראלי ההון שוק, מצד והן הזרים והבנקים בישראל הבנקאיות הקבוצות יתר מצד הן תחרות קיימת במגזר

). הגדולות לחברות בעיקר( עסקי לאשראי התחרות עיקר את המהווים פנסיה וקרנות ביטוח חברות כגון המוסדיים

 הישירות ההלוואות של חלקן, יוצא וכפועל המוסדיים הגופים של יותר גדולה מעורבות ניכרת האחרונות בשנים

 . וגדל הולך עסקיים ללקוחות מוסדיים גופים שמעמידים
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 :העסקית הבנקאות מגזר של הפעילות תוצאות תמצית להלן

  ל"פעילות חו     

 
 בנקאות 
 ופיננסים

 כרטיסי 
 אשראי

 שוק 
 ן"נדל ההון

 בנקאות
 סך הכל ן"נדל ופיננסים

 2015       

      ח"במיליוני ש 

        :נטו, הכנסות ריבית

 1,577  )1( 3  650  - 21  904  מחיצוניים

 )412( 6  - )137( - )1( )280( בינמגזרי

        :הכנסות שאינן מריבית

 267  2  2  297  10  192  )236( מחיצוניים

 360  - - 51  - )94( 403  בינמגזרי

 1,792  7  5  861  10  118  791  ההכנסותסך כל 

בגין הפסדי ) הכנסות(הוצאות 
 )131( - - 52  - - )183( אשראי

        :הוצאות תפעוליות ואחרות

 670  4  4  171  8  93  390  לחיצוניים

 1  - - - - - 1  בינמגזרי

 1,252  3  1  638  2  25  583  רווח לפני מיסים

 470  - 1  241  1  7  220  הפרשה למיסים על הרווח 

 782  3  - 397  1  18  363  רווח לאחר מיסים

רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות 
 )4( - - - - )4( - שאינן מקנות שליטה

 778  3  - 397  1  14  363  רווח נקי 

 9.9%        תשואה להון

 58,276  5  91  21,527  - 380  36,273  נכסיםיתרה ממוצעת של 

 יתרה ממוצעת של אשראי 
 56,610  5  91  21,479  - 353  34,682  נטו, לציבור

 30,503  255  170  6,457  1  2,627  20,993  יתרה ממוצעת של התחייבויות

 26,120  255  169  5,828  1  - 19,867  יתרה ממוצעת של פקדונות הציבור

 87,476  5  160  38,910  18  416  47,967  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

 יתרה ממוצעת של קרנות 
 779  - - - 779  - - נאמנות וקרנות השתלמות

 52,198  - - - 52,198  - - יתרה ממוצעת של ניירות ערך

 יתרה ממוצעת של נכסים 
 173  - - - - - 173  בניהולאחרים 

 1,143  2  )1( 509  - 21  612  מרווח מפעולות מתן אשראי

 22  3  4  4  - )1( 12  מרווח מפעולות קבלת פיקדונות

 1,165  5  3  513  - 20  624  נטו, סך הכל הכנסות ריבית

 55,095  - 54  21,352  - 330  33,359  נטו, יתרת אשראי לציבור

 27,521  137  259  5,597  - - 21,528  פיקדונות הציבוריתרת 
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 :)המשך( העסקית הבנקאות מגזר

  ל"פעילות חו     

 
 בנקאות 
 ופיננסים

 כרטיסי 
 אשראי

 שוק 
 ן"נדל ההון

 בנקאות
 סך הכל ן"נדל ופיננסים

 2014       

      ח"במיליוני ש 

        :נטו, הכנסות ריבית

  1,936   1   1   741   1   20   1,172  מחיצוניים

 )684(  3   7  )247(  1  )2( )446( בינמגזרי

        :הכנסות שאינן מריבית

  1,137   1   2   431   13   188   502  מחיצוניים

 )364( -  -  )108( -  )92( )164( בינמגזרי

  2,025   5   10   817   15   114   1,064  סך כל ההכנסות

 הכנסות בגין הפסדי
 )489( -  -  )119( -  -  )370( אשראי

        :הוצאות תפעוליות ואחרות

  633   3   7   171   9   81   362  לחיצוניים

  1  -  -  -  -  -   1  בינמגזרי

  1,880   2   3   765   6   33   1,071  רווח לפני מיסים

  706  -   1   288   2   9   406  הפרשה למיסים על הרווח 

  1,174   2   2   477   4   24   665  רווח לאחר מיסים

רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות 
 )5( -  -  -  -  )5( -  שאינן מקנות שליטה

  1,169   2   2   477   4   19   665  רווח נקי 

 15.6%        תשואה להון

  60,920   43   89   21,042   67   381   39,298  יתרה ממוצעת של נכסים

 יתרה ממוצעת של אשראי 
  59,238   42   89   20,998   66   354   37,689  נטו, לציבור

  28,386   167   461   5,432  -   2,874   19,452  יתרה ממוצעת של התחייבויות

  23,470   167   461   4,850  -  -   17,992  ממוצעת של פקדונות הציבוריתרה 

  84,375   43   142   36,017   102   420   47,651  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

 יתרה ממוצעת של קרנות 
  1,879  -  -  -   1,879  -  -  נאמנות וקרנות השתלמות

  58,714  -  -  -   58,714  -  -  ניירות ערך יתרה ממוצעת של

 יתרה ממוצעת של נכסים 
  192  -  -  -  -  -   192  אחרים בניהול

  1,220   2  -   484  -   18   716  מרווח מפעולות מתן אשראי

  32   2   8   10   2  -   10  מרווח מפעולות קבלת פיקדונות

  1,252   4   8   494   2   18   726  נטו, הכנסות ריביתסך הכל 

  58,761   24   42   20,836  -   378   37,481  נטו, יתרת אשראי לציבור

  27,754   174   252   5,012  -  -   22,316  יתרת פיקדונות הציבור
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 הפעילות בהיקף עיקריים שינוים

 בפעילות בעיקר %6.2 של בשיעור ,ח"ש מיליארד 3.7-בכ נטו לציבור באשראי ירידה חלה העסקית הבנקאות במגזר

  .%0.8 של בשיעור ,ח"ש מיליארד 0.2-כ של ירידה חלה הציבור בפיקדונות .בארץ

 הנקי ברווח עיקריים שינויים

 ח"ש מיליון 1,169-ל בהשוואה ח"ש מיליון 778 של בסך 2015 בשנת הסתכם עסקית בנקאות במגזר הנקי הרווח

  .%33.4 של ירידה ,אשתקד המקבילה בתקופה

 בסך טאואר מניות מימוש רווח עקב ח"ש מיליון 146 בסך נטו מריבית שאינן בהכנסות מקיטון נובעת ברווח הירידה

 .אשתקד יושה גביות עקב ח"ש מיליון 358 בסך אשראי הפסדי בהכנסות ומקיטון אשתקד שנרשם ח"ש מיליון 150
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 הון שוקי - פיננסי ניהול מגזר .ו

 כללי

 :תחומים שני מרכז זה מגזר

 ומשקיעים לבנקים שונים שירותים מעניק וכן העסקות חדרי ניהול את, והקבוצה הבנק של הפיננסי הניהול .1

 :המגזר של העיקריים הפעילות תחומי להלן. עבורם" לקוח מנהל"כ ומשמש מוסדיים

 סחירים השקעה במכשירי הבנק של העצמיים הכספיים האמצעים השקעת של דרך על הנוסטרו ניהול •

 ההשקעות ניהול כאשר, סחירות ושאינן סחירות חברות של במניות הישירות ההשקעות וניהול סחירים ולא

 .פרטנרס לאומי ידי על מתבצע הריאליות

, במטבעות בעיקר, שוק עשיית זה ובכלל, הבנק ללקוחות מסחר שרותי המספקים, עסקאות חדרי ניהול •

 .נגזרים ובמכשירים, ערך בניירות

 .והנזילות והשימושים המקורות ניהול •

 .ונזילות ריבית, בסיס חשיפות ניהול לרבות - השוק לסיכוני החשיפות ניהול •

 .מיוחדות פיננסיות עסקות ותמחור, )Transfer Prices( המעבר מחירי קביעת ידי על מחירים ניהול •

 .ותאגידים אחרים בעלי פעילות נרחבת בשוק ההון הבנקאית של לקוחות מוסדיים הפעילות ניהול •

 .פיננסיים מכשירים פיתוח •

 Merchant פלטפורמת ומפעילה לאומי קבוצת של להשקעות הבנקאות זרוע את המהווה, פרטנרס לאומי .2
Banking פעילות תחומי ארבעה בין המשלבת ייחודית: 

 .לאומי קבוצת של הריאליות ההשקעות תיק ניהול •

 .בישראל וציבוריים פרטיים הון גיוסי של וניהול יעוץ, חיתום •

 .הון וגיוסי) M&A( ורכישות מיזוגים תהליכי וניהול ייעוץ •

 .שווי והערכות כלכליים ניתוחים ביצוע •

 .Uלאומי פרטנרסU, עיקריות מוחזקות חברות פרק ראה פרטנרס ללאומי בנוגע נוסף למידע
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 מבנה המגזר

, הון שוקי חטיבת ידי על מבוצע) לעיל כמפורט פרטנרס לאומי ידי על המתבצעת הפעילות למעט( הפיננסי הניהול

 התיק ואת הבנקאי התיק ניהול את כוללת הפיננסי הניהול פעילות. הקבוצה ברמת הנושא את ומתאמת שמרכזת

 הבנקאי בתיק הפעילות. המוסדיים הלקוחות לרבות והכספים ההון בשוקי הפועלים ללקוחות שירות מתן וכן, למסחר

 למסחר הפעילות. ונזילות שוק לסיכוני החשיפות ואת, והשימושים המקורות ניהול את וכוללת ALM באגף מנוהלת

 .ח"ובמט בשקלים הנוסטרו ויחידות עסקות חדרי ידי על מתבצעת

 ושימוש למכירה הזמינים הנוסטרו בתיקי פעילות, מעבר מחירי הינם הבנקאי התיק לניהול המרכזיים הכלים

 . נגזרים במכשירים

 העסקית הנזילות ניהול, שוק לסיכוני והחשיפות הבנק של הפיננסי ההון ניהול הם ALM של העיקריים האחריות תחומי

. המעבר מחירי מדיניות יישום באמצעות השונים לשימושים המקורות הקצאת וכן, הנזילות וסיכון והסטטוטורית

 העסקית בסביבה ולהתפתחויות והשימושים המקורות תמהיל וניהול לתכנון, הבנק לצורכי בהתאם נקבעת זו מדיניות

 מורכבות עסקאות מתומחרות וכן, הרווח מרכזי בין להתחשבנות המתודולוגיה גם נקבעת זו במסגרת. ובתחזיות

 .ומיוחדות

  ידי על מתבצע הניהול. המחייבות ההוראות פי ועל הבנק למדיניות בהתאם מיושם הנזילות של השוטף הניהול

  תוך, הסיכון לתאבון בכפוף, הנזילות יתרות של אופטימלי וניהול תכנון הינו המרכזי שתפקידה ייעודית יחידה

  בסביבה הבנק של הכספיות ההתחייבויות בכל עמידה, עסקית פעילות המאפשרת נזילות רמת הבטחת

סיכונים  לניהול מערכת באמצעות מתבצע והדיווח, התכנון, הניתוח, המדידה. קיצון בתרחישי וגם, רגילה עסקית

SUMMIX Risk Pro) והנזילות השוק סיכוני על, הבנק של הפיננסית הפעילות כל על רחב מידע המספקת, )לשעבר 

 הרווחיות על, )וכמות מחיר( שונים תרחישים של ההשפעה אחר ומעקב בחינה מאפשרת המערכת. בה הגלומים

 .הבנק והון הפיננסית

 ההון והלימות ההון סעיף, ההתחייבויות, פרק המבנה וההתפתחות של הנכסים ראה) נוסטרו( ערך בניירות ההשקעות מדיניות עיקרי לתיאור
Uערך ניירותU. 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית

הגדלת הפער בהובלה בשוק ההון הישראלי מול המתחרים תוך שמירה על  -האסטרטגיה של מגזר ניהול פיננסי הינה

 :האיתנות הפיננסית של הבנק באמצעות

  .חווית לקוח כוללת ומותאמת בסטנדרט גבוה במיוחדהענקת  •

 .הענקת סביבה טכנולוגית חדשנית תואמת צרכי לקוח •

 .היערכות לניצול הזדמנויות בשינויים בסביבה העסקית ובתחרות •

 .מתן חבילת שירות כוללת ללקוחות עם פתרונות מותאמים •

 .תחת קורת גג אחת בחטיבת שוקי הוןריכוז כלל השירותים הרלוונטיים ללקוחות הפעילים בשוק ההון  •
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 המקורות ניהול לתחשיבי נכנסת אינה ,בינוני לטווח השקעה פעילות במהותה שהיא, פרטנרס לאומי פעילות
 אלו ודאויות אי .למימוש עד לתקופה ביחס והן לתשואה ביחס הן הגבוהה הודאות אי בגלל זאת .הבנק של והשימושים

 אחוזים של ברמה נשמרת היא ומאידך וההתחייבויות הנכסים בניהול נכללת אינה הפעילות שמחד לכך גורמות
  .הנוסטרו מסך בודדים

 של פיננסית להשקעה בהשוואה עודפת תשואה השגת הם הריאליות ההשקעות פעילות היעדים של כי ,יובהר עוד
 ,ילאומ קבוצת של הצבור והניסיון המוניטין מינוף ידי על עודפים השקעה תנאי והשגת ההשקעה ערך השאת ,הנוסטרו
 מקורות וגיוון סיכונים פיזור הרחבת, ללקוחותיה הקבוצה של הערך הצעת והרחבת אשראי לתיק משלימה פעילות

 ללאומי נוספים הכנסה מקורות בניית לצורך ההשקעה מינוף על ידי הקבוצה עסקי קידום וכן הקבוצה של ההכנסה
 3 הינו פרטנרס לאומי של המרבי הריאלית ההשקעה היקף יעד כי, דעו יצוין .ההקבוצ של נוספות וליחידות פרטנרס

 המרבי הריאלית ההשקעה היקף על 2015במרס  23ביום  ישראל מבנק שהתקבלה להנחיה ובהתאם( ח"ש מיליארד
מיליון  250-40ל ע עומד בודדת השקעה היקף יעד, ככלל). ח"מיליארד ש 2.5-ל 2017בינואר  1ליום  עד להצטמצם

 העדפה קובעת הריאליות ההשקעות אסטרטגיית. םשני 6ד ע של מ"מח בעלות בהשקעות התמקדות תוך, ח"ש
 של הריאליות ההשקעות במדיניות האיכותיים הדגשים בין נכללת גבוהה מימוש היתכנות ,ןכ כמו .פרטיות לחברות

 .פרטנרס לאומי

 המגזר רווח

 הכלולות החברות של התוצאות וכן ALM וניהול העסקאות חדרי, הנוסטרו מפעילות בעיקר מושפע המגזר רווח

 :הנקי הרווח של העיקריים המרכיבים להלן. הריאליות

 משינויים כתוצאה והוצאות הכנסות. המעבר במחירי החלים השינויים זה ובכלל, השוק סיכוני ניהול של התוצאות •

 .האחרים הפעילות ממגזרי השוק סיכוני כל גם מועברים שאליו, הפיננסי למגזר במלואם נזקפים המעבר במחירי

 אופי בעלות שאינן ערך ניירות של ערך ירידת בגין ערך לירידת והפרשות ערך ניירות ממימוש הפסדים/רווחים •

 . למסחר ערך ניירות של שוק לשווי מהתאמות מומשו שטרם הפסדים/ורווחים זמני

 .נגזרים מכשירים של שוק לשווי התאמות •

 כולל ל"בחו ההשקעות של מתרגום התאמות לרבות, לצרכן המחירים ומדד שקל/ח"מט שער הפרשי השפעות •

 .המתיחס המס השפעת

 .שוק עשיית מפעילות הנובעת הכנסה •

 .רגילה וחופשה, יובל לחופשת, לפנסיה יעודות מהשקעת הנובעות הוצאות/הכנסות •

 .אקטוארי בסיס על המחושבות פנסיוניות להתחייבויות הקשורות מסוימות עלויות •

 .כלולות חברות רווחי •

 הכרוכות, עקיפות הוצאות וכן הישירות התפעוליות ההוצאות את בעיקר כוללות המגזר של התפעוליות ההוצאות

 .העסקאות חדרי וניהול, )הנוסטרו( העצמיים הערך ניירות תיקי ניהול, השוק סיכוני בניהול
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 בשווקים  התפתחויות

ובהן ירידה ברמת התשואות ומרווחי האשראי , על רקע מספר מגמות משמעותיות 2015הניהול הפיננסי נוהל בשנת 

 .קר מחירי האנרגיהוירידה במדד המחירים שהושפע מהוזלת מחירי סחורות בעולם ובעי, פיחות השקל, בעולם ובארץ

 מוצרים ושירותים

הבנק נותן שירותים  ,כמו כן. ונגזרים סחירים ולא סחירים' ברוקראז, היא שירותי קסטודיבמגזר זה עיקר הפעילות 

על רקע הצעות לאסדרה רגולטורית שתמנע מהבנק להמשיך . תפעוליים לחברות ניהול קופות גמל וקרנות נאמנות

בדבר ניהול מגעים  2015באוקטובר  27-ביום הפרסם הבנק דיווח מיידי , ופות גמלולהעניק שירותי תפעול לק

בשלב זה טרם פורסמו החלטות . ראשונים ובלתי מחייבים למכירת חברת הבת שלו המספקת בין היתר שירותים אלו

 .קאם תבוצע לא תהיה השפעה מהותית על התוצאות הכספיות של הבנ, לעסקה שתבוצע. או הנחיות בנושא

 לקוחות

, קרנות נאמנות, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, קופות גמל ,חחברות ביטו הלקוחות המשתייכים למגזר זה הינם

 .וכן לקוחות אחרים הפעילים באופן אינטנסיבי בשוקי ההון, בנקים מסחריים ובנקים להשקעות, תעודות סל

 שיווק והפצה

ועל ידי מנהלי הלקוחות בחטיבת שוקי הון , הלקוחות בקווי העסקים ללקוחותיהםהשיווק נעשה על ידי מנהלי 

 ).בנקים זריםו מנהלי תיקים, שוק ההון, מוסדיים(ללקוחות החטיבה 

 מבנה התחרות

ים קסטודי ופעילות בנגזר', היא על מתן שירותי ברוקראז, התחרות עימה מתמודד הבנק בתחום פעילות בשוק ההון

 .בנקים זרים ובתי השקעות, סחירים ולא סחירים מול בנקים מקומיים
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 :שוקי הון -להלן תמצית תוצאות הפעילות של מגזר ניהול פיננסי 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 2015 2014 

 ח"במיליוני ש 

   :נטו, הכנסות ריבית

 (422) (317) מחיצוניים

 1,137  930  בינמגזרי

   :שאינן מריבית הכנסות

 720  2,320  מחיצוניים

 118  (434) בינמגזרי

 1,553  2,499  סך כל ההכנסות

 205  (56) בגין הפסדי אשראי) הכנסות(הוצאות 

   : הוצאות תפעוליות ואחרות

 1,054  1,080  לחיצוניים

 51  57  בינמגזרי

 243  1,418  רווח לפני מיסים

 (118) 490  על הרווח ) הטבה(הפרשה למסים 

 361  928  רווח לאחר מסים

 37  172  חברות כלולות לאחר השפעת המס) הפסדי(חלק הקבוצה ברווחי 

 - - המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה) רווח(הפסד 

 398  1,100  רווח נקי 

 13.0% 37.1%  תשואה להון

 118,119  136,370  יתרה ממוצעת של נכסים

 3,610  3,163  נטו, יתרה ממוצעת של אשראי לציבור

 102,060  110,467  יתרה ממוצעת של התחייבויות

 51,351  58,913  יתרה ממוצעת של פקדונות הציבור

 35,406  34,689  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

 188,353  203,100  קרנות נאמנות וקרנות השתלמות יתרה ממוצעת של

 384,106  392,722  יתרה ממוצעת של ניירות ערך

 3,822  2,580  מרווח מפעולות מתן אשראי

 (3,107) (1,967) מרווח מפעולות מתן פיקדונות

 715  613  נטו, סך כל הכנסות ריבית

 3,274  2,641  נטו , יתרת אשראי לציבור

 54,636  60,529   יתרת פיקדונות הציבור
   

 .2014 בשנת ח"ש מיליון 398 בסך לרווח בהשוואה ח"ש מיליון 1,100 בסך המגזר של הנקי הרווח הסתכם 2015 בשנת

 בסך מריבית שאינן בהכנסות מגידול נובע הנקי ברווח הגידול .כלולות חברות ברווחי הקבוצה חלק את כולל זה מגזר

 מגידול חלקית קוזז הגידול .ארץ ודרך מובילאיי ,לישראל החברה מניות ממימוש רווחים עקב בעיקר ,ח"ש מיליון 1,048

 .למס בהפרשה

 .אחרים במגזרים ולא פיננסי ניהול במגזר נרשמות הבנק של האקטואריות וההוצאות ההכנסות כל כי יובהר
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 )פיננסי ניהול במגזר מוצג( - )ריאליות( כלולות חברות

  .פיננסי ניהול במגזר מוצגות ריאליות בהשקעות הקבוצה של הפעילות תוצאות

 2,216 לעומת ח"ש מיליון 924-ב 2015 בדצמבר 31-ב מסתכם כלולות בחברות לאומי קבוצת של ההשקעות כל סך

 .2014 בדצמבר 31-ב ח"ש מיליון

  כלולות חברות של במניות השקעות

 )א(דרישות הלימות הון שווי שוק שווי במאזן 

 בדצמבר 31 בדצמבר 31  בדצמבר 31 

 2014 2015 2014 2015 השינוי  2014 2015 

  ח"במיליוני ש  ח"במיליוני ש באחוזים  ח"במיליוני ש 

 165  - 2,566  - (100.0) 1,318  - מ"החברה לישראל בע

 112  116  )ב(- )ב(- 2.9 898  924  אחרים

 277  116  2,566  - (58.3) 2,216  924  סך הכל
        
 ליחס בהתאם 9% לפי חושבו ההון דרישות 2013 בשנת. 2015 בינואר 1-מה החל המזערי ליחס בהתאם 12.5% לפי חושבו ההון דרישות )א(

 .2013 לסוף עד הנדרש המזערי
 .2014 בדצמבר 31-ב ח"ש מיליון 194-ו 2015 בדצמבר 31-ב ח"ש מיליון 203 סחיר מזה )ב(

 

 ):ח"ש במיליוני( הקבוצה של הנקי לרווח החברות תרומת להלן

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

  שינוי 2014 2015 

 באחוזים   ח"במיליוני ש 

 + 122 (8) 114 מ"החברה לישראל בע

 26.0 13 50 63 אחרים

 + 135 42 177 סך הכל

     
 בתקופה ח"ש מיליון 42 של לעומת ח"ש מיליון 177-כ של לסך הסתכמו 2015 בשנת לקבוצה כלולות חברות רווחי

 .אשתקד המקבילה

 בסךהפסד לאחר מס לעומת  ח"ש מיליון 16 בסךרווח  הינה 2015בשנת  האחר הכולל לרווח כלולות חברות תרומת

 . 2014 לאחר מס בשנת ח"ש מיליון 78

 מ"בע לישראל החברה

הנחשבת תאגיד ריאלי , מ"מאמצעי השליטה בחברה לישראל בע 5.9%-הבנק מחזיק ב, נכון למועד חתימת דוח זה

 . 2013בדצמבר  11כפי שתוקן באמצעות חוק הריכוזיות ביום , )רישוי(משמעותי לפי חוק הבנקאות 
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רו מהחברה לישראל הודיעה החברה לישראל על השלמת מהלך של פיצול במסגרתו הועב 2015בינואר  7ביום 

לבעלי המניות , טרם העברת הנכסים, אשר כל מניותיה הוקצו, החזקות במספר חברות בנות לחברת קנון הולדינגס

אביב -ע בתל"ובבורסה לני) NYSE(מניות קנון נרשמו למסחר בבורסה בניו יורק "). הפיצול" -להלן (בחברה לישראל 

 .זמין למכירה ת קנון מוצגת בתיק ניירות ערךההשקעה של הבנק במניו. 2015בתחילת ינואר 

 . כי בעקבות הפיצול יחזיק הבנק בשני תאגידים ריאליים, לקראת הפיצול עדכן הבנק את הפיקוח על הבנקים

מ "מניות של החברה לישראל בע 531,550") הרוכשים: "להלן(מכר הבנק למספר גופים  2015בפברואר  11ביום 

מהונה  6.904%-המניות שנמכרו היוו כ. ח"מיליון ש 707-ח למניה ובתמורה כוללת של כ"ש 1,330-של כ במחיר

אשר , ח"מיליון ש 522-של כ, לפני השפעת המס, המכירה הניבה לבנק רווח. המונפק והנפרע של החברה לישראל

 .2015נכלל בדוחות הכספיים לרביע הראשון של שנת 

נקבע כי הבנק יפעל להפסקת ההשפעה המהותית שלו , 2015במרס  4הבנקים מיום  בהתאם להנחיית הפיקוח על

לרבות בדרך של ויתור פרמננטי על ייצוג הבנק בדירקטוריון החברה לישראל ועל זכותו למינוי , בחברה לישראל

 .דירקטורים בה

ובמסגרת זו לוותר על הזכות , החליט דירקטוריון הבנק לאשר את ביטולו של הסכם בעלי המניות 2015במרס  15ביום 

 . להמליץ על מינוי דירקטורים בחברה לישראל

בהמשך להחלטה זו נחתם מסמך בין הבנק לבין החברות שהינן בעלות השליטה בחברה לישראל לפיו הסכם בעלי 

י שני כמו כן נמסרה לחברה לישראל הודעה על יד. ובכלל זה הזכות להמליץ על מינוי דירקטורים, המניות מתבטל

בתוקף , על סיום כהונתם בדירקטוריון החברה לישראל, שמונו לחברה לישראל בהתאם להמלצת הבנק, הדירקטורים

 .2015במרס  30מיום 

בעקבות הירידה בשיעורי ההחזקה והויתור הפרמננטי על ייצוג הבנק בדירקטוריון החברה , 2015במרס  31ביום 

בהתאם לשווי השוק של , הזמין למכירה שראל בתיק ניירות ערךסיווג הבנק את ההשקעה בחברה לי, לישראל

נכלל בהתאם לשיטת  2015חלקו של הבנק ברווח החברה לישראל לרביע ראשון . 2015במרס  31ההשקעה ביום 

 .השווי מאזני

המניות שנמכרו . ח"יליון שמ 174-מניות של קנון הולדינגס בתמורה כוללת של כ 2,146,000מכר הבנק  2015באפריל 

 8.6-של כ, לפני השפעת המס, מכירה זו הניבה לבנק רווח. מהונה המונפק והנפרע של קנון הולדינגס 4%-מהוות כ

 .2015אשר נכלל בדוחות לרביע השני של שנת , ח"מיליון ש

הבנק , בעקבות כך. ת שלהחילקה קנון הולדינגס את מניות טאואר שברשותה כדיבידנד בעין לבעלי המניו 2015ביולי 

 . ח"מיליון ש 130מניות טאואר ומכר אותן בתמורה כוללת של  2,530,247קיבל 

ח "ש 1,250-מ במחיר של כ"מניות של החברה לישראל בע 400,000מכר הבנק למספר גופים  2015באוגוסט  3ביום 

מהונה המונפק והנפרע של החברה  5.2%-המניות שנמכרו מהוות כ. ח"מיליון ש 500-למניה ובתמורה כוללת של כ

אשר נכלל בדוחות הכספיים לרביע , ח"מיליון ש 289-של כ, לפני השפעת המס, המכירה הניבה לבנק רווח. לישראל

 .2015השלישי של שנת 

 .ח"מיליון ש 282-בסך כ נרשמו בגין מניית קנון הולדינגס הוצאות ירידת ערך 2015ברביע רביעי 
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 . האחרים למגזרים הוקצתה שלא הפעילות כלולה זה במגזר - אחר גזרמ .ז

 פי על רווח בר מגזר כדי עד מגיעה איננה מהן אחת כל אשר, הקבוצה של האחרות הפעילויות את כולל זה מגזר

 .ישראל בנק הוראות

 בהן העיקריות. אחרים למגזרים משויכת אינה אשר ההון שוק חברות של מהפעילות חלק בעיקר כוללת זו פעילות

 . ההון שוק שירותי ולאומי, פיננסי ניהול למגזר משויך שאינו החלק, פרטנרס לאומי הינן

 .2014 בשנת ח"ש מיליון 44בסך הפסד לעומת  ח"ש מיליון 300 בסך האחר במגזררווח ה הסתכם 2015 בשנת

 :ח"שלהלן פירוט השינויים העיקריים במיליוני 

   בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 השינוי השינוי 2014 2015 

 באחוזים ח"במיליוני ש 

 70.3  52  74  126  רווח נקי בבנק

 6.7  1  15  16  חברות אחרות ארץ

 + 170  4  174  ל"חברות בחו

 88.3  121  (137) (16) )א(התאמות מיסים

 + 344  (44) 300  סך הכל
      
 .במגזרים למס האפקטיבי בדוח המאוחדהפרשי מס בין חישובי המס  )א(
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  במוצרים פעילויות

 ההון בשוק פעילות .1

 כלל הפעלת את, השתלמות בקרנות ייעוץ לרבות, ההשקעות ייעוץ פעילות את כוללת ההון בשוק הקבוצה פעילות

' ברוקרג שירותי, ערך ובניירות בנגזרים, בריביות, במטבעות ותיווך מסחר, שוק עשית לצורך בבנק העסקות חדרי

, מ"בע פרטנרס לאומי של בת חברה. ההון בשוק הפעילים לגופים ופיננסים בנקאיים ושירותים) custody( ומשמורת

 79 בסך הסתכם ההון שוק בפעילותרווח ה. ופרטיות ציבוריות הנפקות והפצת בחיתום עוסקת, חתמים פרטנרס לאומי

 הנובע ח"ש מיליון 151 בסךגידול , אשתקד המקבילה בתקופה ח"ש מיליון 72 בסךהפסד ל בהשוואה ח"ש מיליון

 .ל"הפסד בפעילות חו מקיטון בעיקר

 ההון בשוק הלקוחות של הפעילות את הכוללים השונים הפעילות במגזרי שהוצגו כפי ההון בשוק הפעילות נתוני להלן

 :חתמים פרטנרס לאומי של התוצאות את וכן

 
 משקי 

 בית
עסקים 
 קטנים

 בנקאות
 פרטית

בנקאות 
 מסחרית

בנקאות 
 עסקית

ניהול 
פיננסי 
 ואחרים

פעילות 
 ל"חו

 סך 
 הכל

 2015 

 ח"במיליוני ש 

 7  - 1  - - - 1  5  נטו, הכנסות ריבית

 940  90  149  10  26  158  32  475  הכנסות שאינן מריבית

 947  90  150  10  26  158  33  480  סך כל ההכנסות

 810  150  178  8  17  74  19  364  תפעוליות ואחרותהוצאות 

 137  )60( )28( 2  9  84  14  116  לפני מיסים) הפסד(רווח 

 79  )49( )15( 1  6  55  9  72  )הפסד(רווח נקי 
         

 
 משקי 

 בית
עסקים 
 קטנים

בנקאות 
 פרטית

בנקאות 
 מסחרית

בנקאות 
 עסקית

ניהול 
פיננסי 
 ואחרים

פעילות 
 ל"חו

 סך 
 הכל

 2014 

 ח"במיליוני ש 

 14  - 5  2  1  1  1  4  נטו, הכנסות ריבית

 1,052  194  144  13  31  165  31  474  הכנסות שאינן מריבית

 1,066  194  149  15  32  166  32  478  סך כל ההכנסות

 1,101  376  179  9  44  74  16  403  הוצאות תפעוליות ואחרות

 )35( )182( )30( 6  )12( 92  16  75  לפני מיסים) הפסד(רווח 

 )72( )167( )17( 4  )7( 58  10  47  )הפסד(רווח נקי 
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  אשראי כרטיסי .2

 לאומי קארד

 סליקת, אשראי כרטיסי בהנפקת העוסקת אשראי כרטיסי חברת הינה") קארד לאומי: "להלן( מ"בע קארד לאומי

 . פיננסיים ומוצרים תשלום פתרונות ומתן אשראי כרטיסי תפעול, אשראי בכרטיסי עסקאות

 בבתי לשלם ניתן באמצעותם אשר, ומסטרקארד ויזה המותגים תחת כרטיסים מנפיקה קארד לאומי - ההנפקה מגזר

 : סוגים משני אשראי כרטיסי מנפיקה קארד לאומי. ובעולם בארץ אלו מותגים המכבדים העסק

 עם פעולה בשיתוף לרוב, המונפקים אשראי וכרטיסי, ללקוחותיו לאומי בנק עם במשותף ונפקיםהמ אשראי כרטיסי

 "). בנקאיים חוץ אשראי כרטיסי(" הבנקים כל ללקוחות, עסקיים גורמים

במטרה להנפיק כרטיסי , מ"חתמה החברה על הסכם שיתוף פעולה עם בנק מזרחי טפחות בע 2015במרס  4ביום 

 .ללקוחות בנק מזרחיאשראי בנקאיים 

 מתוכם (מיליון כרטיסים  2.48-בכ 2015מספר הכרטיסים התקפים בידי לקוחות לאומי קארד הסתכם בסוף שנת 

 1.59-מתוכם כ(מיליון כרטיסים  2.36-לעומת כ) בנקאיים-אלפי כרטיסים חוץ 841-מיליון כרטיסים בנקאיים וכ 1.64-כ

שיעור הכרטיסים . 5%-גידול של כ - 2014בסוף שנת ) בנקאיים-וץאלפי כרטיסים ח 775-כרטיסים בנקאיים וכ

הינם כרטיסים תקפים שביצעו " כרטיסים פעילים"לעניין זה (מסך הכרטיסים התקפים  82%הפעילים עומד על 

 ).לפחות עסקה אחת במהלך הרבעון האחרון

טיסי לאומי קארד במהלך מחזור עסקאות שבוצע בכלל כר( 2015סך מחזור ההנפקה של לאומי קארד בשנת 

 50.2-מתוכו כ(ח "מיליארד ש 67.8-הסתכם ב) ללא משיכות מזומנים בארץ ובניכוי ביטולי עסקאות, התקופה

ח בשנת "מיליארד ש 63.9לעומת ) בנקאיים-מיליארד עבור כרטיסים חוץ 17.6-מיליארד עבור כרטיסים בנקאיים וכ

 גידול של ) בנקאיים-מיליארד עבור כרטיסים חוץ 16.6-נקאיים וכמיליארד עבור כרטיסים ב 47.3-מתוכו כ( 2014

 . 6%-כ

 גם סולקת 2012 מאי מחודש והחל ומסטרקארד ויזה מסוג אשראי כרטיסי סולקת קארד לאומי - הסליקה מגזר

 משותף ממשק באמצעות מתבצעת האמורים מהמותגים האשראי כרטיסי סליקת. ישראכרט מסוג אשראי כרטיסי

 בסליקת החברה החלה, 2015 שנת במהלך"). שבא(" מ"בע אוטומטיים בנק שירותי חברת באמצעות מתופעל אשר

 .UnionPay International Co. Ltdארגון  לבין בינה שנחתם רישיון להסכם בהתאם, UnionPay מותג

 עסקאות שוברי גיןב סליקה בהסכמי קשורה קארד לאומי שעימם עסק לבתי תשלום הבטחת כוללים הסליקה שירותי

 מבית קארד לאומי ידי על שנגבית לעמלה בתמורה וזאת, סולקת קארד שלאומי מהסוגים אשראי בכרטיסי שבוצעו

, הלוואות: כגון, העסק לבתי פיננסיים ופתרונות אשראי מוצרי קארד לאומי מציעה, בנוסף"). עסק בית עמלת(" העסק

 . תשלומים והקדמת שוברים ניכיון

חתמה החברה עם הסתדרות העובדים הכללית החדשה ועם נציגות העובדים על הסכם  2015באפריל  29ביום 
 2015בינואר  1תקופת ההסכם הינה מיום . ההסכם חל על מרבית עובדי החברה"). ההסכם הקיבוצי("קיבוצי מיוחד 

מענקים ותנאים סוציאליים , הסכמות בדבר עדכוני שכר, בין היתר, ההסכם הקיבוצי כולל. 2018במרס  31ועד ליום 
 .לנושאי רווחה, וכן תנאים נוספים הנוגעים בין השאר
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פורסמה גרסה נוספת של טיוטת  2016בינואר  6שטרום וביום  פורסם דוח הביניים של ועדת 2015בדצמבר  14ביום 

של הועדה לאחר תהליך השימוע של המלצות הסופיות הבשלב זה לא ניתן להעריך מה יהיו . להערות הציבור, הדוח

יאומצו , הסופית ןבמתכונת, לא ניתן להעריך בשלב זה האם המלצות הועדה, כמו כן. הערות הציבור לטיוטת הדוח

נתגלו מספר , כי במהלך עבודת הוועדה, יצוין בהקשר זה. בחקיקה ואם אכן יאומצו מה יהיו הוראות המעבר שייקבעו

בעיקר בכל הנוגע למתן אפשרות לבנקים להנפיק , בנק ישראל לבין משרד האוצר נקודות מחלוקת מרכזיות בין

 .ובנוגע לזהות הגורמים שיפקחו על שוק האשראי החדש שיוקם, כרטיסי אשראי חדשים

בשלב זה לא , לכן. נכון להיום אין הצעת חוק ואין חקיקה שמחייבת מכירה של חברות כרטיסי האשראי על ידי הבנקים

. יך האם תוטל בעתיד על הבנק חובה למכור את ההחזקות ואם תוטל חובה כאמור מה יהיה תוכן החובהניתן להער

 . אין בכוונת הבנק למכור את לאומי קארד, כל עוד אין חקיקה שמחייבת מכירה

 .טרם התקיימו התנאים להכרה בהפרשה למס, כמו כן

 85-רד בשווי המאזני שלה בספרים מוערכת בכהשפעת המס הצפויה לחול אם וכאשר הבנק ימכור את לאומי קא

 .על פי שיעור המס הידוע למועד פרסום הדוחות הכספיים, ח"מיליון ש

 .חקיקה ורגולציה הנוגעת למערכת הבנקאיתU פרק ראה אשראי כרטיסי בנושא לחקיקה בנוגע למידע

 .2014 בשנת ח"ש מיליון 1,015-כ לעומת, ח"ש מיליון 1,054-בכ 2015 בשנת הסתכמו קארד לאומי הכנסות

  .2014ח בשנת "מיליון ש 197לעומת  ח"ש מיליון 180 של נקי ברווח 2015 שנת את סיימה קארד לאומי

 החזקת הבנק בכרטיסי אשראי

 .Uמידע צופה פני עתידUלמשמעות מושג זה ראה פרק ". מידע צופה פני עתיד"המידע דלהלן הינו 

לפיו , בדבר התקשרותן בהסכם .Visa Europe Ltd-ו Visa Inc. (NYSE: V)הודיעו החברות  2015בנובמבר  3ביום 
התמורה הכוללת שתשולם במסגרת  .Visa Europe Ltd.-הינו חבר בהבנק . Visa Europeאת  Visa Incתרכוש 

ביצוע העסקה כפוף לקבלת . והיא תורכב מתשלום במזומן ובמניות, מיליארד אירו 21.2-העסקה מוערכת בעד כ
  .2016צפוי כי העסקה תושלם במהלך שנת , בהתאם לדיווחים. אישורים רגולטורים שונים

ככל שתושלם , .Visa Europe Ltd-בדבר אופן חלוקת התמורה בין החברים ב, בנקבהתאם למידע ראשוני שהגיע ל
מיליון  274-צפויה להסתכם בכ.Visa Europe Ltd -התמורה שצפויה להיות משולמת לבנק בגין החברות ב, העסקה

ור להסתכם כ שני רכיבים אלו צפויים לפי ההערכות הראשוניות כאמ"סה(ח במניות "מיליון ש 94-ח במזומן ובכ"ש
כמו כן צפויה בהתאם לתנאי העסקה תמורה עתידית המותנית בעמידה ביעדם שנקבעו ). ח"מיליון ש 368-בכ

 23הנתונים דלעיל חושבו לפי שער האירו ביום . ח"מיליון ש 105-בסך במזומן של כ, שתשולם בעוד כשנתיים, בעסקה
  .2015בדצמבר 

  .אין כל ודאות שהעסקה תושלם



 
 

110 

 :השונים הפעילות במגזרי שהוצגו כפי בקבוצה אשראי בכרטיסי הפעילות נתוני להלן

 
 משקי 

 בית
עסקים 
 קטנים

בנקאות 
 פרטית

בנקאות 
 מסחרית

בנקאות 
 עסקית

 סך 
 הכל

 2015 

 ח"במיליוני ש 

 269  20  9  - 20  220  נטו, הכנסות ריבית

 958  98  44  2  80  734  הכנסות שאינן מריבית

 1,227  118  53  2  100  954  ההכנסותסך כל 

 13  - - - - 13  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 865  93  40  3  69  660  הוצאות תפעוליות ואחרות

 349  25  13  )1( 31  281  לפני מיסים) הפסד(רווח 

 )36( )4( )2( - )2( )28( רווח המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 200  14  7  )1( 19  161  )הפסד(רווח נקי 

       

 
 משקי 

 בית
עסקים 
 קטנים

בנקאות 
 פרטית

בנקאות 
 מסחרית

בנקאות 
 עסקית

 סך 
 הכל

 2014 

 ח"במיליוני ש 

 263  18  8  - 18  219  נטו, הכנסות ריבית

 937  96  44  2  77  718  הכנסות שאינן מריבית

 1,200  114  52  2  95  937  סך כל ההכנסות

 25  - - - - 25  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 810  81  32  3  63  631  הוצאות תפעוליות ואחרות

 365  33  20  )1( 32  281  לפני מיסים) הפסד(רווח 

 )40( )5( )3( - )3( )29( רווח המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 214  19  11  )1( 19  166  )הפסד(רווח נקי 
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 ן"ונדל בניה .3

 . בבנק השונים הפעילות במגזרי ן"והנדל הבניה בתחום הפעילות את כוללת זו פעילות

 :השונים הפעילות במגזרי שהוצגו כפי ן"ונדל בבניה הפעילות נתוני להלן

 
עסקים 
 קטנים

בנקאות 
 פרטית

בנקאות 
 מסחרית

בנקאות 
 עסקית

פעילות   
 ל"חו

 סך 
 הכל

 2015 

 ח"במיליוני ש 

 1,240  181  513  253  13  280  נטו, הכנסות ריבית

 522  18  348  65  18  73  הכנסות שאינן מריבית

 1,762  199  861  318  31  353  סך כל ההכנסות

 77  4  52  )16( 1  36  בגין הפסדי אשראי) הכנסות(הוצאות 

 465  61  171  85  14  134  הוצאות תפעוליות ואחרות

 1,220  134  638  249  16  183  רווח לפני מיסים

 753  77  397  155  10  114  רווח נקי 

       

 
עסקים 
 קטנים

בנקאות 
 פרטית

בנקאות 
 מסחרית

בנקאות 
 עסקית

פעילות   
 ל"חו

 סך 
 הכל

 2014 
 ח"במיליוני ש 

 1,127  128  494  224  14  267  נטו, הכנסות ריבית
 490  20  323  59  20  68  הכנסות שאינן מריבית

 1,617  148  817  283  34  335  סך כל ההכנסות
 )69( 34  )119( 2  -  14  בגין הפסדי אשראי) הכנסות(הוצאות 

 420  41  171  68  15  125  הוצאות תפעוליות ואחרות
 1,266  73  765  213  19  196  רווח לפני מיסים

 788  44  477  133  12  122  נקירווח 
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 בקבוצה הרווח מרכזי

 :הנקי לרווח בקבוצה העיקריים הרווח מרכזי תרומת על פרטים להלן

   בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

  שינוי 2014 2015 

 באחוזים ח"במיליוני ש  ח"במיליוני ש 

  31   471   1,544   2,015  הבנק

  12   71   586   657  )א(חברות מאוחדות בארץ

 +   756  )721(  35  )ב(ל"מאוחדות בחוחברות 

 +   124   4   128  )א(חברות כלולות

 +   1,422   1,413   2,835  הרווח הנקי 

 ,ל"השלוחות בחו) הפסד(רווח 
 +   283  )250(  33  )ג()מיליון דולר(במונחים נומינליים 

     
 .בארץ מאוחדות בחברות נכללו בארץ בנות חברות של כלולות חברות )א(
 .בארץ החשבונאות לכללי מסוימות התאמות לאחר )ב(
 .שליטה מקנות שאינן זכויות לבעלי נקי רווח כולל ל"בחו השלוחות ידי על שדווח כפי )ג(

 

 ):מתרגום התאמות לאחר( הרווח מרכזי בתרומת העיקריים השינויים להלן

 הבנק

מריבית עקב מימוש מניות החברה לישראל בסך בעיקר מגידול בהכנסות מימון שאינן  נובע בבנק הנקי ברווח הגידול

הגידול קוזז . ח ממימוש נכסים"מיליון ש 75ח לאחר השפעת המס ומגידול בהכנסות אחרות בסך "מיליון ש 638

 158ח עקב ירידת הריבית ומגידול בהוצאות תפעוליות ואחרות בסך "מיליון ש 198מירידה מהכנסות ריבית נטו בסך 

ל שנרשמו "לעומת הוצאות בגין ההסדר עם רשויות חו 2015ב מענק תשואה שנרשם בשנת ח בעיקר עק"מיליון ש

 .אשתקד

 בארץ בנות חברות

, ח"ש מיליון 117 בסך פרטנרס לאומי ברווחי מעלייה בעיקר נובעת בארץ מאוחדות חברות של הנקי ברווח העלייה

  .ולאומיקארד ישראלי ערבי בנק ברווחי מירידה חלקית הגידול קוזז. עקב גידול ממימוש מניות מובילאיי ודרך ארץ

 ל"בחו בנות חברות

 של ברווח הסתכם ב"ארה של לדולרים נוחות בתרגום) ל"חו סניפי ללא( ל"בחו השלוחות של לרווח התרומה כל סך

 ל"בחו השלוחות תרומת. אשתקד המקבילה בתקופה דולר מיליון 250.0-כ לעומת הפסד בסך של דולר מיליון 33.0-כ

 721 בסך הפסד לעומת ח"ש מיליון 35 של ברווח הסתכמה, בארץ חשבונאות לכללי מסויימות ובהתאמות בשקלים

שנרשמו  ל"חו רשויות עם ההסדרים בגין מהוצאות נובע ברווח הגידול. אשתקד המקבילה בתקופה ח"ש מיליון

 .אשתקד
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 כלולות חברות

בעקבות הירידה בשיעורי ההחזקה והויתור הפרמננטי על ייצוג הבנק בדירקטוריון החברה , 2015במרס  31יום החל מ

חלקו של הבנק על בסיס השווי . הזמין למכירה הבנק את ההשקעה בחברה לישראל בתיק ניירות ערך מסווג, לישראל

הבנק כולל את הרווח בגין התאמות  2015החל מרביע שני . 2015 המאזני ברווח החברה לישראל הינו לרביע ראשון

  .לשווי שוק של ההשקעה בחברה לישראל ברווח כולל אחר בלבד

 2015ח בגין רבעון ראשון "מיליון ש 114ברווחי חברות כלולות נכלל הרווח של החברה לישראל בסך , בהתאם לכך

 .הסעיף כולל גם רווחי חברות כלולות של לאומי פרטנרס, ו כןכמ. 2014ח בגין שנת "מיליון ש 8לעומת הפסד בסך 

 הקבוצה מבנה לפי פעילות

 לשנת ל"בחו הפעילות היקף. 2014 שנת לעומת 0.7% של עלייה 91.6% היה 2015 לשנת בישראל הפעילות היקף

 . 0.7% של ירידה 8.4% היה 2015

 ח"ש מיליארד 229.3 לעומת ח"ש מיליארד 238.1-בכ 2015 שנת בסוף הסתכם בישראל בפעילות לציבור האשראי

 ח"ש מיליארד 23.3-בכ 2015 שנת בסוף הסתכם ל"בחו בפעילות לציבור האשראי 3.8% שלגידול , 2014 שנת בסוף

 .0.8% שלגידול , 2014 שנת בסוף ח"ש מיליארד 23.2-כ לעומת

 מיליארד 272.5-כ לעומת ח"ש מיליארד 302.1-בכ 2015 שנת בסוף הסתכמו בישראל בפעילות הציבור פיקדונות

 26.6-בכ 2015 שנת בסוף הסתכם ל"בחו בפעילות הפיקדונות סך. 10.9% של בשיעורגידול  2014 שנת בסוף ח"ש

 .14.2% שלקיטון , 2014 שנת בסוף ח"ש מיליארד 30.9-כ לעומת ח"ש מיליארד

 )א(גיאוגרפיים אזורים לפי מידע

 :גיאוגרפיים אזורים לפי עיקריים נתונים להלן

  פיקדונות הציבור  נטו, אשראי לציבור  סך הכל מאזן 

  בדצמבר 31  בדצמבר 31  בדצמבר 31 

 השינוי 2014 2015 השינוי 2014 2015 השינוי 2014 2015 

 באחוזים ח"במיליוני ש באחוזים ח"במיליוני ש באחוזים ח"במיליוני ש 

 10.9 272,452 302,130 3.8 229,314 238,054 5.7 360,685 381,377 ישראל

 7.3 16,471 17,675 8.1 14,363 15,530 17.1 20,225 23,685 ב"ארה

 (0.6) 7,200 7,156 9.5 6,242 6,836 4.2 8,778 9,149 בריטניה

 (99.9) 4,955 4 (97.1) 1,259 36 (88.1) 5,105 609 שוויץ

 (28.0) 1,368 985 (41.4) 406 238 (33.2) 756 505 לוקסמבורג

 (9.2) 818 743 (16.2) 841 705 (7.3) 1,249 1,158 רומניה

 (100.0) 133 - (100.0) 55 - (91.4) 186 16 ל"אחרות בחו

 8.3 303,397 328,693 3.5 252,480 261,399 4.9 396,984 416,499 סך הכל

          
 .המשרד מקום לפי מסווג )א(

 .Uסיכון אשראיUפרק  ראה זרות למדינות למידע בדבר חשיפות
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 :גיאוגרפיים אזורים לפי הנקי הרווח התפלגות פירוט להלן

   רווח נקי 

    בדצמבר 31 

  השינוי 2014 2015 

 באחוזים בסך  ח"במיליוני ש 

 28.7  614  2,138  2,752  )ז)(א(ישראל

 )231.9( 422  )182( 240  )ז)(ב(ב"ארה

 )45.8( )38( 83  45  )ג(בריטניה

 )75.8( 420  )554( )134( )ז)(ד(שוויץ

 34.5  )10( )29( )39( )ז(לוקסמבורג

 )31.0( 18  )58( )40( )ה(רומניה

 )26.7( )4( 15  11  )ו(ל"אחרות בחו

 100.6  1,422  1,413  2,835  סך הכל
     

 .המאוחד בדוח תרומתן כפי מוצג ל"בחו מפעילות הרווח
מרכזי הרווח  בפרק לעיל שפורטו מהסיבות עלה בארץ בבנק מסים לאחר הנקי הרווח. ח"ש מיליון 614-בכ עלה בישראל הנקי הרווח )א(

 . פרטנרס בעיקר בלאומי, בחברות בנות בארץ הנקי הרווח עלה כן כמו. בקבוצה
 רשויות עם ההסדרים בגין ההוצאות עקב בעיקר, ב"ארה דולר במונחי גם אשתקד המקבילה התקופה לעומת עלו ב"בארה השלוחה רווחי )ב(

 .ב"בארה לשלוחה 2014 בשנת שיוחסו ל"חו
  . אשראי הפסדי בגין בהוצאות קיטון עקב בעיקר, מקומיים במונחים אשתקד המקבילה התקופה לעומת עלה בבריטניה בשלוחה הרווח )ג(
 .2014 שנרשמו בשנת ל"חו רשויות עם ההסדרים בגין בהוצאות המהותי מחלקו נובע בשוויץ השלוחה בהפסדי הקיטון )ד(
שבוצעו כחלק ממהלך להקטין את שיעור תיק , נובע מהוצאות הפסדי אשראי גבוהות 2014-ו 2015בשלוחה ברומניה בשנים  ההפסד )ה(

 .שהיה גבוה מממוצע המערכת הבנקאית ברומניה, האשראי הלא מניב מסך תיק האשראי של השלוחה
 .לאחר התאמות לצורך הדוח המאוחד, רי ללאומי בעיקר מתייחס הרווח )ו(
בישראל  -ח "מיליון ש 1,026 -2014. (ח"מיליון ש 7ב "ח ובארה"מיליון ש 41בישראל  -ח "מיליון ש 48ל "ן ההסדרים עם רשויות חומזה בגי )ז(

 ).ח"מיליון ש 28 ובלוקסמבורגח "מיליון ש 505בשוויץ , ח"מיליון ש 237ב "בארה, ח"מיליון ש 256
 

U.ב28ביאור Uפירוט נוסף ראה 



 
 

115 

מי
או

ל
 

20
15

  ׀  
ח

דו
 

יון
ור

ט
ק

יר
הד

  ׀  
ת

רו
חב

 
ת

קו
חז

מו
 

ת
ריו

ק
עי

 

3Fמוחזקות חברות

 עיקריות 1

. פיננסיים לשירותים וחברות למימון חברות, בנקים: שהינן בנות חברות באמצעות ל"ובחו בארץ פועלת לאומי קבוצת

 התשתית, הכימיה, האנרגיה בתחומי בנקאית לא בפעילות הפועלים ריאליים בתאגידים הקבוצה משקיעה כן כמו

 . ועוד

 .Uכלולות חברותU פרק ראה ריאליים בתאגידים השקעותל למידע בנוגע

 מיליארד 12.5-בכ 2015 בדצמבר 31-ב הסתכם) הון בשטרי השקעות כולל( מוחזקות בחברות הבנק השקעות כל סך

 הקבוצה של הנקי לרווח המוחזקות החברות של והתרומה 2014 בדצמבר 31-ב ח"ש מיליארד 13.5 לעומת ח"ש

  .2014 בשנת ח"ש מיליון 131 בסך הפסד לעומת ח"ש מיליון 820 בסך רווחב הסתכמה

 :הקבוצה של הנקי לרווח שלו מוחזקות וחברות הבנק תרומת התפלגות להלן

 
תשואה על השקעת 

 הקבוצה
לרווח הנקי של  )א(תרומה

  הקבוצה

 השינוי 2014 2015 2014 2015 

 באחוזים ח"במיליוני ש אחוזים 

 30.5 1,543.6 2,015.1 10.4 11.9 הבנק

 12.1 586.0 657.1 10.6 10.9 סך כל החברות המאוחדות בארץ

 )9.0( 94.2 85.7 16.0 12.9 בנק ערבי ישראלי :מזה

 )8.0( 156.7 144.2 13.6 11.4 לאומי קארד  

 40.5 286.5 402.6 36.3 34.0 )ב(לאומי פרטנרס 

 8.3 3.6 3.9 9.3 9.0 מ"לאומי שרותי שוק ההון בע 

 )96.5( 5.7 0.2 0.6 - לאומי החזקות ריאליות 

 )100.0( 10.4 - 6.4 - לאומי למימון  

 )92.4( 9.2 0.7 0.9 0.1 טק -לאומי 

 + (721.0) 34.8 - 0.8 ל"סך כל החברות המאוחדות בחו

 + C.L.B ( 9.5 - 239.7 (184.1)(ב "לאומי ארה :מזה

 )45.7( 83.4 45.3 11.0 5.5 לאומי בריטניה 

 75.7 (553.6) (134.4) - - לאומי שוויץ 

 - (19.5) (39.4) - - לאומי לוקסמבורג 

 29.0 (57.9) (41.1) - - לאומי רומניה 

 - 15.1 (24.0) 18.0 - לאומי רי 

 + 4.4 128.0 0.3 28.0 סך כל החברות הכלולות

 + 1,413 2,835 5.4 10.3 סך הרווח הנקי של הקבוצה
       

 . הקבוצה בתוצאות החברה חלק לפי הינו המוצג) ההפסד( הרווח )א(
 .פרטנרס לאומי של כלולות חברות של ההפסד או/ו הרווח כולל )ב(
 

 .15U ביאורU ראה - העיקריות מהחברות אחת כל של הקבוצה לרווח והתרומה למידע בנוגע להשקעה

                                                           
 .ב.1 ביאור ראה - מוחזקות חברות להגדרת   1
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 בארץ מאוחדות חברות

 5,999 לעומת, ח"ש מיליון 6,260-ב 2015בדצמבר  31-ב הסתכם בארץ המאוחדות בחברות הבנק השקעות כל סך

, ח"ש מיליון 657-בכ 2015 בשנת הסתכמה הקבוצה של הנקי לרווח שלהן התרומה. 2014בדצמבר  31-ב ח"ש מיליון

 בארץ מאוחדות בחברות ההשקעה על הקבוצה תשואת. 12.1% שלגידול , 2014 בשנת ח"ש מיליון 586-ל בהשוואה

 . 2014 בשנת 10.6% לעומת 10.9% 2015 בשנת היתה

 :שלהן הכספיים הדוחות בסיס על העיקריות המאוחדות החברות של ואחרים כספיים נתונים מובאים להלן

 מ"בע ישראלי ערבי בנק

 האוכלוסיה של הייחודיים לצרכים מענה ולתת פיננסיים שירותים לספק במטרה 1960 בשנת נוסד ישראלי ערבי בנק

 .הערבית

על פי . ביצוע מיזוג של בנק ערבי עם ולתוך הבנק, אישרו דירקטוריון הבנק ודירקטוריון בנק ערבי 2015במאי  4ביום 

 . יתמזג עם ולתוך הבנק, שהינו חברה בת בבעלות כמעט מלאה של הבנק, בנק ערבי, הסכם המיזוג

המחלקה  -הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב , גדות בעלי מניות המיעוט בבנק ערבי להצעת המיזוגעקב התנ

אישר בית  2015בנובמבר  12ביום . לחוק החברות 321בקשה לאישור המיזוג בהתאם להוראות סעיף , הכלכלית

 . המשפט את המיזוג לאחר שהצדדים הגיעו להסכמה לגבי תנאי המיזוג

 .ונרשם ברשם החברות 2015בדצמבר  31בתום יום  המיזוג התבצע

 .Uשינויים עיקריים בשנה החולפתU מיזוג בנק ערבי ישראלי ראה פרקללמידע נוסף בנוגע 
 .הליכים משפטייםU פרקלמידע נוסף בנוגע להסכם הקיבוצי המיוחד בקשר עם המיזוג עם נציגות עובדי בנק ערבי ישראלי ראה 

 הפזורים סניפים 36-ו) הצפוני והמשולש הגליל ודרום הגליל צפון( מרחבים שני באמצעות פעל ישראלי ערבי בנק

 בכל עסק ישראלי ערבי בנק. אלה באזורים הערבית האוכלוסיה את וששירתו, הצפוני ובמשולש הארץ בצפון בעיקר

 .מוזגו סניפי בנק ערבי עם ולתוך לאומי 2016בינואר  1החל מיום . הבנקאיות הפעילויות מגוון

הרווח . 2014ח בסוף "מיליון ש 7,597.2-בהשוואה ל, ח"מיליון ש 7,988.8-ב 2015מאזן בנק ערבי ישראלי הסתכם בסוף 

קיטון , 2014ח לשנת "מיליון ש 94.4-בהשוואה ל, ח"מיליון ש 87.8-כהסתכם ב 2015הנקי של בנק ערבי ישראלי לשנת 

 .2014בשנת  16.3%-בהשוואה ל 13.2%-הגיעה ל 2015תשואת הרווח הנקי להון העצמי לשנת . 7.0%בשיעור של 

מיליון  618.8-בהשוואה ל, ח"מיליון ש 712.3בסך  2015בדצמבר  31-ההון העצמי של בנק ערבי ישראלי הסתכם ב

 .2014בדצמבר  31-ח נכון ל"ש

יחס הון . 2014בדצמבר  31-ב 13.24%-בהשוואה ל 13.22%-ל 2015בדצמבר  31ההון לרכיבי הסיכון הגיע ביום יחס 

 .2014בדצמבר  31-ב 12.15%-בהשוואה ל 12.13%-ל 2015בדצמבר  31-לרכיבי סיכון הגיע ב 1רובד 
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הוחלט על מינוי גורם  ,2015בעקבות מכתבי תלונה ששלח נושא משרה בכיר בבנק ערבי ישראלי בחודש נובמבר 
, בעיקר, מכתבי התלונה עוסקים"). הבודקת החיצונית("חיצוני לביצוע בדיקה בלתי תלויה לשם בדיקת התלונה 

לרבות באי דיווח על פעולות , של מספר מצומצם של סניפים של בנק ערבי ישראלי, לכאורה, בהתנהלות בלתי תקינה
, בהעמדת אשראים בחריגה מנהלים מקובלים, התערבות של לקוחות בפעילות הסניפים הללו, שחשודות כהלבנת הון

במספר אירועי אלימות מצד לקוחות שהתרחשו באותם סניפים ובאי התערבות של גורמים בכירים בבנק ערבי 
 . בנעשה בסניפים אלהישראלי 

בהקשר זה הוחלט על קביעת הפרשה נוספת בגין , בנוסף מכתבי התלונה עוסקים בסיווג אשראים כחובות בעיתיים
 .אשר תתווסף להפרשה הקבוצתית, ח"שיליון מ 6.8בסך , ימים 80חובות לא בעייתיים הנמצאים בפיגור מיום אחד ועד 

לאחר  מבדיקות בנק ערבי ישראלי. אשר נשלחה לתגובת הגורמים הרלבנטיים, הבודקת החיצונית הגישה טיוטת דוח
וכן נמסרה תגובת בנק , קבלת טיוטת הדוח עולה כי כל הדיווחים על פעולות החשודות בהלבנת הון בוצעו כנדרש

 .עם הסברים מלאים לטענות שהועלו, ישראלי באופן מפורט לכל נושאי התלונותערבי 
 .הבודקת החיצונית טרם הגישה דוח בדיקה סופי בעניין, נכון למועד פרסום הדוח

לאחר , 2016סיים את תפקידו בקבוצה ויפרוש במהלך שנת , ל בנק ערבי ישראלי עד למיזוג"שכיהן כמנכ, גיטרמר דני 

 .שנות עבודה בקבוצת לאומי 35

 מ"לאומי שירותי שוק ההון בע
טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים  מוזכרת, בממשל תאגידי" הנוגעת למערכת הבנקאית חקיקה ורגולציה"בפרק 

ביולי  29שפורסמה ביום , 2015-ה"התשע) תיקון) (מכירה והחזקה של ניירות ערך, רכישה) (קופות גמל(פיננסיים 

2015 . 

בהנחה שיעדיף , עלול לחייב את הבנק לחדול מלהעניק שירותי תפעול לגופים מוסדיים, יישום התקנות אם יתקבלו

הבנק מנהל מגעים ראשוניים ובלתי מחייבים לבחינת האפשרות למכירת חברת . 'להמשיך במתן שירותי ברוקראז

כל עוד לא הובהר האם . בחלקה או במלואה -או פעילותה ") ה"לאומי שש("מ "לאומי שירותי שוק ההון בע -הבת שלו 

 .ה"ור את לאומי ששאין בכוונת הבנק למכ, הוראת הדין האמור תתקבל

לעסקה , לפיכך. ה ורווחיותה אינם מהותיים ביחס לפעילות או רווחיות קבוצת הבנק"היקף ההכנסות של לאומי שש

 .לא תהיה השפעה מהותית על התוצאות הכספיות של הבנק, אם תבוצע, שתבוצע

  מ"בע טק-לאומי

תפעל בשנים הבאות לטובת קידום לאומי בתחום פועלת ו") מ"לשעבר לאומי ליסינג והשקעות בע("טק -חברת לאומי

 .שירותי הבנקאות לתעשיית ההייטק

קבוצת לאומי הינה הקבוצה הבנקאית המובילה עבור תעשיית ההייטק , שנתיים מיום השקת פעילות לאומיטק

 ).ניו יורק ולונדון, פאלו אלטו(בישראל ובמוקדי ההייטק בעולם 

החברה הינה חברה בבעלות . שראלי כמנוע הצמיחה של המשק הישראלילאומיטק הושקה מתוך הכרה בהייטק הי

מלאה של בנק לאומי לישראל שמטרתה להמשיך ולבסס את מעמד בנק לאומי כבית הפיננסי של ההייטק הישראלי 

 . ולפעול לקידום המימון והפיתוח של התעשייה
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בי החיים השונים של חברות ההייטק החברה תומכת בפעילות כלל קבוצת לאומי במענה על מגוון הצרכים בשל

 :ומעניקה ליווי מלא ומקיף באמצעות היחידות השונות של קבוצת לאומי וזאת באמצעות) לקוחות קבוצת לאומי(

 .פיתוח תוכניות ומוצרים מותאמים לתעשייה •

 .היותה מרכז מומחיות בעסקאות מורכבות ובמתן אשראי •

 .טק העולמיים-ההייל של לאומי במרכזי "פיתוח הפלטפורמה הבינ •

 .יצירת שיתופי פעולה עם גורמי מפתח בתעשייה •

 203לעומת , ח"מיליון ש 74.7הסתכמה בסך  2015בדצמבר  31ליום , יתרת האשראי לציבור בפעילות הליסינג בלבד

 .2014ח בסוף "מיליון ש

הרווח . 2014ח בסוף "מיליון ש 1,029-ח בהשוואה ל"מיליון ש 1,007הסתכם בסך  2015בדצמבר  31ליום  מאזן החברה

 .2014ח בשנת "מיליון ש 9.3ח לעומת רווח בסך "מיליון ש 0.6הסתכם בסך  2015הנקי בשנת 

 מ"בע פרטנרס לאומי

 :פעילות תחומי בארבעה ופועלת לאומי קבוצת של להשקעות הבנקאות זרוע את מהווה פרטנרס לאומי

 .לאומי קבוצת של הריאליות ההשקעות תיק ניהול .1

 .בישראל וציבוריים פרטיים הון גיוסי של וניהול יעוץ, חיתום .2

 .הון וגיוסי) M&A( ורכישות מיזוגים תהליכי וניהול ייעוץ .3

 .שווי והערכות כלכליים ניתוחים ביצוע .4

 . וכלכלנים חשבון רואי, דין עורכי ביניהם, מקצוע אנשי רובם עובדים 36 מעסיקים שלה הבת וחברות פרטנרס לאומי

 ומגידול השקעות ממימוש בעיקר נבע אשר ח"ש מיליון 405-כ של ברווח פרטנרס לאומי סיימה 2015 שנת את

 . 2014 בשנת ח"ש מיליון 307-כ של לרווח בהשוואה מעמלות בהכנסות

 .2014 בסוף ח"ש מיליון 1,163 לעומת, ח"ש מיליון 1,326-ב 2015 בדצמבר 31-ב הסתכם העצמי ההון

 :העיקריים הפעילות ותחומי התפתחות על פרטים להלן

 לאומי קבוצת של הריאליות ההשקעות תיק ניהול .1

, בחברות ועקיפות ישירות השקעות של וביצוע איתור, בייזום עוסקת) החברה - להלן( פרטנרס לאומי

 הפרטיות ההשקעה בקרנות להשקעה החברה של ההתחייבויות יתרת. פרטיות השקעה ובקרנות בפרויקטים

 .ח"ש מיליון 397-בכ 2015 בדצמבר 31-ב הסתכמה
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 הבנקאות חוק ולמגבלות שלה הסיכון לתאבון מותאמת לאומי קבוצת של הריאליות ההשקעות מדיניות

 החברה). שליטה וללא, השליטה מאמצעי אחד מכל 20% עד( בלבד מיעוט החזקות כוללת ולפיכך, )רישוי(

 .שנקבעה למדיניות המתאימות, וארוך בינוני אופק בעלות בהשקעות מתמקדת

 ). רישוי( הבנקאות חוק במסגרת עזר כתאגיד ריאליים בתאגידים משקיעה פרטנרס לאומי

 בישראל וציבוריים פרטיים הון גיוסי של וניהול יעוץ, חיתום .2

 החיתום בתחום שירותים של רחב מגוון החברה מעניקה, מ"בע חתמים פרטנרס לאומי הבת חברת באמצעות

 . ענין ולבעלי לחברות והייעוץ

 פרטנרס לאומי. הישראלי ההון בשוק המובילות החיתום חברות בין חתמים פרטנרס לאומי הייתה 2015 בשנת

 ציבוריות הנפקות 22-כ והובילה, ח"ש מיליארד 32-כ של כולל בהיקף ציבוריות בהנפקות השתתפה חתמים

 .ח"ש מיליארד 8.6-כ של בהיקף

 הון וגיוסי) M&A( ורכישות מיזוגים תהליכי וניהול ייעוץ .3

 או, רכישות באמצעות אסטרטגית התרחבות לבצע המבקשות וזרות ישראליות לחברות ניתנים השירותים

 . השקעותיהם את להקטין או למכור המעוניינים שליטה בעלי או למשקיעים

 אפיון, החברה של האסטרטגיים והמטרות הצרכים באפיון סיוע: כולל זו במסגרת השירותים סל

 מטרות של גלובלי בסיס על איתור, אלה מטרות להגשמת האופטימלי משקיע/ההשקעה

 Deal( עסקה בנית, למיצויו עד מ"המו ליווי, המטרה חברת עם מגעים ביצירת סיוע, משקיעים/ההשקעה
Structuring (לעסקה מימון למקורות בגישה וסיוע, הלקוח מטרות את שישרת באופן . 

 2015 בתחילת. ל"ובחו בארץ אחרים וגורמים השקעות בתי עם פעולה פרטנרס לאומי משתפת בפעילותה

 המתמחה Stifel, Nicolaus האמריקאי ההשקעות בנק עם בלעדי פעולה שיתוף הסכם על החברה חתמה

 . בפרט הטכנולוגיה ובסקטור בכלל MID-CAP-ה בסקטור

 שווי והערכות כלכליים ניתוחים ביצוע .4

 שווי והערכות כלכליים ניתוחים בביצוע עוסקת, מחקרים פרטנרס לאומי הבת חברת באמצעות, החברה

 .חיצוניים כלכליים לגופים וכן לאומי לקבוצת בעיקר

 .שלה ההשקעה בפעילות ובעיקר החברה של הרחבה בפעילות רציף באופן תומכת מחקרים פרטנרס לאומי

 כלכליות סקירות ומבצעת הבנק של האשראי ליחידות יעוץ שירותי מעניקה מחקרים פרטנרס לאומי, בנוסף

 למניעת כללים על שמירה תוך והכל הבנק של הייעוץ מערך עבור בבורסה סחירים ערך ניירות של שוטפות

 . הייעוץ מערך לקוחות לבין והחברה הבנק בין עניינים ניגודי
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 מ"בע לישראל לאומי בנק של לנאמנות חברה

עברה החברה רה ארגון ופעילותה  2015בשנת . והינה בבעלות מלאה של לאומי 1939החברה נוסדה בשנת 

 . ולקוחות שוק ההון לקוחות עסקיים, ישראליים ללקוחות פרטייםמתמקדת בשירותי נאמנות 

. 2014 בשנת ח"ש מיליון 9.0 לעומת ח"ש מיליון 10.0-ב הסתכמו נאמנות מעסקי 2015 בשנת החברה הכנסות כל סך

 .2014 בשנת ח"ש אלפי 877 של רווח לעומת ח"ש אלפי 336-ב הסתכם החברה רווח 2015 בשנת

 .25U ביאורU ראה לנאמנות החברה נגד המשפטיות לתביעות למידע נוסף בנוגע

  תחרות

 . תד וכן חברות נאמנות בנקאיו"עו/ח"המתחרים העיקריים של החברה הינם חברות נאמנות של משרדי רו

  לקוחות

 : לקוחות ןלמגוו שירותים נותנת החברה

 . וניהול עיזבונות ן"ניהול נדל, הקמה של קרנות פרטיות והקדשות ציבוריים: לקוחות פרטיים •

 מניות החזקת, השלשה עסקאות - הסכמים ביצוע על פיקוח, מניות שעבודי, בטוחות נאמן: עסקיים לקוחות •

 . ביטוח לסוכנויות מפצל פרטיות וחשבון קרנות השקעה, ורכישה מיזוג עסקאות במסגרת בנאמנות

 . כלליות באסיפות זרים בנקים נאמנות לתעודות סל וכתבי התחייבות וכן ייצוג: ההון שוק בתחום לקוחות •
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 ל"בחו וסוכנויות סניפים, )שלוחות( מאוחדות חברות

מיקום השלוחות נועד . ולונדוןניו יורק : השלוחות העיקריות של הבנק ממוקמות במרכזים הפיננסיים החשובים בעולם

מקומיים הפועלים בענפי משק  Middle Marketלקוחות , ישראליים למיצוי הפוטנציאל העסקי מול לקוחות עסקיים

, גורמים בינלאומיים הפעילים בישראל, בהם ללאומי יש מומחיות בידע ומשאבים הנחוצים למתן שירותים פיננסיים

. ל הוא חברות עסקיות"קהל היעד העיקרי של הבנק בחו. היהודיות במדינות בהן ממוקמות השלוחות והקהילות

חוץ ועסקאות -סחר, מימון השקעות, בהם מימון וליווי לקוחות, לקוחות אלה מקבלים מהשלוחות שירותים מגוונים

ובין , ל לבין הבנק בישראל"ת בחושיתוף הפעולה בין השלוחו. במטבע חוץ ונגזרותיהן וכן שירותי בנקאות כלליים

תוך פיזור הסיכון של לאומי ביחס , מאפשר ניצול מרבי של היתרון היחסי שיש לכל שלוחה, ל לבין עצמן"השלוחות בחו

 .לפעילות המשק הישראלי

 .בשלוחות מיוחדים וממצאים שוטפות התפתחויות על דיווחים מקבלים הבנק ודירקטוריון הבנק הנהלת

משכו השינויים בפריסה הבינלאומית של הקבוצה על מנת להתאימה לשינויים העסקיים והרגולטוריים נ 2015בשנת 

נחתם הסכם לשיתוף פעולה עם יוליוס : ל"בעולם ובמטרה לצמצם את פעילות קבוצת לאומי בבנקאות הפרטית בחו

 2015בנובמבר ; נערכת לסגירהושלוחת שוויץ , במסגרתו הועברו מרבית הלקוחות של לאומי שוויץ ליוליוס בר, בר

 Banque J.Safra Sarasinנחתם הסכם למכירת נכסי הלקוחות של בנק לאומי לוקסמבורג לבנק 
(Luxembourg)  נסגרה נציגות בנק לאומי לוקסמבורג בישראל  2015בסוף שנת ; 2016עסקה אשר נסגרה בינואר

בנק לאומי  -ל "סגרו במהלך השנה סניפי הקבוצה בחוכמו כן נ. והתקבלה החלטה על סגירת נציגות לאומי במכסיקו

רסי בהסכם למכירת החזקותיה בחברת 'התקשרה לאומי ג 2016בפברואר . לישראל סניף פנמה וסוכנות ניו יורק

מהלכים אלה הינם . רסי'בנק לאומי בריטניה מנהל מגעים למכירת פעילות לקוחות בנק לאומי ג. רסי'הנאמנות בג

הנציגות של שלוחת שוויץ בישראל וסניף , הונג קונג, ילה'צ, קנדה, גרמניה, בצרפת -יגויות הקבוצה בהמשך לסגירת נצ

 . 2014בשנת ) איי קיימן(טאון 'ורג'ג

על מיקוד עסקי בתחום הלקוחות , בין היתר, במסגרת עבודה אסטרטגית שבוצעה בבנק לאומי רומניה הוחלט

 .יעלות הכוללים בין היתר סגירת מספר סניפיםוכן על צעדי התי, ן"הישראלים ומימון נדל

מתוקף . הנציגות מהווה זרוע ראשונה של בנק ישראלי בסין. הוקמה נציגות קבוצת לאומי בשנחאי 2013בשנת 

לרבות איסוף מידע על , תחומי פעילותה מוגבלים לפעילות בעלת אופי שיווקי בלבד, הרישיון בה מחזיקה הנציגות

 .ל"הנציגות כפופה למשנה למנכ. וחות פוטנציאלי ובחינת היתכנות לפעילות עתידית בסיןמיסוד בסיס לק, השוק

 ח"ש מיליון 4,123-ל בהשוואה ח"ש מיליון 4,295ב  הסתכם 2015 בסוף ל"בחו בשלוחות הבנק של ההשקעות כל סך

 . 2014 בסוף
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 :ידן על שדווח כפי ל"בחו הבנק וסניפי הבנק שלוחות של) ההפסד( הנקי הרווח פירוט להלן

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 השינוי השינוי 2014 2015 

 באחוזים במיליונים 

 + 161.6  )99.7( 61.9  דולר -) C.L.B(ב "לאומי ארה

 + 111.4  )50.0( 61.4  לאומי ארצות הברית: מזה

 82.9  6.3  7.6  13.9  ט"ליש -לאומי בריטניה 

 83.8  118.7  )141.6( )22.9( ש"פר -לאומי שוויץ 

 -  )2.5( )3.5( )6.0( אירו -לאומי לוקסמבורג 

 53.1  27.7  )52.2( )24.5( )א(רון -לאומי רומניה 

 -  )0.8( )8.6( )9.4( דולר -לאומי רי 

 -  )2.1( )2.0( )4.1( דולר -אחרים 

 100.0  1.7  )1.7( - דולר -ל "סניפים בחו

 + 285.0  )251.6( 33.4  סך הכל בתרגום לדולר
     
 .ח"ש 0.9417=  רון 1 )א(
 

  :2015 בדצמבר 31ליום ) דולר במיליוני( ל"בחו הבנק שלוחות של עיקריים נתונים להלן

 רומניה לוקסמבורג בריטניה ב"ארה 

 295  286  2,351  6,085  סך כל המאזן

 181  61  1,775  3,905  אשראי לציבור

 190  234  1,875  5,098  פיקדונות הציבור

 36  36  219  621  הון עצמי

 - 447  237  3,792  פיקדונות בנאמנות וניירות ערך בניהול

 )6( )6( 21  61  רווח נקי

 - - 9.20  10.99  (%) תשואה להון

     
 לעומת דולר מיליון 33.4 בסך 2015 בשנת הסתכם ידיהן על שפורסם כפי, ל"בחו המאוחדות החברות של כלרווח ה

נובע מהוצאות שנרשמו  2014ההפסד בשנת . דולר מיליון 285 שלעלייה , 2014 בשנת דולר מיליון 251.6 בסךהפסד 

 .ל"בגין ההסדרים עם רשויות חו

 ח"ש מיליון 35 בסךרווח ב הסתכמה 2015 בשנת הקבוצה של בשקלים הנקי לרווח ל"בחו השלוחות של התרומה

 . 2014 בשנת ח"ש מיליון 721 בסךהפסד  לעומת

 .15U ביאורU ראה - הקבוצה לרווח השלוחות לתרומת למידע נוסף בנוגע

  קורפוריישן לישראל לאומי בנק

 של מלאה בבעלות בת-חברה והוא ,1984 בשנת ב"בארה התאגד ")קורפ ל"בל(" קורפוריישן לישראל לאומי בנק

 בנק הבת החברה החזקת הוא פעילותו ועיקר ,בנקאיות החזקות כחברת ב"ארה חוקי לפי מוגדר קורפ ל"בל .הבנק

 .ב"ארה לאומי
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 .2014 בסוף דולר מיליארד 5.2 לעומת דולר מיליארד 6.1-ב הסתכם 2015 בדצמבר 31 ליום קורפ ל"בל מאזן כל סך

 .2014 בשנת דולר מיליון 50 של הפסד לעומת דולר מיליון 62-ב הסתכם השנתי והרווח

 נכס ממכירת כתוצאה בעיקר ב"ארה לאומי בנק הבת חברת ברווחי מהעלייה נובעת 2015 בשנת הנקי ברווח העלייה

 של הבריאות וביטוח סיההפנ התחייבות במבנה שינוי עקב פעמית חד מהוצאה חלקית קוזז אשר ,יורק בניו ן"נדל

 .ל"חו רשויות עם ההסדרים בגין דולר מיליון 65 של מתשלום כתוצאה אשתקד להפסד בהשוואה וזאת ,העובדים

 הפנסיונית ההתחייבות מבנה שינוי עקב וההוצאה ן"הנדל נכס ממכירת הרווח בנטרול קורפ ל"בל של להון התשואה

 לעומת 2015-ב %2.05 של לשיעור הגיעה ,2014-ב ל"חו רשויות םע להסדרים הקשורות ההוצאות ובנטרול 2015-ב

  .2014-ב %2.35

 סיכון לנכסי ההון ויחס %11.78 היה הנכסים לסך ההון יחס .דולר מיליון 716-ב ההון הסתכם 2015 בדצמבר 31 ביום

%15.88. 

  ב"ארה לאומי בנק

 FDIC-ב וחבר יורק-ניו ממדינת מסחרי לבנק רישיון בעל והוא 1968 בשנת התאגד )BLUSA( ב"ארה לאומי בנק

 ).פיקדונות לביטוח החברה(

BLUSA בינוני גודל בסדר מקומיות חברות מימון בעיקר ,מסחרית בבנקאות עוסק )Market Middle(, בבנקאות 

 הפעילות עיקר .חוץ ולתושבי ב"ארה לתושבי פרטית בבנקאות וכן ,ישראליות חברות מול בעיקר בינלאומית

 מתחום לצאת הקבוצה להחלטת בהמשך .ומסחר סיעודיים ומוסדות אבות בתי ,ן"נדל בתחומי הינה המסחרית

 בניו סניפים חמישה באמצעות פועלת BLUSA .בשלוחה והתכשיטים היהלומים מחלקת פעילות נסגרה ,היהלומים

 .ואילינוי פלורידה ,קליפורניה ,יורק

 בסוף דולר מיליארד 5.2 לעומת דולר מיליארד 6.1-ב 2015 בדצמבר 31-ב הסתכם BLUSA של המאוחד המאזן

 סך .2014 בסוף דולר מיליון 542 לעומת דולר מיליון 621-ב 2015 בדצמבר 31-ב הסתכם העצמי ההון כל סך .2014

 פיקדונות סך ואילו 2014 סוף לעומת %6.7 של עלייה ,דולר מיליון 3,905-ב 2015 בסוף הסתכם לציבור האשראי

 .2014 סוף לעומת %15.8 של עלייה דולר מיליון 5,098-ב הסתכם הציבור

 לעומת דולר מיליון 3,792-ב 2015 שנת בסוף הסתכמו ,במאזן כלולים ושאינם המנוהלים לקוחות של ערך ניירות תיקי

 .2014 שנת בסוף דולר מיליון 403,4

 .משרדיו את שימשו אשר ,יורק-בניו בניינים בשני זכויותיו למכירת בקשר בהסכמים BLUSA התקשר 2013 בשנת

 שקיבלה התמורה .העסקה לביצוע התנאים כל התקיימות לאחר וזאת העסקה הושלמה 2015 בדצמבר 3 ביום

 ליוןימ 53.2-בכ הסתכם השלוחה בדוחות שנרשם מסה השפעת לאחר והרווח ,דולר מיליון 109-ב הסתכמה בלוסא

 .דולר

 ,מהשינויים כתוצאה .עובדיו של הבריאות וביטוח הפנסיה התחייבויות במבנה שינויים BLUSA ביצע 2015 בשנת

 בהוצאות להפחתה יביא המהלך .דולר מיליוני 9-כ בסך פעמית חד הוצאה 2015 שנת של הרביעי ברביע נרשמה

 .אלה התחייבויות בגין העתידיות השנתיות
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BLUSA בשנת הרווח .2014 בשנת דולר מיליון 50 של הפסד לעומת דולר מיליון 61.4 של ברווח 2015 שנת את סיים 

 65 של מתשלום נבע 2014 בשנת ההפסד .יורק בניו בבניינים הזכויות ממכירת דולר מיליון 53.2 בסך רווח כולל 2015

 .ל"חו רשויות עם ההסדרים בגין דולר מיליון

 שינוי עקב וההוצאה ן"הנדל נכס ממכירת הרווח ובנטרול ,%10.99 הינה 2015 לשנת הנקי רווחה של להון התשואה

 עם להסדרים הקשורות ההוצאות בנטרול להון התשואה 2014 בשנת .%2.50 הינה הפנסיונית ההתחייבות מבנה

 .%2.99 הייתה ל"חו רשויות

  .לציבור האשראי כל מסך %0.14 ומהווה ,דולר ליוןמי 5.6-ב הסתכמה 2015 בסוף אשראי הפסדי בגין ההוצאות יתרת

 אלה הון יחסי .)%23.14 - 2014( %15.75 סיכון לנכסי ההון ויחס )%4.10 - 2014( %10.2 הינו הנכסים לסך הון יחס

  .ב"בארה הפיקוח רשויות מדרישות גבוהים

 מר במקום ב"ארה לאומי בנק של הדירקטוריון ר"יו לתפקיד Johnston D. Charles מר מונה 2015 לאפריל 29-ב

 .ברודט דוד

  הבנק של וסוכנויות סניפים

  .כליל הופסקה ל"חו בסניפי העסקית הפעילות 2014 שנת בסוף .ל"בחו סניפיו את סגר הבנק

 .המקומיות לרשויות הוחזר והרשיון 2015 ליוני 30 ביום נסגרה יורק ניו סוכנות

 .בפנמה החברות מרשם נמחק והוא המקומיות לרשויות הוחזר פנמה ניףס של רישיונו

  בריטניה לאומי בנק

 שהחלה ,באנגליה הקבוצה בפעילות וממשיך 1959 בשנת נוסד )בריטניה לאומי בנק( .סי.אל.פי בריטניה לאומי בנק

 לבנק ובנוסף ,בלונדון הינו הבנק פעילות מרכז .בבריטניה הגדול ישראלית בבעלות הבנק כיום והינו ,1902 בשנת

Overseas Leumi  רסי'בג לנאמנות חברה ,מ"בע )רסי'ג( לאומי בנק-רסי'ג באי בנקאית בת חברה - בנות חברות
Limited Corporation Trust ו ,רסי'ג לאומי בנק של מלאה בבעלות שהינה-Limited ABL Leumi, בת חברת 

Discounting Invoice & ( חייבים ניכיון של בתחום בעיקר הפועלת ,Lending Based Asset-ה בתחום
Factoring.(  

 החזקותיה למכירת בהסכם , UK Leumi Bank של הבת חברת ,רסי'ג לאומי התקשרה 2016 בפברואר 15 ביום

 לאור .כך לשם שנדרשים רגולטורים אישורים לקבלת כפופה ההסכם של לתוקף כניסתו .רסי'בג הנאמנות בחברת

 על מהותית השפעה להיות צפויה לא העסקה לביצוע ,רסי'בג הנאמנות חברת של יחסית המצומצם הפעילות היקף

 .הקבוצה פעילות
UK Leumi Bank רסי'ג לאומי של הפעילות או ההחזקות למכירת גם מגעים מנהל. 

 סחר ,ן"נדל מימון כוללת המסחרית הבנקאות פעילות .ופרטית מסחרית בבנקאות עוסק בריטניה לאומי בנק

  .בבריטניה הפועלות ישראליות וחברות ישראל עם הקשורים עסקים מימון ,באירופה בעיקר מדיה מימון ,בינלאומי
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 למגורים ן"נדל של ופיתוח השקעות זה ובכלל אירופה ובמערב בבריטניה פעילויות מגוון מימון כולל ן"הנדל מימון

 לתושבי והן מקומיים ללקוחות הן ניתן המימון ).סטודנטים ומעונות אבות בתי ,מלון בתי בעיקר( מסחרי ן"נדל ומימון

 ).ישראליים בעיקר( חוץ

 .2014 בשנת ט"ליש מיליון 7.6 בסך רווח לעומת ט"ליש מיליון 13.9 של ברווח בריטניה לאומי בנק סיים 2015 שנת את

 .אשראי הפסדי בגין בהוצאות מקיטון כתוצאה בעיקר הינו ברווח הגידול

 בסוף ט"ליש מיליון 454,1 לעומת ט"ליש מיליון 1,586-ב 2015 בסוף הסתכם בריטניה לאומי בנק של המאוחד המאזן

  .2014 שנת

  עלה לציבור האשראי .2015 בסוף ט"ליש מיליון 1,265-ל 2014 בסוף ט"ליש מיליון 208,1-מ עלו הציבור פיקדונות

  .2015 בסוף ט"ליש מיליון 1,179-ל 2014 בסוף ט"ליש מיליון 026,1-מכ

  .2014 בסוף ט"ליש מיליון 134-כ לעומת ט"ליש מיליון 148-בכ 2015 בדצמבר 31-ב הסתכמו והעודפים הקרנות ,ההון

 ).%9.2 2014-ב( %9.3-ב הסתכם הנכסים לסך הון יחס

 המרכזי הבנק של זרוע שהינה )PRA )Authority Regulation Prudent-ה ידי על מפוקח בריטניה לאומי בנק

 .נוספות רגולטוריות רשויות ידי ועל ,בבריטניה

 )שוויץ( לאומי בנק

  .1953 בשנת נוסד )שוויץ( לאומי בנק

 האחרונה בשנה בוצעו ,ל"בחו הבינלאומית הפרטית הבנקאות פעילות לצמצום לאומי של האסטרטגיה במסגרת

 העברת עם בשוויץ הבנק פעילות מכירת עסקת הושלמה 2015 סבמר .וויץבש מהפעילות ליציאה מהלכים מספר

 המיעוט מניות רכישת את לאומי השלים 2015 בפברואר .ש"פר מיליון 10 תמורת בר ליוליוס השלוחה לקוחות מרבית

 ימלאומ הבנק שם שונה 2015 ביוני ,בנוסף .השלוחה ממניות %99.84-ב מחזיק הבנק וכעת בנק פרייבט בלאומי

 לבנק השלוחה לקוחות נכסי יתרת מרבית הועברה 2015 ובדצמבר LSAG Switzerland Leumi  -ל בנק פרייבט

SA Cie & Cramer בשוויץ. 

 מטופלים אינם ולפיכך ,הקבוצה מבחינת מהותיים אינם ההסכם במסגרת שהועברו בשוויץ וההתחייבויות הנכסים

  .מופסקת כפעילות החשבונאי בהיבט

 מיליון 87 לעומת ש"פר מיליון 75 של בסכום 2015 שנת בסוף הסתכם ,פנימיות קרנות כולל ,והקרנות ההון כל סך

 .2014 שנת בסוף ש"פר

 לוקסמבורג לאומי בנק

Sarasin J.Safra Banque  לבנק לוקסמבורג לאומי בנק של הלקוחות נכסי למכירת הסכם נחתם 2015 בנובמבר
(Luxembourg) )2016 בינואר 29-ב .לקונה שיועברו הלקוחות נכסי משווי הנגזר סכום של בתמורה ")ספרא"- להלן 

 הושלמה 2016 בפברואר 2 ביום .דולר מיליון 2.6 תמורת לספרא לוקסמבורג לאומי לקוחות מרבית העברת בוצעה

 הפעילות לסיום סמבורגלוק לאומי פועל במקביל .השלמתה לצורך שנדרשו האישורים שהתקבלו לאחר ,העסקה

 .שלו הבנקאית
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 .2014 בסוף אירו מיליון 426-כ לעומת אירו מיליון 263-כ בסך 2015 בסוף הסתכם המאזן סך

  .2014 בסוף אירו מיליון 265-כ לעומת אירו מיליון 215-בכ הציבור פיקדונות הסתכמו 2015 שנת בסוף

 בשנת אירו מיליון 3.3 של בסך הפסד לעומת אירו מיליון 6.0 בסך בהפסד לוקסמבורג לאומי סיים 2015 שנת את

  .2014 בשנת בדוחותיו שנזקף האמריקאיות לרשויות יורו מיליון 8-כ של תשלום עקב בעיקר וזאת 2014

  .2014 בסוף אירו מיליון 38 לעומת אירו מיליון 24-בכ מסתכמים לוקסמבורג לאומי בנק של ההוניים האמצעים

  רומניה לאומי בנק

 פיננסית בפעילות ועוסק ,סניפים 15 מפעיל הבנק .2006 בשנת נרכש אשר ,ברומניה בנקאי תאגיד הינו רומניה לאומי

  .ח"במט ופעילות בינלאומי סחר ,אשראי מתן ,פיקדונות קבלת היתר בין הכוללת

 מקומיים עסקים ומימון ברומניה הפועלים ישראלים לקוחות מימון ,ן"נדל מימון כוללת המסחרית הבנקאות פעילות

 .ובינוניים קטנים

 הלקוחות בתחום עסקי מיקוד על ,היתר בין ,הוחלט רומניה לאומי בבנק שבוצעה אסטרטגית עבודה במסגרת

 6 נסגרו 2015 שנת בסוף .סניפים מספר סגירת היתר בין הכוללים התייעלות צעדי על וכן ,ן"נדל ומימון הישראלים

 השנים במהלך .2014 שנת בסוף סניפים 21-ל בהשוואה סניפים 15 לשלוחה 2015 שנת לסוף נכון .סניפים

 .רומניה לאומי בנק של סניפים 22 נסגרו 2015-2010 

 52.0-כ של הפסד לעומת )דולר מיליון 6.1-כ( רון מיליון 24.5-כ של בהפסד 2015 שנת את סיים רומניה לאומי בנק

 מהוצאות כתוצאה גרםנ ,2014 לשנת בדומה ,2015 בשנת ההפסד .2014 בשנת )דולר מיליון 5.61-כ( רון מיליון

 בעיקר אשראים להבטחת הביטחונות מערך של מחדש בחינה תהליךמ נבע עיקרן אשר ,אשראי להפסדי גבוהות

 להקטנת רומניהב המרכזי הבנק של כלליות הנחיות מיישום הושפע זה תהליך .השלוחה של )NPL( מניב הלא בתיק

  .ברומניה הבנקאות במערכת האשראי תיק סך מתוך מניב הלא התיק שיעור

 2016-2015 בשנים לעמוד צפוי הצמיחה קצב ,טווח ארוכת בראיה .המדינה בכלכלת מתון שיפור חל 2011 שנת מאז

 רפורמות והובלת קוחפי מבוצעים IMF-ה בליווי .אירופה במזרח הצפוי הצמיחה מממוצע גבוה ,בממוצע %3.6-כ על

 בטווח קיימא בת ובצמיחה כלכלית ביציבות לתמוך צפויות אשר הפיננסי ובסקטור הממשלתיות ברשויות מבניות

 .הבינוני

 המרכזי הבנק של הפיקוחית למסגרת רומניה הצטרפות לקראת מהלכים מיישם ברומניה הבנקים על הפיקוח

 .לרזרבה ההפרשות לנושא בהתייחס בעיקר זה בשלב ,הבנקאית במערכת המעורבות הגברת תוך האירופאי

 ברומניה הבנקאית במערכת ממוצע( הגבוהה NPL-ה רמת רקע על גבוהים עדיין הפיננסי במגזר הקיימים הסיכונים

  .הבנקאי במגזר החלשות הפיננסיות והתוצאות )ירידה במגמת אך ,%12-כ

 חידש הבנק ולכן ,בבוקרשט ובמיוחד ,המגורים במגזר ן"הנדל שוק בפעילות מסוימת התאוששות חלה 2014 בשנת

 .למגורים פרויקטים של הקמתם למימון )C/L( פיננסי ליווי במתן פעילותו את
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 השלוחה .כהונה שנות כעשר לאחר ,רומניה לאומי ל"כמנכ כהונתו את סיים Mitrache Gabriel Laurentiu מר

 לקבלת בכפוף ,רומניה לאומי של הבא ל"למנכ ,לוקסמבורג אומיל בנק ל"כמנכ כיום המכהן ,קרני גיל מר את תמנה

 .ברומניה הנדרשים הרגולטוריים האישורים

-כ( רון מיליון 231,1 לעומת )דולר מיליון 295-כ( רון מיליון 1,223-ב 2015 בסוף הסתכם רומניה לאומי בנק של המאזן

-כ לעומת 2015 בסוף )דולר מיליון 190-כ( רון מיליון 789-ב הסתכמו הציבור פיקדונות .2014 בסוף )דולר מיליון 334

 לעומת )דולר מיליון 181-כ( רון מיליון 749-ב הסתכם לציבור והאשראי ,2014 בסוף )דולר מיליון 211-כ( רון מיליון 777

 .2014 בסוף )דולר מיליון 216-כ( רון מיליון 798-כ

  רון מיליון 175 לעומת )דולר מיליון 36-כ( רון מיליון 150-בכ 2015 בדצמבר 31-ב הסתכמו והעודפים הקרנות ,ההון

  .2014 בסוף )דולר מיליון 47-כ(

 ).דולר 271.0 - 2014 בסוף( דולר 241.0 = רון 1

  )אמריקה לטין( לאומי

 .המשפטי הפירוק תהליך לליווי מקומי מפרק ומונה הבנקאית פעילותו סיים .א.ס )אמריקה לטין( לאומי

 .2014 בסוף דולר מיליון 47 לעומת דולר מיליון 5-ב 2015 בסוף הסתכם אמריקה לטין לאומי מאזן

  .2014 בשנת דולר מיליון 7 לעומת דולר מיליון 2-בכ 2015 בדצמבר 31-ב הסתכמו והעודפים הקרנות ,ההון

  .2014 בשנת דולר מיליון 1.8-כ של בסך הפסד לעומת דולר מיליון 4-כ של בהפסד הסתיימה 2015 שנת

 )Leumi Re Ltd( מ"בע רי לאומי

החברה בבעלות ). Guernsey(באי גרנזי  - .Leumi Re Ltd -מ "הקים הבנק את חברת לאומי רי בע 2002ביוני 

 . מלאה של הבנק ומשמשת כמבטח משנה לחברות ביטוח שיבטחו את קבוצת לאומי
 דולר מיליון 10( מיליון דולר  16מתוכם נפרעו , מיליון דולר 40הינו  2015בדצמבר  31-החברה נכון לההון המונפק של 

מ "התחייב הבנק בכתב ערבות להעמיד ללאומי רי בע ,כמו כן). 2015הרביעי של שנת  הרביעהונפקו ונפרעו במהלך 

 .מיליון דולר 9כספים נוספים עד לסך 

 להבטחת New Hampshire Insurance Company המבטח לטובת וםבסכ הגבלה ללא הבנק ערב בנוסף

 . מ"בע רי לאומי כלפי המבטח תביעות תשלום

 :הקובע ישראל בנק באישור הוקמה החברה

 .בחברה השליטה מאמצעי 100% יחזיק הבנק •

 .רכוש וביטוח חבויות ביטוח, בנקאי בביטוח תעסוק החברה •

 . לאומי בנק קבוצת עבור רק בביטוח תעסוק החברה •

 DIRECT INSURANCE.-כ אשראי בביטוח גם לעסוק רשאית שהחברה כך, והורחב חודש האישור 2015 בשנת
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 ועתודות הביטוח, 2014מיליון דולר בסוף  38.2לעומת , מיליון דולר 40.8בסך  2015הסתכם בסוף  החברה מאזן

 2015בדצמבר  31ליום  ההון העצמי. 2014מיליון דולר בסוף  31.3מיליון דולר לעומת  32.2-ב 2015הסתכמו בסוף 

 . 2014בדצמבר  31מיליון דולר ליום  4.2-מיליון דולר לעומת כ 4.8הסתכם בסך 

 .2014-ב דולר מיליון 8.6 של הפסד לעומת, דולר מיליון 9.4 בסך הסתכם 2015 לשנת ההפסד

 המבטחים אגוד של המחודשים החשבונאות כללי פי על החברה של הכספיים הדוחות ערוכים 2003 משנת להח

 בסיס על החברה של הכספיים הדוחות ערוכים אלה כללים פי על). Association of British Insurers( הבריטי

 התביעות יישוב של העלויות אומדן של הערכה בסיס על הביטוח עתודות מחושבות לפיו) annual basis( שנתי

 .הדוחות לתאריך נכון שדווחו

 הכלולות חברות פעילות

 וןמילי 2,216 לעומת ח"ש מיליון 924-ב 2015 בדצמבר 31-ב מסתכם הכלולות בחברות הקבוצה של ההשקעה כל סך

 ח"ש מיליון 177 בסך הסתכמה 2015 בשנת הכלולות החברות של הנקי לרווח התרומה .2014 בדצמבר 31-ב ח"ש

  .2014 בשנת ח"ש מיליון 42-כ של לסך בהשוואה

.Uכלולות חברותU סעיף בקבוצה הפעילות מגזרי פרק ראה נוסף למידע
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 ניהולם ודרכי לסיכונים החשיפה

 בלאומי סיכונים ניהול

הקבוצה עוסקת . ובמטרות ארוכות הטווח של הקבוצהתנאי הכרחי לעמידה במטרות השוטפות  נויה ניהול סיכונים

וסיכונים , סיכוני שוק ונזילות, במגוון רחב של פעילויות הכרוכות בנטילת סיכונים פיננסים כדוגמת סיכוני אשראי

 סיכוני, סיכונים משפטיים, נוספים שאינם סיכונים פיננסים כגון סיכונים תפעוליים לרבות סיכונים טכנולוגיים וסייבר

 . סיכוני מוניטין וסיכוני ציות, רגולציה

בנושא  - 310תחומי האחריות המרכזיים של החטיבה לניהול סיכונים תואמים את אלה שמוגדרים בנוהל בנקאי תקין 

ל הובלה בכתיבת מדיניות הסיכונים ש, אחריות על ניהול הסיכונים ברמת הבנק והקבוצה, בכלל זאת. ניהול סיכונים

הובלת תהליך הערכת נאותות , של הבנק סיוע לדירקטוריון בגיבוש תיאבון הסיכון, לאומי בכל הסיכונים המרכזיים

סקירת איכות ניהול הסיכונים והגדרת הפערים העיקריים , תרחישי קיצון(על רכיביו השונים ) ICAAP(הלימות ההון 

בשיתוף  -תכנון ההון , כריות ההון והלימות ההון הנדרשת לפרופיל הסיכון של לאומיחישוב , לרבות תוכניות לסגירתם

 אחריות על מעקב ובקרה אחר מגבלות, אחריות על סמכויות בפעילויות האשראי והשוק, )עם החטיבה הפיננסית

ימי של הלווה בתיקים ספציפיים הערכת הסיכונים ותיקוף הדירוג הפנ, פיתוח ותיקוף מודלים, הסיכון העיקריות

. אחריות כוללת לנאותות הסיווגים וההפרשות באשראי וחישוב ההפרשה הקבוצתית, באשראי על פי ספים שנקבעו

ביצוע ניתוחים בלתי תלויים בעת קבלת החלטות אסטרטגיות , ליווי פרויקטים מרכזיים ואסטרטגים בזמן אמת

 .ת תמונה כוללת ועדכנית של הסיכון לצורך קבלת החלטותובתהליכי אישור של מוצרים חדשים ויציר

, הערכה, קווי העסקים שאחראים על זיהוי -קו ההגנה הראשון ". קווי הגנה"ניהול הסיכונים בלאומי נסמך על שלושה 

, בתהליכים ובמערכות הנתונות לאחריותם, בפעילויות, הפחתה ודיווח על הסיכונים המובנים במוצרים, ניטור, מדידה

פונקציות תומכות כגון ניהול טכנולוגיית המידע מהוות חלק . וכן לקיום סביבת בקרה נאותה בהקשר של ניהול סיכונים

האחראית על הובלת , הינו החטיבה לניהול סיכונים שהנה פונקציה בלתי תלויה -הקו השני ; מקו ההגנה הראשון

דירקטוריון ועל אתגור החטיבות העסקיות ופונקציות בשיתוף הצד העסקי ובהנחיית ה, מדיניות ומגבלות הסיכון

אשר מבצעת סקירה בלתי תלויה ואתגור , הביקורת הפנימית -הקו השלישי ; בהחלטות המהותיות בזמן אמת, תומכות

הביקורת מתבצעת בדיעבד על הקו הראשון  .והמערכות לניהול הסיכונים בתאגיד הבנקאי, התהליכים, של הבקרות

פיקוח ואתגור של , מעורב הדירקטוריון של הקבוצה בקביעת תיאבון הסיכון, לשלושת קווי הגנה אלהבנוסף . והשני

 .רמות הסיכון אליהם נחשפים הבנק והקבוצה

אחראית להובלת ניהול , אשר הינה חברת הנהלה בבנק וראש החטיבה לניהול סיכונים, מנהלת הסיכונים הראשית

כאשר ניהול הסיכונים המשפטיים וסיכוני הציות הינן באחריות היועץ המשפטי , הסיכונים העיקריים בבנק ובקבוצה

 . תהראשי של הבנק וניהול סיכוני מוניטין באחריות החטיבה הדיגיטלי

 :המבנה הארגוני של ניהול סיכונים בקבוצת לאומי

מנהל , סיכונים תפעוליים, סיכוני שוק, מכהנים ראשי אגפים לניהול סיכוני אשראי, בכפוף למנהלת הסיכונים הראשית

בכל חברת בת בארץ . א העוסק בסיכוני אשראי ברמת העסקה הבודדת"תשואה כולל וראש מערך נס -אגף לסיכון 

למנהלת ) Dotted Line(ל חברת הבת ובכפיפות עקיפׁה "ונה מנהל סיכונים ראשי אשר כפוף ניהולית למנכל מ"ובחו

 .הסיכונים הראשית של הקבוצה
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 סיכונים עיקריים הגלומים בפעילות הבנק 

המתקיימת , אשר מהווה פעילות ליבה מרכזית של הבנק והקבוצה, הסיכון העיקרי של הקבוצה הוא סיכון האשראי

 . ופן מבוזר במספר קווי עסקיםבא

סיכון האשראי הינו סיכון של הבנק להפסד כתוצאה מהאפשרות שצד נגדי לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי התאגיד 

 . כפי שסוכמו, הבנקאי

ם וקמעונאיים וגם מסחריי, סיכון זה תואם את עסקי הליבה של הקבוצה ובא לידי ביטוי בפעילות מול לקוחות עסקיים

על  קביעת מגבלות, מדיניות הבנק בארץ הינה לפעול לפיזור של הסיכון בפעילות מול לווים. בפעילות הנוסטרו

בהתאם , הבנק מיישם מדיניות כוללת לניהול סיכון האשראי. חשיפות בתיק האשראי והערכת סיכון הריכוזיות בתיק

 .311קין לנדרש בהוראת ניהול בנקאי ת

 .Uסיכון האשראיUלמידע נוסף בנוגע לסיכון האשראי וניהולו ראה פרק 

הינו סיכון להפסד בפוזיציות  סיכון שוק. הוא סיכון מרכזי נוסף בפעילות הבנק, לרבות סיכוני נזילות, סיכון השוק

שינוי ברמת מחירים (מאזניות וחוץ מאזניות הנובע משינוי בשווי הוגן של מכשיר פיננסי עקב שינוי בתנאי שוק 

). מחירי מניות וסחורות ומדדים כלכליים נוספים, אינפלציה, שערי חליפין, תנודתיות בשיעורי ריבית, בשווקים שונים

בהון העצמי ובתזרימי , בשווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות, טאת בתוצאות העסקיותהחשיפה לסיכוני שוק מתב

 .המזומנים

תוך הערכת הרווח החזוי לצד הנזקים , הניהול השוטף של סיכוני השוק נועד לתמוך בהשגת היעדים העסקיים

 דינאמי במסגרת מערכת מגבלותהחשיפות לסיכוני שוק מנוהלות באופן . העלולים לנבוע מהחשיפה לסיכונים אלה

אשר תוחמת את השפעת חשיפות השוק על השווי , שנקבעה על ידי הדירקטוריון וועדות הסיכונים ברמות השונות

 . קרן ההון ומצב הנזילות, הרווח החשבונאי, הכלכלי

 .Uסיכון שוקUלמידע נוסף בנוגע לסיכון השוק וניהולו ראה פרק 

סיכוני טכנולוגיית , הכוללים בין היתר אבטחת מידע וסייבר, בפעילות הבנק כמתווך פיננסי קיימים סיכונים תפעוליים

כון להפסד מוגדר כסי סיכון תפעולי. והמשכיות עסקית, סיכוני ציות, סיכונים משפטיים, סיכוני מעילות והונאות, מידע

חיצוניים כולל אירועי  מאירועים או כתוצאה, אנשים ומערכות, כתוצאה מאי נאותות או מכשל של תהליכים פנימיים

 . סיכון אסטרטגי וסיכון מוניטין זו אינה כוללת הגדרת סיכון. סייבר

בכל חלקי הקבוצה וככל שסביבת  )Best Practice(ניהול הסיכונים התפעוליים מתבצע לפי סטנדרטים מקובלים 

בעקבות ההתפתחות המהירה , בשנים האחרונות. הסיכון משתנה הבנק מעדכן את הכלים לניהול סיכונים אלה

הסיכון , עלו סיכוני אבטחת מידע וסייבר, ובעקבות שינויים חיצוניים לבנק, בטכנולוגיה בכלל ובתוך כך בבנקאות

 .והבנק פעל וממשיך לפעול לחזק את ניהול הסיכונים בתחום זההטכנולוגי וסיכוני מעילות והונאות 

 .Uסיכונים תפעולייםUלמידע נוסף בנוגע לסיכון התפעולי וניהולו ראה פרק 



 
 

131 

מי
או

ל
 

20
15

  ׀  
ח

דו
 

יון
ור

ט
ק

יר
הד

  ׀  
ה

פ
שי

ח
ה

 
ם

ני
כו

סי
ל

 
כי

דר
ו

 
ם

ול
ה

ני
 

 הקבוצה על והשפעתם הסיכון בסביבת שינויים

אך חלה החמרה בעוצמות , מבחינת המהותלא חלו במהלך השנה שינויים משמעותיים בסיכונים והאיומים , ככלל

כמו גם התפתחויות , ולהשגת תשואה הולמת, כלכליים-קרואלתנאים המ, סיכונים הקשורים לרגולציה. שלהם

החששות בנושא סיכונים תפעוליים עלו השנה בשל . פוליטיות באיחוד האירופאי ובעולם כולו התחזקו במהלך השנה

ניכרת בעולם החמרה בתדירות ובעוצמת הקנסות בגין התנהלות , בנוסף. ית במקרי הסייבר בעולםהעלייה המשמעות

 . עסקית בלתי הולמת שהוטלו על בנקים

 : הקרובה בשנה הבנק סיכוני על להשפיע שצפויים מרכזיים סיכון מוקדי להלן

 התגברות דרישות הרגולציה

הרווחיות ודרישות הלימות ההון של , המשפיעות על המודל העסקי, ובראשן דרישות ההון ,התגברות דרישות הרגולציה

 . הסיכון נובע מהוראות של רגולטורים שונים אשר יכולים לגרום לשינוי בסביבה העסקית של הקבוצה. הקבוצה

. על רקע הפקות הלקחים מהמשבר הפיננסי, בשנים האחרונות הוחמרו מאוד הדרישות מבנקים בעולם ובישראל

טיפלו בעיקר בחיזוק משמעותי של דרישות ההון והנזילות , 3 ם העיקריים כפי שבאו לידי ביטוי בהוראות באזלהשינויי

לאומי . הן על הרווחיות והן על המודל העסקי -ההשפעה של דרישות אלו הנה משמעותית . של הבנקים בארץ ובעולם

 . נערך להגעה ליעדי ההון הנדרשים על ידי הרגולטור

טיוטות , הצעת חוק נתוני אשראי, "שטרום ועדת"ברקע רגולציות פוטנציאליות נוספות כדוגמת דוח הביניים של 

 .לומד אותן ונערך בהתאם, הבנק עוקב באופן צמוד אחר הטיוטות. ועוד 4 בינלאומיות בנושא באזל

 כלכלי-סיכון מאקרו

כלכלית  רמות צמיחה, יכון להכנסות ולהון הקבוצה הנובעים מסביבת ריבית נמוכה בעולםסהינו  כלכלי-סיכון מאקרו

אי יציבות גיאופוליטית במדינות בעולם ובמזרח , יציבות גוש האירו, סין והשווקים המתעוררים, נמוכות ביחס לעבר

מערכתיים ועוקב אחר הבנק בוחן את רמת הסיכון לסביבה המאקרו כלכלית תחת תרחישי קיצון . התיכון בפרט

 .ההתפתחויות בשוק על מנת להתאים את פעילותו כאשר נדרש

 דע וסייבריסיכוני אבטחת מ

אנו עדים לעליה מתמדת  אולם, אינם חדשים והם מלווים את הפעילות של הבנק בשנים האחרונות סיכוני סייבר

 . בהיקף ובעוצמת האיומים בעולם כולו ובישראל בפרט
לחשיפת מידע על לקוחות  עיקרי הסיכונים בחדשנות הטכנולוגית נוגעים להעלאת רמת הסיכון בפני תקיפות סייבר

 .הבנק ולפגיעה בזמינות השירותים

 .לאומי רואה במידע של הבנק ולקוחותיו נכס עיקרי ומשקיע מאמצים ביישום מנגנוני ותהליכי בקרה והגנה

 .Uסיכונים תפעולייםUסיכון אבטחת מידע וסייבר ראה פרק למידע נוסף בנוגע ל

 הסיכון הטכנולוגי
שנובעים בין השאר מדרישות , בשנים האחרונות חלים שינויים משמעותיים בפעילות בסביבה הבנקאית והתפעולית

 .ות מתקדמות וחדשניותחדשות מצד הלקוחות לגבי אופן ניהול פעילותם ולשילוב טכנולוגי

ענן  שרותי, שימושים במובייל, סביבות טכנולוגיות אלו מתייחסות בין השאר למתן שירותים בערוצים דיגיטליים

 .ועוד תעשיית הפינטק
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 .נדרש הבנק לתשתיות טכנולוגיות תואמות, ל"שירותים מתקדמים כנ בכדי לאפשר

לסיכונים טכנולוגיים היבט עסקי של מתן מענה לצרכי הארגון לשם התאמתו לסביבה העסקית והצרכנית המשתנה 

 .תפעוליים בהיבטים של שמירה על עדכניות וחדשנות והן בהיבטיםהן והמתפתחת 

 ICAAP - (Internal Capital Adequacy Assessment Process(-ה תהליך

הן במצב , השונים בסיכונים לתמיכה הדרוש ההון היקף בחינת לצורך משמש) ICAAP( ההון הלימות הערכת תהליך

 דרישות על עולה בפועל הקבוצה שהון לוודא מנת על, אליהם חשופה שהקבוצה ,עסקים רגיל והן תחת תרחיש קיצון

 מיפוי של מקיף תהליך נערך, בסיכון הנשיאה ויכולת הסיכון תיאבון הוגדרו התהליך במסגרת. זמן בכל האמורות ההון

 ניהול תהליכי ונבחנו קיצון תרחישי לניתוח מקיפה מסגרת פותחה, חשופה הקבוצה אליהם הסיכונים והערכת

 . בקבוצה הסיכונים ניהול ומבנה הסיכונים

הן במצב עסקים רגיל והן , להתמודדות עם כלל הסיכונים שזוהומביצוע התהליך עולה כי לבנק יש הון ונזילות הולמים 

 . תרחישי קיצון חמורים בהתממשות

 ידי על נבחן זה תהליך. 2015 בדצמבר הבנקים על למפקח שהוגש ICAAP-ה במסמך מרוכזים התהליך תוצרי

 .Supervisory Review Process( - SREP(" הפיקוחי הסקירה תהליך"מ כחלק הבנקים על המפקח

  של הקבוצה אבון הסיכוןית

תאבון . הן בשגרה והן תחת תרחיש קיצון, תאבון הסיכון של הקבוצה מתווה את גבולות הגזרה לפעילות העסקית

הסיכון מותאם לאסטרטגיה של לאומי ולגבולות המיקוד העסקי שבהם בחר להתמקד בפועל ובראיה צופת פני 

כאשר , ניהול והפחתה של הסיכונים, בקרה, מדידה, מתייחס לאופן ההתנהלות של לאומי בזיהוי הסיכוןתיאבון . עתיד

תיאבון הסיכון מאושרות ברמת  מגבלות. להתנהלות זו השפעה ישירה על פרופיל הסיכון השיורי של הקבוצה

 .ICAAP-הדירקטוריון במסגרת תהליך ה

מך תאבון הסיכון מהווה נקודת ייחוס למסמכי המדיניות הספציפיים ביחס לכל סוג הסיכון ואשר בהם מפורטות מס

 . סיכון נוספות והנחיות לניהול הסיכון מגבלות

על מנת להשיג את  של הקבוצה דנה בהיקף וסוגי הסיכון המצרפי שהבנק מעוניין לשאת הצהרת תיאבון הסיכון

נקבעו מדדים בתחומים שונים הן כמותיים והן איכותיים המבוססים על הנחות צופות פני עתיד . היעדים העסקיים שלו

 .אשר מבטאים את הצהרות תיאבון הסיכון המצרפי של הקבוצה

, ת הסיכון המקסימילית שהקבוצה יכולה לשאתרמ -מחושבת באופן שוטף קיבולת הסיכון  בעת התווית תיאבון הסיכון

לרבות מנקודת מבט של בעלי המניות , התחייבויות ומגבלות רגולטוריות אחרות, נזילות, מינוף, הון ללא הפרת מגבלות

 .קיצוןבאמצעות ביצוע תרחישי , בין השאר, קיבולת הסיכון נבחנת. והלקוחות
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 שימוש במבחני קיצון במסגרת ניהול הסיכונים

ותורם להבנת מוקדי , באזל לאומי מקובל ונדרש בהתאם להמלצות ועדת-ביצוע מבחן קיצון אחיד הינו סטנדרט בין

מאפשר , מחזק את השקיפות במערכת הבנקאית, תהליך זה. הסיכון להם חשופה המערכת הבנקאית ובנק בודד

התהליך . לבחון את עמידותם של התאגידים הבנקאיים במצב של התפתחות תנאי שוק שליליים ולהשוות ביניהם

 . תומך בשיפור המתודולוגיות והבנת גורמי הסיכון בתאגידים הבנקאיים ובפיקוח על הבנקים

בכל  עומדת הקבוצהוק שבמטרה לבד על תכנון ההון של הקבוצההחמורים ביותר נבחנת השפעת מבחני הקיצון 

 . המגבלות הרגולטוריות והפנימיות שנקבעו תחת התרחיש

כלכלי למערכת הבנקאית המבוסס על -הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל עורך מבחן קיצון מאקרו 2012החל משנת 

ודלים את תוצאות המבחן באמצעות מגוון של מ, כמו שאר הבנקים בישראל, במסגרת זו אומד הבנק. תרחיש אחיד

 . סובייקטיביות" הערכות מומחה"ומתודולוגיות המתבססות גם על 

בבסיס מבחני הקיצון האחידים המועברים אחת לשנה לבנקים קיימים שני תרחישים מאקרו כלכליים שנבנו על ידי 

ן חשוב לציין כי התרחישים המובאים בחשבו. אשר משתנה משנה לשנה, תרחיש בסיס ותרחיש קיצון -בנק ישראל 

אלא תרחישים היפותטיים שנועדו לבחון את עמידות התאגידים הבנקאיים בסביבה מאקרו , אינם בגדר תחזית

 . כלכלית חמורה מאוד

, )SREP(הפיקוח על הבנקים משלב את תוצאות מבחן הקיצון האחיד כרכיב משלים בתהליכי ההערכה הפיקוחיים 

התאגידים הבנקאיים לשלב את מבחן הקיצון האחיד בתהליך במקביל נדרשים . לרבות התייחסות כמותית ואיכותית

 ).ICAAP(פנימי להערכת הנאותות ההונית בבנקים 

ומבצע במהלך הרביע הראשון של ) תרחיש קיצון גלובלי( 2014-2015בנק לאומי ביצע תרחיש קיצון אחיד לשנים 

 . על פי הנחיות ודרישות בנק ישראל ,)תרחיש קיצון מקומי( 2015-2016חישוב תרחיש קיצון אחיד לשנים  2016

במטרה לבחון מוקדי סיכון , זאת. המתעדכן באופן שוטף, מבצעת קבוצת לאומי סט של מבחני קיצון פנימיים, בנוסף

 . ב"וכיו דרישות רגולציה, כמו שינויים בסביבה העסקית, לאור ההתפתחויות השונות בסביבה בה פועל הבנק, עיקריים

תרחישים תפעוליים , תרחיש מערכתי מקומי, תרחיש מערכתי גלובאלי -בין השאר , ט התרחישים של לאומי כוללס

 .ועוד

 הגדרת חומרת גורמי הסיכון

, כפי שמתוארים בטבלת חומרת גורמי הסיכון, המתודולוגיה לסיווג רמת החומרה של החשיפות לסיכונים השונים

. קרי על יציבותה, ימות השפעת התממשות תרחישים שונים על הון הקבוצהמבוססת על אמידה סובייקטיבית של כ

, בהנחה שייקרו, תרחישי קיצון פוטנציאליים תוצאות התממשותרמות החומרה המוגדרות להלן מתבססות על 

של  1זאת כפונקציה של היקף הפגיעה ביחס הלימות הון עצמי רובד , ומציגות את גובה הסיכון בחלוקה לחמש רמות

בינונית -נמוכה, בהלימות ההון 0.5%סיכון בדרגת חומרה נמוכה מוגדר כפגיעה של עד . הקבוצה בהתממשות הסיכון

אך מבלי  2%-גבוהה כפגיעה של יותר מ-בינונית, 1%-2%כפגיעה בטווח של  -בינונית , 1%- 0.5%כפגיעה בטווח של 

 1פגיעה שתוביל לירידת יחס הלימות הון עצמי רובד . 6.5%-אל מתחת ל 1מי רובד להוריד את יחס הלימות הון עצ

מעבר לזאת מופעלת חוות דעת סובייקטיבית בסיכונים . מוגדרת להלן כסיכון ברמת חומרה גבוהה 6.5%-מתחת ל

. על ההוןקשים לכימות וכן נלקחות בחשבון גם הערכות של סביבת הסיכון החיצונית ופוטנציאל ההשפעה שלהן 
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שיקולים נוספים אלו יכולים להעלות את הערכת החומרה של הסיכונים מעבר למשתקף בהערכת הנזק הכמותית 

, תחת מתודולוגיה זו ייתכנו הפסדים או אירועים שבמונחים אבסולוטיים וביחס לרווח של הבנק אינם זניחים. להון

 . מוכה יחסיתאולם במונחי הלימות ההון הם עדין יסווגו כסיכון ברמה נ

" הערכות מומחה"חשוב לציין כי המתודולוגיה האמורה להערכת חומרת גורמי הסיכון מתבססת באופן משמעותי על 

ביטוי מספיק גבוה , כאשר מדד איכותי כלשהוא אינו נותן להערכתנו, סובייקטיביות מקרב הגורמים הרלוונטיים בבנק

 . הערכה איכותיתיינתן משקל גבוה יותר ל, לחומרת גורם הסיכון

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

 :להלן פרוט של הסיכונים

 סיכון אשראי .1

, ההתייחסות היא לאשראי לציבור. בהתחייבויותיוסיכון להפסד כתוצאה מהאפשרות שצד נגדי לא יעמוד 

 . חומרת סיכון האשראי הכולל היא בינונית. השקעות באגרות חוב ואחזקות הוניות, פיקדונות בבנקים, נגזרים

 .Uסיכון אשראיUלמידע נוסף בנוגע לניהול הסיכון ראה פרק 

 :הסיכונים הנכללים תחת הגדרת סיכון האשראי לפי המיפוי הקבוצתי-להלן פירוט תת

הגורמת לאי עמידה בהתחייבויות , סיכון בגין כניסה לכשל של צד נגדי :סיכון איכות לווים ובטחונות .1.1

 :הסיכון כולל. חוזיות כספיות

 . כניסה לכשל של צד נגדי בנגזרים •

 .ממש בטחונותהסיכון השיורי בגין אי יכולת ל •

 .סיכון מדינה הנובע מחשיפה אל לווים הפועלים במדינות זרות •

 . במניות הנובע מהחשיפה לכשל בגין החזקה במניות לצורך השקעה סיכון אשראי •

 .בינוניתכחומרת הסיכון מוגדרת 

בעלי מאפיינים כלכליים דומים או שעוסקים  סיכון האשראי בחשיפה משמעותית ללווים :סיכון ריכוזיות .1.2

במצב של שינוי , שיכולים להביא, או בניהול של גורם מסויים/בפעילויות דומות או שמצויים בשליטה ו

-להלן פירוט תת. להשפעה דומה על יכולת העמידה בהחזר החובות של אותם לווים, במצב הכלכלי

 :הסיכונים הנכללים בהגדרה לפי המיפוי הקבוצתי

 ;חומרת הסיכון מוגדרת כנמוכה. גדול וקבוצת לווים סיכון ריכוזיות לווה .1.2.1
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  ;כבינונית חומרת הסיכון מוגדרת. ומגזרית סיכון ריכוזיות ענפית .1.2.2

חומרת סיכון הריכוזיות הכולל ותתי הסיכונים נבחנה במסגרת תרחישי קיצון שבחנו מהו הנזק בגין 

 . ריכוזיות האשראי בתיק כתוצאה מהתממשות משבר חמור

 סיכון שוק .2

, בריבית, י חליפיןמוגדר כסיכון החשיפה של נכסי הקבוצה עקב אי הוודאות בשינויים בשער סיכון שוק

כללי מוגדרת  -רמת חומרת סיכון שוק . הקורלציה ביניהם ורמות התנודתיות שלהם, באינפלציה ובמניות

 . בינונית

 .Uסיכון שוקUראה פרק  למידע נוסף בנוגע לניהול סיכון שוק

 .חומרת הסיכון מוגדרת כנמוכה .סיכון בסיס .2.1

 .בינונית-כנמוכה מוגדרת הסיכון חומרת. ריבית סיכון .2.2

 .בינונית-כנמוכה מוגדרת הסיכון חומרת. מניות ומחירי ח"אג מרווח סיכון .2.3

 עבור התרחישים בסט ביותר החמור הקיצון תרחיש לפי הוערכו הסיכונים ותתי הכללי השוק סיכון חומרת

  .הללו הסיכונים

 נזילותסיכון  .3

 מבלי, קצר זמן פרק ותוך צפוי בלתי באופן, נכסים לממש או/ו מקורות לגייס לאפשרות ביחס הוודאות אי

 מדדים כולל, לעצמו שקבע הנזילות במדדי עומד שהבנק מכיוון כנמוך נקבע זה סיכון. מהותי הפסד שיגרם

 החמור הנזילות בתרחיש הכספיים הנזקים. לעצמן שקבעו במדדים עומדות הבנות חברות וגם, הסתברותיים

 .הם אף נמוכים ביותר

 סיכון תפעולי .4

או , אנשים ומערכות, הינו סיכון להפסד כתוצאה מאי נאותות או מכשל של תהליכים פנימיים סיכון תפעולי

הערכת רמת החומרה מתייחסת לנזקים ברמת חומרה גבוהה וסקירת אירועים . חיצוניים מאירועים כתוצאה

רמת . הערכת הסיכון התפעולי מתייחסת בין השאר לסיכונים טכנולוגיים שונים ולסיכון הסייבר. היסטוריים

 . החומרה לסיכון מוגדרת כבינונית

 Uסיכונים תפעולייםUלמידע נוסף בנוגע לניהול הסיכון התפעולי ראה פרק 
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 רגולציהסיכון  .5

 .כבינונית מוערכתוחקיקה  רגולציה/ ציות/הסיכון המשפטי  חומרת

 :גומלין קשרי בעלי סיכונים משלושה מורכבים הרגולציה סיכוני

 לאכוף באופן משפטי קיומו של הסכם אוסיכון להפסד כתוצאה מהעדר אפשרות  - המשפטי הסיכון

, תקנות, ההגדרה כוללת סיכונים הנובעים מחקיקה .מהבנק ודרישות תביעות בגין לרבות, תלויות מהתחייבויות

 ללא ייעוץ משפטי או על פי, סיכונים הנובעים מפעילות ללא גיבוי בהסכמים מספקים, פסיקה והוראות רשויות

 .הסכמים שבין הבנק לבין לקוחותיו מכחמפרשנות לגבי זכויות הצדדים  משפטי לקוי וכן כתוצאה ייעוץ

 וחוקים של הרשויות השונות בישראל רגולטוריותהסיכון שיכול לנבוע מאי עמידה בדרישות  -ציות  סיכון

 .ובעולם

 של העסקית פעילותו על לרעה ישפיעו החוק בהוראות עתידיים ששינויים הסיכון - וחקיקה רגולציה כוןסי

 .הבנק

 מוניטין סיכון .6

כמו גם תוצאות עסקיות ואירועים , הסיכון שפרסום או גילוי ציבורי של עסקה או נוהג הקשור ללקוחות

ישפיע באופן שלילי על אמון הציבור בקבוצה או יגרמו לירידה בבסיס הלקוחות או יגררו , הקשורים לקבוצה

סיכון המוניטין של הקבוצה מנוהל על ידי הקפדה על עמידה . טיות גבוהות או ירידה בהכנסותעלויות משפ

שמירה על רמות בקרה גבוהות ונהלי עבודה מוסדרים של ההנהלה , בהוראות הרגולטורים השונים

, יםללאומי קוד אתי להתנהגות מול עובד. והדירקטוריון המבטיחים את יכולתם לעקוב אחר הפעילות השוטפת

. קבוצת לאומי מקפידה על כך שהמוצרים והשירותים הניתנים על ידה יהיו בעלי איכות גבוהה. ספקים וסביבה

קיימות תוכניות מגירה מפורטות , בנוסף. היחס לעובדים וללקוחות מתבטא בכמות מזערית של תלונות

 ק אם להתקשר בעסקאותסיכון המוניטין עשוי להשפיע על החלטת הבנ. להתמודדות עם אירועי מוניטין
לבנק קיימות פונקציות  .תוך העדפת השמירה על מוניטין הבנק על פני הכנסות בטווח הקצר מסוימות

בקשרי משקיעים ובקשרי ממשל אשר תפקידם לזהות לנהל ולצמצם את הסיכונים , העוסקות בדוברות

 .בינונית-רמת החומרה של סיכון המוניטין של הקבוצה מוגדרת כנמוכה. התדמיתיים

  סיכון הפנסיה .7

 בפרמטרים שינויים: וביניהם' א מדור הבנק עובדי לפנסיית הקשורים הסיכונים כמכלול מוגדר הפנסיה סיכון

 היקף את להגדיל עלולים אשר ח"אג ובמרווחי הריבית בשערי ושינויים) החיים תוחלת כמו( אקטוארים

 על וקרנות מניות ושערי, אשראי מרווחי, אינפלציה, ריבית בשערי שינויים של וההשפעה, העתידית ההתחייבות

 זכויות שיערוך בנושא החשבונאיים הכללים. הפנסיוניות ההתחייבויות כנגד העמיד הבנק אשר הנכסים שערוך

 בעבר מאשר יותר גבוה משקל בעלות הינן אלו שהשפעות לכך מביאים לאחרונה יושמו אשר עובדים

 שיערוך של החשבונאית התנודתיות את לגדר מנת על פעולות מבצע הבנק .הרגולטורי ההון על בהשפעתן

 .תבינוני-כהרמת החומרה של סיכון הפנסיה של הקבוצה מוגדרת נמו .עובדים זכויות
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  סיכון מערכתי עולמי .8

, שיכולים לסכן את יציבותה של הקבוצה, פוליטיים וגיאופוליטיים בעולם, סיכונים הנובעים מאירועים כלכליים

הערכת הסיכון מבוססת על ההפסד בתרחיש הקיצון העולמי של הקבוצה הכולל . כגון משבר כלכלי עולמי

  .גבוהה-חומרת הסיכון בלאומי מוגדרת כבינונית. התממשות מספר סיכונים יחד

 סיכון מערכתי מקומי .9

, שיכולים לסכן את יציבותה של הקבוצה, פוליטיים וגיאופוליטיים בארץ, סיכונים הנובעים מאירועים כלכליים

ן של הקבוצה הכולל "הערכת הסיכון מבוססת על ההפסד בתרחיש קיצון נדל. ן מקומי"ולהביא למשבר נדל

 .וגדרת כבינוניתחומרת הסיכון בלאומי מ. התממשות מספר סיכונים יחד

 .באתר האינטרנט של הבנק Uדוח על הסיכוניםUראה  למידע נוסף

http://www.leumi.co.il/home01/32587/�
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 אשראי ןסיכו

  .עסקים קווי במספר מבוזר באופן המתקיימת ,והקבוצה הבנק של מרכזית ליבה פעילות הינו אשראי

 התאגיד כלפי בהתחייבויותיו יעמוד לא נגדי שצד מהאפשרות כתוצאה להפסד הבנק של סיכון הינו האשראי סיכון
  בנקאי ניהול בהוראת לנדרש בהתאם ,האשראי סיכון לניהול כוללת מדיניות מיישם הבנק .שסוכמו כפי ,הבנקאי

 .311 תקין

 העקרונות .ההגנה קווי שלושת באמצעות בהתאמה מנוהל שראיהא וסיכון ,העסקים קווי בכל ליבה פעילות הינו האשראי
 בהתאם ומתעדכן שנה מידי הנסרק ,"האשראי וסיכוני האשראי מדיניות" במסמך ערוכים האשראי סיכון בניהול המרכזיים

  .והדירקטוריון הבנק הנהלת באישור לצורך

 ובקרה ניהול תהליכי

 לתחום מתמחים מרכזים הקמת ידי על ,היתר בין ,בסיכונים והשליטה הבקרה תהליכי שופרו האשראי ניהול בתחום

 הלקוחות של "סגמנטציה"ה והעמקת הבנקאית בחטיבה המשכנתאות פעילות מיזוג ,הקמעונאית בחטיבה האשראי

 של וכוללת רחבה ראיה מאפשרים אלו מהלכים .מתמחים סניפים ובמסגרת המתאימים העסקים לקווי העסקיים

 .בלאומי הלקוח וסיכון התחייבויות

 וסגמנטים ,כמכלול האשראי תיק לניהול ניכרים משאבים מוקדשים ,הפרטני האשראי ברמת והבקרה לטיפול בנוסף
 .הרלבנטיים הריכוזיות מוקדי אחר וניטור מעקב זה ובכלל ,מתוכו

 האשראי סיכוני על הדיווח

  .הבנקים על ולפיקוח דירקטוריון ,הנהלה לגורמי ועדכני שוטף דיווח קיום על מקפיד הבנק
 וסגמנטים כמכלול האשראי תיק אחר הניטור ברמת והן הפרטניים הלווים ברמת הן ומתקיימים מוגדרים הדיווח קווי

 .מתוכו

 אשראי סיכון לניהול כלים

 אחר ומעקב ולהערכה הלווים סיכון של פנימי לדירוג כמותיים במודלים גם שימוש נעשה האשראי סיכון בניהול
 ובמעקב האשראי ותמחור החלטות קבלת בתהליך מרכזי נדבך הינו הלווים של הפנימי הדירוג .התיק ברמת הסיכון

  .זמן לאורך איכותו אחר

 ללקוחות המיועדת דירוג מערכת ,האחד .הלווים של הפנימי הדירוג באמידת הבנק את משמשים עיקריים כלים שני
-עסקיים ללווים המיועדת לווים דירוג מערכת ,השני .זמן לאורך הלקוח פעילות מאפייני על ומבוססת ,קמעונאיים

 מתוקפים ל"הנ במערכות הדירוג מבוצע פיהם שעל המודלים .מובנים מומחה שאלוני על ומבוססת ,מסחריים
  .שוטף באופן טריםומנו

 ,להון התשואה לבין הסיכון רמת בין הקשר ביסוס המאפשרת להון תשואה מערכת קיימת ,הדירוג מערכת עם בשילוב
 הנדרשת לתשואה ביחס עסקאות לתמחר מאפשרת המערכת .השונים הרווח מרכזי ברמת והן הלקוח ברמת הן

  .השונים בסגמנטים

 ברמת האשראי סיכון את להעריך מנת על פנימי במודל נעזר הבנק ,כולו האשראי תיק ברמת הסיכון בניתוח ,בנוסף

 .מתוכו שונים ובחתכים האשראי תיק של המכלול
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    בעייתי  סיכון אשראי
    

 2015בדצמבר  31 

 כולל חוץ מאזני מאזני 

 ח"במיליוני ש 

    )א(:בעייתי סיכון אשראי. 1

  4,235   295   3,940  פגום סיכון אשראי

  1,648   235   1,413  נחות סיכון אשראי

  3,881   886   2,995  )ב(בהשגחה מיוחדת סיכון אשראי

  9,764   1,416   8,348  סך הכל אשראי בעייתי

  -  -  942  )ב(ימים או יותר 90בפיגור של , חובות שאינם פגומים: מזה

    :נכסים שאינם מבצעים. 2

  -  -  3,485  חובות פגומים

  -  -  7  נכסים שהתקבלו בגין אשראים שסולקו

  -  -  3,492  סך הכל נכסים שאינם מבצעים

    

 2014בדצמבר  31 

 כולל חוץ מאזני מאזני 

 ח"במיליוני ש 

    )א(:בעייתי סיכון אשראי. 1

 5,191  375  4,816  פגום סיכון אשראי

 2,968  637  2,331  נחות סיכון אשראי

 3,589  529  3,060  )ב(בהשגחה מיוחדת סיכון אשראי

 11,748  1,541  10,207  סך הכל אשראי בעייתי

  -  - 941  )ב(ימים או יותר 90בפיגור של , חובות שאינם פגומים: מזה

    :נכסים שאינם מבצעים. 2

  -  - 4,411  חובות פגומים

  -  - 15  נכסים שהתקבלו בגין אשראים שסולקו

  -  - 4,426  סך הכל נכסים שאינם מבצעים
     

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

 .מיוחדת בהשגחה או נחות, פגום אשראי סיכון )א(
 הפיגור עומק לפי הפרשה קיימת לא שבגינן לדיור הלוואות ובגין הפיגור עומק לפי הפרשה קיימת שבגינן לדיור הלוואות בגין לרבות )ב(

 .יותר או ימים 90 של בפיגור הנמצאות
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   להלן פירוט מדדי סיכון האשראי

   

 בדצמבר 31 

 2015 2014 

 באחוזים 

 1.9  1.5  שיעור יתרת אשראי לציבור פגום מיתרת האשראי לציבור

 ימים 90שיעור יתרת אשראי לציבור שאינו פגום שנמצא בפיגור של 
 0.4  0.4  או יותר מיתרת האשראי לציבור

 4.0  3.1  בעייתי בגין הציבור מסיכון אשראי כולל בגין הציבור שיעור סיכון אשראי

 0.2  0.1  שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור 

 )0.1( )0.2( שיעור המחיקות נטו בגין אשראי לציבור מיתרת האשראי לציבור הממוצעת

   

 פגומים ביתרת תנועה

 בדצמבר 31 

 2015 

 ח"במיליוני ש 

 5,191  יתרת פגומים לתחילת התקופה

 878  נוספו לפגומים במהלך התקופה

 )294( עברו מפגומים ללא פגומים במהלך התקופה

 )323( מחיקות חשבונאיות

 7  גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 )316( מחיקות חשבונאיות נטו

 )1,224( תשלומים במזומן

 4,235  פגומים לסוף התקופהיתרת 

 295  בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים: מזה
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  אשראי להפסדי הפרשה וכללי, סיווג, הערכה, גילוי

 שנכנסו הבנקים על המפקח להוראות בהתאם בעייתיים וחובות אשראי הפסדי בגין הוצאות בנושא פועל הבנק
 ההפרשה גובה את ולעדכן להעריך, לאמוד נוהג הבנק. זה מועד מאז שלהן והעדכונים 2011 בינואר 1 ביום לתוקף

 .העבר וניסיון השונים השווקים לגבי הערכות, הכלכליות לתחזיות בהתאם, קלנדרית שנה בכל אשראי להפסדי

 .קבוצתית ולהפרשה פרטנית להפרשה נחלקת האשראי לתיק בהתייחס אשראי להפסדי ההפרשה

 האשראי מתיק 0.08-כ של שיעור המהווה, ח"ש מיליון 199-ב הסתכם 2015 לשנת אשראי להפסדי ההפרשות היקף
 : גורמים עיקריים ממספר הושפע השיעור, לציבור

 .2015בינואר  19בעיקר לאור יישום העדכון להוראות הדיווח לציבור שפורסם ביום , גידול בהפרשה הקבוצתית •

 .בולטים לקוחות בגין הפרשות העדר לאור פרטניות הפרשות של נמוך שעור •

 .ובכלל זה בגין חובות שנמחקו חשבונאית, משמעותיים גביות פיהיק •

 U.13ביאור Uלמידע נוסף בנוגע להפרשות ראה 

  בדצמבר 31 

 2015 2014 

 באחוזים 

 1.7  1.6  מיתרת האשראי לציבורשיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור 

 93.6  105.9  שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור מיתרת אשראי לציבור פגום 

מיתרת אשראי לציבור פגום , שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור
 78.2  85.4  ימים או יותר 90בתוספת יתרת אשראי לציבור אשר נמצא בפיגור של 

 שיעור המחיקות נטו בגין אשראי לציבור מיתרת ההפרשה להפסדי אשראי 
 )6.8( )12.8( בגין אשראי לציבור 

   
, קריטית חשבונאית מדיניות פרק ראה אשראי להפסדי והפרשה אשראי סיכון, פגומים חובות של וגילוי מדידה להוראות בנוגע נוסף למידע

Uהפרשה להפסדי אשראי וסיווג חובות בעיתייםU. 

 האשראי ריכוזיות

 הפסדים לגרימת ופוטנציאל משותף מכנה בעלות חשיפות של קבוצה או בודדת כחשיפה מוגדר הריכוזיות סיכון
 היבט .בהן עמידה אחרי ובקרה ומעקב מגבלות קביעת ידי על בעיקר מתבצע הריכוזיות סיכוני ניהול .משמעותיים

  .הסיכון את שמשקף האשראי בתמחור גם ביטוי לידי בא הריכוזיות

  השונים המשק ענפי בין האשראי תיק פיזור

 בענף גבוה ריכוז של במצב הגלום הסיכון את לפזר במטרה השונים המשק ענפי בין פוצלמ הבנק של האשראי תיק
 .במערכת מחלקנו גבוה מימון לשיעור להגיע שואפים אנו ,יחסית נמוכה סיכון ברמת המאופיינים משק בענפי .אחד

 לסביבה בהתאם לעת מעת משתנה שונים משק ענפי ולגבי שונים פעילות מגזרי לגבי הבנק של האשראי מדיניות
 .ישראל בנק של וספציפיות כלליות ולהנחיות הבנק של הסיכון לתיאבון ,הבנק של העסקי למיקוד ,העסקית

 כחלק הבנק מגדיר הראשיים המשק ענפי 20 לגבי ישראל בנק ידי על שהוטלה הענפי הפיזור למגבלת בנוסף
 מההון כאחוז הן ,הענפים ותת משק ענפי בסיס-על האשראי תיק לפיזור פנימיות מגבלות לוש הסיכון ממדיניות

 .האשראי מסיכון כאחוז והן הרגולטורי
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 סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק

    
  2015בדצמבר  31 
 )ג()למעט נגזרים(וסיכון אשראי חוץ מאזני  ) ב(חובות )א(כולל סיכון אשראי 
 )ד(הפסדי אשראי        
  

דירוג ביצוע 
 )ו(אשראי

   :מזה1  
הוצאות 

בגין הפסדי 
 אשראי

מחיקות 
חשבונאיות 

 נטו

יתרת 
הפרשה 
להפסדי 

 פגום )ה(בעייתי )ב(חובות 1סך הכל )ה(בעייתי סך הכל  אשראי
    ח"במיליוני ש 

U בגין פעילות לווים בישראל 
Uמסחרי-ציבור         

 )40( )8( 16  50  123  1,775  2,070  124  1,951  2,075  חקלאות
  -  - )2(  -  - 501  583   - 713  713  כרייה וחציבה 

 )527( )60( 1  577  1,646  15,669  24,066  1,646  22,852  24,498  תעשיה
 )348( )15( 65  639  1,815  15,688  47,155  1,816  45,433  47,249  )ז(בינוי -ן "בינוי ונדל

פעילות  -ן "בינוי ונדל
 )582( 70  18  1,053  1,631  24,653  27,485  1,631  25,925  27,556  ן"בנדל

 )28(  - )7(  - 60  3,162  4,735  60  4,925  4,985  אספקת חשמל ומים
 )306( 12  )42( 244  908  21,531  26,374  938  25,614  26,552  )ח(מסחר

שרותי , בתי מלון
 )31( 3  4  138  190  2,666  3,037  190  2,840  3,030  הארחה ואוכל

 )39( 15  15  268  337  5,897  6,638  337  6,420  6,757  תחבורה ואחסנה

תקשורת ושרותי 
 )81( )7( )82( 255  263  4,128  5,871  267  5,895  6,162  מחשב

 )267( )12( )151( 62  75  9,570  14,709  75  20,683  20,758  שרותים פיננסיים

שרותים עסקיים 
 )92( 30  40  34  92  5,462  7,701  92  7,628  7,720  ואחרים

שרותים ציבוריים 
 )44( 17  )4( 11  26  6,523  7,742  26  7,755  7,781  וקהילתיים

 )2,385( 45  )129( 3,331  7,166  117,225  178,166  7,202  178,634  185,836  סך הכל מסחרי

 -אנשים פרטיים 
 )497( 10  14   - 779  80,633  83,292  779  82,513  83,292  הלוואות לדיור

 -אנשים פרטיים 
 )701( 245  309  63  452  36,991  65,807  452  65,363  65,815  אחר

 -סך הכל ציבור 
 )3,583( 300  194  3,394  8,397  234,849  327,265  8,433  326,510  334,943  פעילות בישראל
 )2(  - 2   -  - 2,146  3,347   - 7,048  7,048  בנקים בישראל
  -  -  -  -  - 262  262   - 37,243  37,243  ממשלת ישראל

 סך הכל 
 )3,585( 300  196  3,394  8,397  237,257  330,874  8,433  370,801  379,234  פעילות בישראל

           
 במסגרת נרכשו או שנשאלו ערך ניירות, ח"אג, חובות: כולל. נגזרים מכשירים בגין לרבות, מאזני חוץ אשראי וסיכון מאזני אשראי סיכון )א(

 לווה של חבות מגבלות לצורך שחושב כפי מאזניים חוץ פיננסיים במכשירים אשראי וסיכון נגזרים מכשירים בגין נכסים, חוזר מכר הסכמי
 . בהתאמה ח"ש מיליון 99,095 ,5,081 ,1,764 ,36,036 ,237,258בסך 

 מכר הסכמי במסגרת נרכשו או שנשאלו ערך וניירות ח"אג למעט, אחרים וחובות בבנקים פיקדונות, לממשלות אשראי, לציבור אשראי )ב(
 .חוזר

 .נגזרים מכשירים בגין למעט, לווה של חבות מגבלות לצורך שחושב כפי מאזניים חוץ פיננסים במכשירים אשראי סיכון )ג(
 ").אחרות התחייבויות" בסעיף במאזן מוצגים( מאזניים חוץ אשראי מכשירי בגין כולל )ד(
 הפיגור עומק לפי הפרשה קיימת שבגינן לדיור הלוואות בגין לרבות, מיוחדת בהשגחה או נחות, פגום מאזני וחוץ מאזני אשראי סיכון )ה(

 .יותר או ימים 90 של בפיגור הנמצאות הפיגור עומק לפי הפרשה קיימת לא שבגינן לדיור והלוואות
 .הבנק למדיניות בהתאם חדש אשראי לביצוע האשראי דירוג את תואם הדוח במועד שלו האשראי דירוג אשר אשראי סיכון )ו(
 .בניה בהליכי הנמצאות מסוימות רכישת לקבוצות שהועמדו, לדיור הלוואות כולל )ז(
 .בנייה בהליכי הנמצאות רכישה לקבוצות שהועמדו ח"ש מיליון 1,014בסך , לדיור הלוואות יתרת כוללת המסחריים החובות יתרת )ח(
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 )המשך( סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק
    

  2015בדצמבר  31 
 )ג()למעט נגזרים(וסיכון אשראי חוץ מאזני ) ב(חובות )א(כולל סיכון אשראי 
  

דירוג ביצוע 
 )ו(אשראי

 )ד(הפסדי אשראי     
   :מזה1    

הוצאות 
בגין הפסדי 

 אשראי

מחיקות 
חשבונאיות 

 נטו

יתרת 
הפרשה 
להפסדי 

 פגום )ה(בעייתי )ב(חובות 1סך הכל )ה(בעייתי סך הכל  אשראי
   ח"במיליוני ש 

Uל "בגין פעילות לווים בחו 
Uמסחרי-ציבור          

 )2( 1  2  2  2  72  127  2  126  128  חקלאות
  -  -  -  -  - 29  38   - 77  77  כרייה וחציבה

 )92( 27  )4( 98  330  4,638  7,041  330  7,965  8,295  תעשיה
 )230( 79  10  434  637  9,783  12,973  637  12,866  13,503  )ז(ן"ונדלבינוי 

  -  -  -  -  - 56  88   - 371  371  אספקת חשמל ומים
 )79( 85  )2( 31  32  5,123  7,729  32  7,786  7,818  מסחר

שרותי , בתי מלון
 )10(  - )1( 24  28  1,441  1,577  28  1,549  1,577  הארחה ואוכל

 )31( 9  )2( 86  86  198  223  86  155  241  תחבורה ואחסנה

תקשורת ושרותי 
 )1(  - )1(  -  - 677  1,782   - 2,093  2,093  מחשב

 )68( 7  45  92  92  1,619  2,801  92  16,935  17,027  שרותים פיננסיים

שרותים עסקיים 
 )16( )1( )2( 2  51  4,613  5,560  51  5,579  5,630  ואחרים

שרותים ציבוריים 
 )19( 14  )39( 1  1  391  504  1  515  516  וקהילתיים

 )548( 221  6  770  1,259  28,640  40,443  1,259  56,017  57,276  סך הכל מסחרי

 -אנשים פרטיים 
 )16( 2   - 29  50  1,172  1,176  50  1,126  1,176  הלוואות לדיור

 -אנשים פרטיים 
 )6( 8   - 22  22  409  522  22  509  531  אחר

 -סך הכל ציבור 
 )570( 231  6  821  1,331  30,221  42,141  1,331  57,652  58,983  ל"פעילות בחו
 )1(  - )3(  -  - 8,170  10,119   - 22,269  22,269  ל"בנקים בחו
  -  -  -  -  - 191  480   - 11,667  11,667  ל"בחוממשלות 

סך הכל פעילות 
 )571( 231  3  821  1,331  38,582  52,740  1,331  91,588  92,919  ל"בחו

 )4,156( 531  199  4,215  9,728  275,839  383,614  9,764  462,389  472,153  סך הכל
           

 במסגרת נרכשו או שנשאלו ערך ניירות, ח"אג, חובות: כולל. נגזרים מכשירים בגין לרבות, מאזני חוץ אשראי וסיכון מאזני אשראי סיכון )א(
 לווה של חבות מגבלות לצורך שחושב כפי מאזניים חוץ פיננסיים במכשירים אשראי וסיכון נגזרים מכשירים בגין נכסים, חוזר מכר הסכמי

 . בהתאמה ח"ש מיליון 18,049 ,6,169 , - ,30,120 ,38,581בסך 
 מכר הסכמי במסגרת נרכשו או שנשאלו ערך וניירות ח"אג למעט, אחרים וחובות בבנקים פיקדונות, לממשלות אשראי, לציבור אשראי )ב(

 .חוזר
 .נגזרים מכשירים בגין למעט, לווה של חבות מגבלות לצורך שחושב כפי מאזניים חוץ פיננסים במכשירים אשראי סיכון )ג(
 ").אחרות התחייבויות" בסעיף במאזן מוצגים( מאזניים חוץ אשראי מכשירי בגין כולל )ד(
 הפיגור עומק לפי הפרשה קיימת שבגינן לדיור הלוואות בגין לרבות, מיוחדת בהשגחה או נחות, פגום מאזני וחוץ מאזני אשראי סיכון )ה(

 .יותר או ימים 90 של בפיגור הנמצאות הפיגור עומק לפי הפרשה קיימת לא שבגינן לדיור והלוואות
 .הבנק למדיניות בהתאם חדש אשראי לביצוע האשראי דירוג את תואם הדוח במועד שלו האשראי דירוג אשר אשראי סיכון )ו(
 .בניה בהליכי הנמצאות מסוימות רכישת לקבוצות שהועמדו, לדיור הלוואות כולל )ז(
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 )המשך( סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק
  

 )ט(2014בדצמבר  31 
 )ג()למעט נגזרים(וסיכון אשראי חוץ מאזני  )ב(חובות )א(כולל סיכון אשראי 
  

 דירוג
 ביצוע 

 )ו(אשראי

 )ד(הפסדי אשראי     
   :מזה1    

הוצאות 
בגין הפסדי 

 אשראי

מחיקות 
חשבונאיות 

 נטו

יתרת 
הפרשה 
להפסדי 

 פגום )ה(בעייתי )ב(חובות 1סך הכל )ה(בעייתי סך הכל  אשראי
    ח"במיליוני ש 

U בגין פעילות לווים בישראל 
Uמסחרי-ציבור     

 )17( 16  )4( 46  118  1,812  2,121  122  2,010  2,132  חקלאות
 )4(  - )4(  - 1  629  754  1  756  757  כרייה וחציבה 

 )442( )100( )151( 495  2,195  18,333  28,096  2,206  26,908  29,114  תעשיה
 )279( )146( )303( 748  1,399  16,161  46,338  1,401  45,010  46,411  )ז(בינוי -ן "בינוי ונדל

פעילות  -ן "בינוי ונדל
 )684( )2( 159  1,375  1,920  22,269  25,099  1,928  23,259  25,187  ן"בנדל

 )12( 1  1  3  64  3,821  4,719  64  5,200  5,264  אספקת חשמל ומים
 )371( 99  75  318  1,680  22,144  26,849  1,707  25,388  27,095  )ח(מסחר

שרותי , בתי מלון
 )32( )46( )45( 165  200  2,597  2,907  200  2,726  2,926  הארחה ואוכל

 )34( 20  )39( 314  510  5,296  6,054  510  5,600  6,110  תחבורה ואחסנה

תקשורת ושרותי 
 )212( 27  )30( 256  512  4,079  5,332  515  5,436  5,951  מחשב

 )306( )77( 245  20  53  10,006  17,455  69  24,815  24,884  שרותים פיננסיים

שרותים עסקיים 
 )75( 17  27  35  114  4,871  7,039  114  6,963  7,077  ואחרים

ציבוריים שרותים 
 )56( )4( 39  11  39  6,087  7,150  39  7,158  7,197  וקהילתיים

 )2,524( )195( )30( 3,786  8,805  118,105  179,913  8,876  181,229  190,105  סך הכל מסחרי

 -אנשים פרטיים 
 )495( 7  22   - 774  74,651  77,091  774  76,317  77,091  הלוואות לדיור

 -אנשים פרטיים 
 )638( 171  355  102  440  34,472  66,000  440  65,587  66,027  אחר

 -סך הכל ציבור 
 )3,657( )17( 347  3,888  10,019  227,228  323,004  10,090  323,133  333,223  פעילות בישראל
  -  - )1(  -  - 1,581  1,658   - 6,814  6,814  בנקים בישראל
  -  -  -  -  - 294  294   - 24,497  24,497  ממשלת ישראל

 סך הכל 
 )3,657( )17( 346  3,888  10,019  229,103  324,956  10,090  354,444  364,534  פעילות בישראל

           
 במסגרת נרכשו או שנשאלו ערך ניירות, ח"אג, חובות: כולל. נגזרים מכשירים בגין לרבות, מאזני חוץ אשראי וסיכון מאזני אשראי סיכון )א(

 לווה של חבות מגבלות לצורך שחושב כפי מאזניים חוץ פיננסיים במכשירים אשראי וסיכון נגזרים מכשירים בגין נכסים, חוזר מכר הסכמי
 . בהתאמה ח"ש מיליון 101,580 ,8,283 ,2,000, 23,569 ,229,102בסך 

 מכר הסכמי במסגרת נרכשו או שנשאלו ערך וניירות ח"אג למעט, אחרים וחובות בבנקים פיקדונות, לממשלות אשראי, לציבור אשראי )ב(
 .חוזר

 .נגזרים מכשירים בגין למעט, לווה של חבות מגבלות לצורך שחושב כפי מאזניים חוץ פיננסים במכשירים אשראי סיכון )ג(
 ").אחרות התחייבויות" בסעיף במאזן מוצגים( מאזניים חוץ אשראי מכשירי בגין כולל )ד(
 הפיגור עומק לפי הפרשה קיימת שבגינן לדיור הלוואות בגין לרבות, מיוחדת בהשגחה או נחות, פגום מאזני וחוץ מאזני אשראי סיכון )ה(

 .יותר או ימים 90 של בפיגור הנמצאות הפיגור עומק לפי הפרשה קיימת לא שבגינן לדיור והלוואות
 .הבנק למדיניות בהתאם חדש אשראי לביצוע האשראי דירוג את תואם הדוח במועד שלו האשראי דירוג אשר אשראי סיכון )ו(
 .בניה בהליכי הנמצאות מסוימות רכישת לקבוצות שהועמדו, לדיור הלוואות כולל )ז(
 .בנייה בהליכי הנמצאות רכישה לקבוצות שהועמדו ח"ש מיליון 1,216בסך , לדיור הלוואות יתרת כוללת המסחריים החובות יתרת )ח(
לגבי סיווג אחיד של ענפי " ס"הלמ"בנוגע לאימוץ הוראות , 2014מספרי ההשוואה סווגו מחדש בעקבות חוזר בנק ישראל מאפריל  )ט(

 .1993אשר מחליף את הסיווג שנקבע בשנת , 2011 -הכלכלה 
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 )המשך( סיכון האשראי הכולל לציבור לפי ענפי משק
  

 )ח(2014בדצמבר  31 
 )ג()למעט נגזרים(וסיכון אשראי חוץ מאזני  )ב(חובות )א(כולל אשראי סיכון 
  

 דירוג
 ביצוע

 )ו(אשראי

 )ד(הפסדי אשראי      
   :מזה1    

הוצאות 
בגין הפסדי 

 אשראי

מחיקות 
חשבונאיות 

 נטו

יתרת 
הפרשה 
להפסדי 

 פגום )ה(בעייתי )ב(חובות 1סך הכל )ה(בעייתי סך הכל  אשראי
    ח"במיליוני ש 

Uל "בגין פעילות לווים בחו 
Uמסחרי-ציבור          

 )2(  - 1  3  3  64  74  3  77  80  חקלאות
  -  -  -  -  - 4  4   - 4  4  כרייה וחציבה

 )146( 55  )18( 209  466  4,826  7,906  466  8,703  9,169  תעשיה
 )319( 113  36  563  610  8,832  11,456  610  11,291  11,901  )ז(ן"בינוי ונדל

 )1( 1  1   -  - 38  124   - 386  386  אספקת חשמל ומים
 )135( 105  61  165  172  5,109  7,811  172  7,686  7,858  מסחר

שרותי , בתי מלון
 )13( 1  3  43  43  1,364  1,537  43  1,501  1,544  הארחה ואוכל

 )14(  - 4  24  24  204  210  24  327  351  תחבורה ואחסנה

תקשורת ושרותי 
 )2(  -  - 2  2  686  1,415  2  1,734  1,736  מחשב

 )56( 1  15  97  97  1,876  2,949  97  17,698  17,795  שרותים פיננסיים

שרותים עסקיים 
 )12( 18  6  37  66  3,814  4,469  66  4,896  4,962  ואחרים

שרותים ציבוריים 
 )93(  - 11  70  80  322  585  80  628  708  וקהילתיים

 )793( 294  120  1,213  1,563  27,139  38,540  1,563  54,931  56,494  סך הכל מסחרי

 -אנשים פרטיים 
 )18( 3  2  34  54  1,212  1,268  54  1,214  1,268  הלוואות לדיור

 -אנשים פרטיים 
 )14( 25  1  31  41  889  1,035  41  1,013  1,054  אחר

 -סך הכל ציבור 
 )825( 322  123  1,278  1,658  29,240  40,843  1,658  57,158  58,816  ל"פעילות בחו
 )4(  - 3   -  - 17,555  19,045   - 32,527  32,527  ל"בנקים בחו

  -  -  -  -  - 234  429   - 5,648  5,648  ל"ממשלות בחו

סך הכל פעילות 
 )829( 322  126  1,278  1,658  47,029  60,317  1,658  95,333  96,991  ל"בחו

 )4,486( 305  472  5,166  11,677  276,132  385,273  11,748  449,777  461,525  סך הכל
           

 במסגרת נרכשו או שנשאלו ערך ניירות, ח"אג, חובות: כולל. נגזרים מכשירים בגין לרבות, מאזני חוץ אשראי וסיכון מאזני אשראי סיכון )א(
 לווה של חבות מגבלות לצורך שחושב כפי מאזניים חוץ פיננסיים במכשירים אשראי וסיכון נגזרים מכשירים בגין נכסים, חוזר מכר הסכמי

 . בהתאמה ח"ש מיליון 17,485 ,8,625 , - ,23,851 ,47,030בסך 
 מכר הסכמי במסגרת נרכשו או שנשאלו ערך וניירות ח"אג למעט, אחרים וחובות בבנקים פיקדונות, לממשלות אשראי, לציבור אשראי )ב(

 .חוזר
 .נגזרים מכשירים בגין למעט, לווה של חבות מגבלות לצורך שחושב כפי מאזניים חוץ פיננסים במכשירים אשראי סיכון )ג(
 ").אחרות התחייבויות" בסעיף במאזן מוצגים( מאזניים חוץ אשראי מכשירי בגין כולל )ד(
 הפיגור עומק לפי הפרשה קיימת שבגינן לדיור הלוואות בגין לרבות, מיוחדת בהשגחה או נחות, פגום מאזני וחוץ מאזני אשראי סיכון )ה(

 .יותר או ימים 90 של בפיגור הנמצאות הפיגור עומק לפי הפרשה קיימת לא שבגינן לדיור והלוואות
 .הבנק למדיניות בהתאם חדש אשראי לביצוע האשראי דירוג את תואם הדוח במועד שלו האשראי דירוג אשר אשראי סיכון )ו(
 .בניה בהליכי הנמצאות מסוימות רכישת לקבוצות שהועמדו, לדיור הלוואות כולל )ז(
 ענפי של אחיד סיווג לגבי" ס"הלמ" הוראות לאימוץ בנוגע, 2014 מאפריל ישראל בנק חוזר בעקבות מחדש סווגו ההשוואה מספרי )ח(

 .1993 בשנת שנקבע הסיווג את מחליף אשר, 2011 - הכלכלה
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  ן"והנדל הבינוי בענף הסיכון ומגבלות הפעילות

, המשק ענפי ליתר בדומה. המשק ענפי מבין ביותר הגדולה החשיפה לבנק שבו הפעילות תחום הינו ן"הנדל תחום

 מוגדרים וכן, ן"הנדל לתחום ענפית ותת ענפית ברמה מגבלות האשראי וסיכוני האשראי ממדיניות כחלק מוגדרות

 . עסקות למימון והפרמטרים המתודולוגיה

 מרוכז בענף הבנק של מהפעילות משמעותי שחלק בכך מתבטא ן"הנדל ענף למימון לאומי שנותן הדגש, בנוסף

 . זה מתחום לקוחות בליווי המתמחה נפרד במערך

, למגורים בניה ייזום - השונים המגזרים בין הבחנה תוך האשראי תיק גיוון על הקפדה תוך נעשה ן"הנדל ענף מימון

 מוצרי תעשיית, מניבים נכסים - למגורים לא ן"בנדל פעילויות, תשתית עבודות, ביצוע קבלנות כולל בניין קבלנות

 .הרלוונטיים לביקושים בהתאם הפרויקטים מוקמים שבהם גיאוגרפיים אזורים ובין, לבנייה במוצרים מסחר, בנייה

 תקופתית בבחינה המאופיין) Construction Loan" (הסגור הפרויקט" במתכונת נעשה הבנייה ממימון מהותי חלק

 .חיצוניים בנייה מפקחי וסיוע הסתמכות תוך, צמוד ומעקב

 כבישי, התפלה מתקני, כח תחנות( תשתית של בפרויקטים השקעות מימון של מורכבות בעסקאות טיפול לצורך

 ובונה העסקאות את הבוחנת ייעודית יחידה בבנק קיימת' וכו - Build Operate Transfer( BOT( פרויקטים, אגרה

 .העסקה במימון ההון משוק גורמים של אפשרי שיתוף כולל, המימון חבילת את

נוהג , את לקוחותיו בכל המקומות בהם הם פועלים ומתוך מגמה לפזר סיכוניםכחלק מאסטרטגיית הבנק לממן 

המימון מתבצע סלקטיבית תוך מתן העדפה ללקוחות אשר לבנק יש ניסיון . ל"ן בחו"הבנק להשתתף גם במימון נדל

ל "נים בחוהפרויקטים הממומ. ל"בארץ ובחו, באופן מבוקר ותוך ראיה כוללת של פעילות הלקוח, זאת. חיובי עימם

מלווים הפרויקטים על ידי שלוחת  - ככלל. תוך התחשבות גם בסיכון המדיני והכלכלי של המדינה, נבחנים לעומק

 .ל"הבנק הרלבנטית בחו

 :)ל"בישראל ובחו(ן "ונדל בינוי לענף החבויות התפתחות להלן

   בדצמבר 31  

  השינוי  2014 2015 

 באחוזים ח"במיליוני ש  ח"במיליוני ש 

 6.3 2,981 47,650 50,631 מאזני סיכון אשראי

 12.0 897 7,482 8,379 )א(ערבויות לרוכשי דירות

 3.3 931 28,367 29,298 חוץ מאזני אחר סיכון אשראי

 5.8 4,809 83,499 88,308 סך הכל
      

 .משוקלל לשווה ערך מאזן )א(
      
 בישראל ן"ונדל בינוי לענף האשראי סיכון. 4.48%-ב 2015-ב עלה בישראל ן"ונדל בינוי בענף האשראי סיכון כל סך

 שיעור קביעת לצורך ישראל בנק שקבע החישוב כללי לפי, מאידך. בישראל האשראי סיכון כל מסך 22.33%-כ מהווה

 לא 2014-ו 2015 בשנים. בארץ החבויות כל מסך 18.92%-לכ מגיע בבנק בענף החבות כל סך, הענפי הריכוזיות

 .ענפית חבויות מריכוזיות חריגה הייתה
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 הכולל האשראי על נוספים נתונים להלן

 :בודד ללווה האשראי גודל לפי מאזני-חוץ אשראי וסיכון לציבור האשראי כל סך התפלגות להלן

 2014בדצמבר  31 2015בדצמבר  31  

 ח "תקרת האשראי באלפי ש

 שיעור 
 ממספר 
 סך הכל 

 הלווים

 שיעור 
 מסך הכל 
 האשראי 

 המאזני

 שיעור 
 מסך הכל 

 אשראי 
 חוץ מאזני

 שיעור 
 ממספר 
 סך הכל 

 הלווים

 שיעור 
 מסך הכל 
 האשראי 

 המאזני

 שיעור 
 מסך הכל 

 אשראי 
 חוץ מאזני

 באחוזים באחוזים עד -מ

- 80 81.3 5.8 18.3 80.7 6.3 20.6 

80 600 14.9 19.9 10.9 16.1 21.1 11.0 

600 1,200 2.5 15.4 3.8 2.2 13.4 2.9 

1,200 2,000 0.7 7.2 2.4 0.6 5.9 1.9 

2,000 8,000 0.4 9.6 5.3 0.4 8.8 4.5 

8,000 20,000 0.1 6.6 4.2 0.1 6.7 4.6 

20,000 40,000 0.04 6.3 5.3 0.04 6.6 5.5 

40,000 200,000 0.04 15.7 18.3 0.03 14.4 17.9 

 21.6 11.5 )א(0.01 23.7 10.8 )א(0.01 800,000 200,000

 9.5 5.3 )ב(0.001 7.8 2.7 )ב(0.001   800,000מעל 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  סך הכל
         
 .לווים 153 - 2014-וב לווים 154 - 2015-ב )א(
 .לווים 18 - 2014-וב לווים 13 - 2015-ב )ב(

 U.ג.29 ביאורU ראה - גודל לפי האשראי חלוקת על למידע נוסף

 בחתך ח"ש מיליון 800 על עולה בודד ללווה שהיקפם מאזני חוץ אשראי וסיכון לציבור אשראי יתרות פירוט להלן

 :2015 בדצמבר 31 ליום האשראי גודל של יותר מפורט

 לווה של אשראי גודל לפי אשראי סיכון .1

 2015בדצמבר  31  

 חוץ מאזני סיכון אשראי אשראי מאזני מספר לווים  

 ח "תקרת האשראי במיליוני ש
 סך 

 הכל
צדדים : מזה

 קשורים
 סך

 הכל
צדדים : מזה

 קשורים
 סך 

 הכל
צדדים : מזה

 קשורים
 ח"במיליוני ש   עד -מ

800 1,200  8 -  1,926 -  5,226 - 

1,200 1,600  2 -  2,205 -  615 - 

1,600 2,000  1 -  35 -  1,613 - 

2,000 2,185  2 -  3,065 -  1,193 - 

 - 8,647  - 7,231  - 13   סך הכל
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 :)המשך( לווה של אשראי גודל לפי האשראי סיכון

 2014בדצמבר  31   

 חוץ מאזני סיכון אשראי אשראי מאזני מספר לווים   

 ח "תקרת האשראי במיליוני ש
 סך 

 הכל
צדדים : מזה

 קשורים
 סך

 הכל
צדדים : מזה

 קשורים
 סך 

 הכל
צדדים : מזה

 קשורים

 ח"במיליוני ש   עד -מ

800 1,200 10 - 4,656 - 5,290 - 

1,200 1,600 2 - 268 - 2,360 - 

1,600 2,000 2 - 2,942 - 400 - 

2,000 2,400 3 - 4,068 - 2,019 - 

2,800 2,855 1 - 2,157 - 698 - 

 - 10,767 - 14,091 - 18  סך הכל

         
4Fקבוצות לווים

1 

לצורכי דיווח שוטף , הבנק מנהל מעקב ייעודי אחר חשיפות האשראי של קבוצות הלווים הגדולות על כל מרכיביהן

, מתקיים תהליך פנימי, בנוסף. בחינת עמידת היקף החבות במגבלות הרגולטוריות ולצרכי מעקב פנימי ,לבנק ישראל

ומתבצעים תיאום וזרימת , ")ראש קבוצה("אשר במסגרתו נקבע לכל אחת מהקבוצות הגדולות גורם מרכז בבנק 

אי ועל סיכון הריכוזיות במטרה להגביר במידה מרבית את השליטה על חשיפות האשר, מידע על מרכיבי הקבוצה

ומחייב את הגורמים , מתקיים בין היחידות השונות בלאומי והוא כולל גם את חברות הבנות שלו, תהליך זה. הנגזר מהן

העסקיים המעורבים בניהול קבוצות הלווים בהזרמה שוטפת של מידע רלבנטי ביחס לבקשות אשראי שעולות על 

 . הפרק וביחס לסיכון הפרטים בקבוצה

נדרש ראש הקבוצה להביא בפני דירקטוריון , ביחס למספר מצומצם של קבוצות הלווים הגדולות ביותר, יתר על כן

 .סקירה מקיפה אודות הקבוצה, אחת לשנה, הבנק

מיושם בבנק תהליך פנימי של אמידת סיכון הריכוזיות הגלום , במישור של ניהול תיק האשראי של הבנק כמכלול

, התהליך האמור. והשפעתו של סיכון זה על רמת הסיכון הכוללת של התיק, ת הלווים הגדולותבחשיפות לכלל קבוצו

והן לקיים מעקב וניטור שוטף אחר , מאפשר הן לכמת את הקצאת ההון ההולמת על פי הוראות ניהול בנקאי תקין

 . המגמות של מרכיב ריכוזיות זה כחלק ממגמות ההתפתחות של כלל התיק

בינואר  1-עדכון אשר נכנס לתוקף ב, 313ד בכל הדרישות של העדכון להוראת ניהול בנקאי תקין הבנק ערוך לעמו

 .אשר ביחס אליו מוגדרת המגבלה) 2018בדצמבר  31-בהדרגה עד ל( 1ואשר עיקרו מעבר להון רובד  2016

                                                           
ידי יותר מאדם אחד יש לכלול כאשר תאגיד נשלט על . אדם השולט בו וכל מי שנשלט על ידי אלה, הלווה: קבוצת לווים הם כל אלה יחד 1

לרבות התאגיד הנשלט וכל מי שנשלט על , )מבחינה הונית: כגון(בקבוצת לווים אחת את אותם שולטים שהתאגיד הנשלט הוא מהותי עבורם 
ננסית של אחד לווים הקשורים באופן שפגיעה ביציבות הפי; תאגיד מוחזק שהינו מהותי עבור מחזיק שאין לו שליטה וכל הנשלט על ידם. ידם

 .או שאותם גורמים עלולים להשליך על היציבות הפיננסית של שניהם, מהם עלולה להשליך על היציבות הפיננסית של האחר
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 על חבות של לווה ושל קבוצת לווים  מגבלות

מהון הבנק  15%קבוצה חשיפת אשראי לקבוצת לווים אשר חבותם עולה על אין ל 2015בדצמבר  31ליום  .1

 ).313כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין (

קבוצות לווים וקבוצות לווים בנקאיות , אין לקבוצה חשיפת אשראי ללווים גדולים 2015בדצמבר  31ליום  .2

 . מהון הבנק 120%מגבלה הרגולטוריות הינה בשיעור ה. מהון הבנק 10%שחבותם עולה על שיעור של 

 גיאוגרפי פיזור

 :אזורים/למדינות הלווים פעילות של החשיפה נתוני מיפוי

 ללווים וחשיפה ענפי לפיזור בנוסף( בתיק הפוטנציאליים האשראי ריכוזיות מסיכוני כאחד הוגדר הגיאוגרפי הפיזור

 חשוף שהלווה במדינות ביטחונית/פוליטית/כלכלית הידרדרות: משמעותו גיאוגרפי סיכון). לווים ולקבוצות גדולים

 .בהתחייבויותיה לעמוד וביכולתה החברה של הפיננסי במצבה לפגיעה להביא עלולה אליהן

 המתייחסות שאלות נכללות, עסקיים לווים של הפנימי הדירוג לאמידת המשמשים לווים דירוג שאלוני במסגרת

, הפירמה של המזומנים תזרים תמהיל או/ו ההכנסות תמהיל של בהיבט הינה ההתייחסות. הגיאוגרפית לחשיפה

 מרכז/מפעל: כמו, ההכנסה ליצירת המשמשים נכסים( פעילותה את והיוצרים המשמשים המהותיים הנכסים מיקום

 . החברה לחובות כבטוחות המשמשים לנכסים וכן) 'וכד, מניב נכס/מטה משרדי/מחסן/לוגיסטי

 לצורך, השונות למדינות הלווים של החשיפה של כולו התיק בראיית בחינה לערוך לבנק מאפשרים אלה נתונים

 .הסיכונים וניהול מעקב

 זרות למדינות חשיפה

 :כדלקמן סופי סיכון בסיס על מוצגת זרות למדינות חשיפה הבנקים על המפקח להוראת בהתאם

 הסופי בסיכון הנושא החייב של החוקית התושבות למדינת החשיפה כסכום תטופל חוב של המאזנית היתרה .1

 .אשראי ונגזרי נזילים בטחונות, ערבויות השפעת לאחר

 .הנייר מנפיק של התושבות למדינת החשיפה כסכום תטופל במניות השקעה של מאזנית יתרה .2

 שחושב כפי לעסקה הנגדי הצד של התושבות למדינת מאזנית חוץ כחשיפה מוצג מאזני חוץ אשראי סיכון .3

 .לווה חבות מגבלות לצורך

 :כדלהלן תהיה הסופי הסיכון קביעת של בהיבט לביטחונות התייחסות

 .הערב של התושבות למדינת בהתאם -' ג צד ערבויות .א

 .הערך נייר מנפיק של הינה התושבות מדינת - הערך ניירות .ב



 
 

150 

 .סופי סיכון קביעת לצורך ביטחון מהווים אינם חייבים ויתרות ן"נדל כי בהוראה הובהר .ג

 בלבד ספציפיים ביטחונות נלקחו הסופי הסיכון קביעת לצורך .ד

) ספרד ומדינות בנלוקס, איטליה, צרפת, גרמניה(אירופה , 52%ב "בארה: החשיפות לפי מדינות מתחלקות כדלהלן

 .14%ומדינות אחרות , 19%בריטניה , 15%

 מהן אחת לכל החשיפה סכום שסך למדינות חשיפות ובדבר, זרות למדינות החשיפות כל סך בדבר מידע -' א חלק

 :ביניהם הנמוך לפי, ההון יחס חישוב לצורך ההון מסך 20% מעל או הנכסים מסך 1% מעל הוא

 2015בדצמבר  31  
 )א(חשיפה מאזנית  

 מאזנית מעבר לגבולחשיפה   

 חשיפה מאזנית של שלוחות
 התאגיד הבנקאי במדינה זרה

 לתושבים מקומיים

 לאחרים לבנקים )ג(לממשלות  

חשיפה 
מאזנית 

לפני ניכוי 
התחייבויות

 מקומיות

ניכוי בגין 
התחייבויות

 מקומיות

חשיפה 
מאזנית נטו 
לאחר ניכוי 
התחייבויות 

 מקומיות
 ח"במיליוני ש  

        המדינה
 10,710  11,310  22,020  10,748  2,577  9,652   ארצות הברית

 4,872  2,143  7,015  3,022  2,942  39   בריטניה
 -  -  -  942  635  552   צרפת
 434  101  535  1,194  334  -   שוויץ

 -  -  -  1,583  1,519  -   גרמניה
 621  651  1,272  5,218  4,001  389   אחרות

 16,637  14,205  30,842  22,707  12,008  10,632   סך כל החשיפה למדינות זרות
 LDC   212  943  719  1,180  647  533סך כל החשיפה למדינות 
 סך כל החשיפה למדינות

 -  -  -  408  57  97  )ד(GIIPS-ה
        

 ראה הערות בעמוד הבא
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 מהן אחת לכל החשיפה סכום שסך למדינות חשיפות ובדבר, זרות למדינות החשיפות כל סך בדבר מידע -' א חלק

 :)המשך( ביניהם הנמוך לפי, ההון יחס חישוב לצורך ההון מסך 20% מעל או הנכסים מסך 1% מעל הוא

  2015בדצמבר  31 

 )ב)(א(חשיפה חוץ מאזנית )א(חשיפה מאזנית 

      
 חשיפה מאזנית

 מעבר לגבול

 תקופת פרעון      

 

סך כל 
החשיפה 
 המאזנית

 סיכון אשראי
 מאזני בעייתי

 :מזה
יתרת 
חובות 

 פגומים

סך 
החשיפה 

החוץ 
 מאזנית 

סיכון : מזה
חוץ  אשראי
מאזני 
 מעל שנה עד שנה                  בעייתי

      ח"במיליוני ש 

        המדינה

 16,036  6,941  -  6,153  299  733  33,687  ארצות הברית

 4,286  1,717  -  3,846  229  247  10,875  בריטניה

 1,257  872  -  1,126  8  10  2,129  צרפת

 566  962  -  412  -  -  1,962  שוויץ

 1,220  1,882  -  259  -  -  3,102  גרמניה

 7,219  2,389  -  3,068  282  294  10,229  אחרות

 30,584  14,763  -  14,864  818  1,284  61,984  סך כל החשיפה למדינות זרות

 LDC  2,407  210  199  2,128  -  521  1,353סך כל החשיפה למדינות 

 סך כל החשיפה למדינות
 340  222  -  250  -  -  562  )ד(GIIPS-ה
        
 ולפני אשראי להפסדי ההפרשה השפעת לפני מוצגים פגומים וחובות בעייתי מסחרי אשראי סיכון, מאזני וחוץ מאזני אשראי סיכון )א(

 .מאזני חוץ סיכון רכיבי כולל לא. לווים וקבוצת לווה של חבות על מגבלות לצורך לניכוי המותרים הביטחונות השפעת
 .לווה של חבות מגבלות לצורך שחושב כפי מאזניים חוץ פיננסיים במכשירים אשראי סיכון )ב(
 .מרכזיים ובנקים רשמיים מוסדות, ממשלות כולל )ג(
 .וספרד יוון, איטליה, אירלנד, פורטוגל: המדינות את כוללת GIIPS-ה למדינות החשיפה )ד(
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 מהן אחת לכל החשיפה סכום שסך למדינות חשיפות ובדבר, זרות למדינות החשיפות כל סך בדבר מידע -' א חלק

 :)המשך( ביניהם הנמוך לפי, ההון יחס חישוב לצורך ההון מסך 20% מעל או הנכסים מסך 1% מעל הוא

 2014בדצמבר  31  

 )א(חשיפה מאזנית  

 חשיפה מאזנית מעבר לגבול  

 חשיפה מאזנית של שלוחות
 התאגיד הבנקאי במדינה זרה

 לתושבים מקומיים

 לאחרים לבנקים )ג(לממשלות  

חשיפה 
מאזנית 

לפני ניכוי 
התחייבויות

 מקומיות

ניכוי בגין 
התחייבויות

 מקומיות

חשיפה 
מאזנית נטו 
לאחר ניכוי 
התחייבויות 

 מקומיות

 ח"במיליוני ש  

        המדינה

 9,119  9,246  18,365  10,722  6,906  3,631   ארצות הברית

 4,880  2,081  6,961  4,759  5,028  240   בריטניה

 -  -  -  644  1,645  -   צרפת

 1,308  1,035  2,343  1,090  749  -   שוויץ

 -  -  -  2,635  2,263  -   גרמניה

 749  767  1,516  5,409  6,974  781   אחרות

 16,056  13,129  29,185  25,259  23,565  4,652   סך כל החשיפה למדינות זרות

 LDC   247  1,513  1,588  1,370  714  656סך כל החשיפה למדינות 

 סך כל החשיפה למדינות
 -  -  -  360  226  -   )ד(GIIPS-ה
        

 ראה הערות בעמוד הבא
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 מהן אחת לכל החשיפה סכום שסך למדינות חשיפות ובדבר, זרות למדינות החשיפות כל סך בדבר מידע -' א חלק

 :)המשך( ביניהם הנמוך לפי, ההון יחס חישוב לצורך ההון מסך 20% מעל או הנכסים מסך 1% מעל הוא

  2014בדצמבר  31 

 )ב)(א(חשיפה חוץ מאזנית )א(חשיפה מאזנית 

      
חשיפה מאזנית מעבר 

 לגבול

 תקופת פרעון      

 

סך כל 
החשיפה 
 המאזנית

 סיכון אשראי
 מאזני בעייתי

יתרת 
חובות 

 פגומים

סך 
החשיפה 

החוץ 
 מאזנית 

סיכון : מזה
חוץ  אשראי
מאזני 
 מעל שנה עד שנה                  בעייתי

      ח"במיליוני ש 

        המדינה

 15,054  6,205  -  6,279  349  615  30,378  ארצות הברית

 6,117  3,910  9  3,339  385  424  14,907  בריטניה

 2,213  76  -  1,151  8  11  2,289  צרפת

 356  1,483  -  398  -  -  3,147  שוויץ

 1,280  3,618  -  292  2  2  4,898  גרמניה

 5,057  8,107  -  1,802  486  523  13,913  אחרות

 30,077  23,399  9  13,261  1,230  1,575  69,532  סך כל החשיפה למדינות זרות

 LDC  4,004  406  371  984  -  810  2,538סך כל החשיפה למדינות 

 סך כל החשיפה למדינות
 93  493  -  39  -  -  586  )ד(GIIPS-ה
        
 ולפני אשראי להפסדי ההפרשה השפעת לפני מוצגים פגומים וחובות בעייתי מסחרי אשראי סיכון, מאזני וחוץ מאזני אשראי סיכון )א(

 .מאזני חוץ סיכון רכיבי כולל לא. לווים וקבוצת לווה של חבות על מגבלות לצורך לניכוי המותרים הביטחונות השפעת
 .לווה של חבות מגבלות לצורך שחושב כפי מאזניים חוץ פיננסיים במכשירים אשראי סיכון )ב(
 .מרכזיים ובנקים רשמיים מוסדות, ממשלות כולל )ג(
 .וספרד יוון, איטליה, אירלנד, פורטוגל: המדינות את כוללת GIIPS-ה למדינות החשיפה )ד(
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 החשיפה שסך זרות למדינות מצרפית מאזנית חשיפה אין 2014בדצמבר  31 וליום 2015 בדצמבר 31 ליום -' ב חלק

 .הנמוך לפי, מההון 20% לבין 15% בין או במאוחד הנכסים מסך 1% לבין 0.75% בין הינו מהן אחת לכל

 סיוע מקבלת אשר מדינה( ישראל בנק ידי על שהוגדר כפי נזילות בעיות עם זרות למדינות החשיפה סכום -' ג חלק

 ומתייחס ח"ש מיליון 722 בסך מסתכם) יותר נמוך או CCC אשראי בדירוג מדורגות שהתחייבויותיה או IMF-מ כספי

 ). מדינות 15-ל והתייחס ח"ש מיליון 1,712 בסך מסתכם 2014בדצמבר  31-ב( מדינות 11-ל

 2015 בדצמבר 31 ליום, העולמי הבנק של הדירוג כפי המדינות של האשראי דרוג לפי למדינות החשיפה להלן

 :ח"ש במיליוני

 
 חשיפה 
 מאזנית 

 חשיפה
 חוץ מאזנית

 סך הכל 
 חשיפה

 אחוז
 החשיפה

 מסך הכל

 מזה
 סיכון אשראי

 מסחרי בעייתי

 1,071  88.9% 68,343  12,628  55,715  עם הכנסה גבוהה OECDמדינות 

 3  5.2% 3,970  108  3,862  מדינות עם הכנסה גבוהה

 206  5.3% 4,093  1,734  2,359  מדינות עם הכנסה בינונית גבוהה

 4  0.6% 440  393  47  מדינות עם הכנסה בינונית נמוכה

 -  -  2  1  1  מדינות עם הכנסה נמוכה

 1,284  100% 76,848  14,864  61,984  סך הכל

      
 :כדלהלן לנפש הלאומית להכנסה בהתאם הינה המדינות הגדרת

 .לנפש דולר 12,736 מעל - גבוהה הכנסה

 .לנפש דולר 12,735 עד דולר 4,126-מ - גבוהה-בינונית הכנסה

 .לנפש דולר 4,125 עד דולר 1,046-מ - נמוכה -בינונית הכנסה

 .לנפש דולר 1,045 עד - נמוכה הכנסה

 :מהקטגוריות אחת בכל העיקריות המדינות שמות להלן

 :OECD מדינות .1

, צרפת, הונגריה, ישראל, פינלנד, דנמרק, כיה'צ, קנדה, בלגיה, אירלנד, אוסטריה, אוסטרליה, איטליה, ב"ארה

 .קוריאה ודרום גרמניה, פולין, שבדיה, הולנד, סלובניה, לוקסמבורג, שוויץ, ספרד, יפן, בריטניה

 :גבוהה הכנסה עם מדינות .2

 .וקרואטיה רוסיה, קיימן איי, סינגפור, מונקו, קונג הונג

 :גבוהה בינונית הכנסה עם מדינות .3

 .ופרו קולומביה, סין, טורקיה, אפריקה דרום, רומניה, פנמה, מקסיקו, בולגריה, ברזיל

 :נמוכה בינונית הכנסה עם מדינות .4

 .ואוקראינה פיליפינים, פרגואי, הודו, מצרים

 :נמוכה הכנסה עם מדינות .5

 .ונפאל האיטי, אפריקה ממדינות גדול חלק
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  זרים פיננסיים למוסדות אשראי חשיפת

 :)א(זרים פיננסיים למוסדות אשראי חשיפת להלן

 2015בדצמבר  31ליום  

 
 סיכון אשראי

 )ב(מאזני
חוץ  סיכון אשראי
 )ג(מאזני נוכחי

חשיפת אשראי 
 נוכחית

   ח"במיליוני ש 

    )ד(דרוג אשראי חיצוני

 AA- עד AAA   13,048  2,789  15,837 

 A- עד A+  2,323  54  2,377 

 BBB- עד BBB+  440  241  681 

 B- עד BB+  1  2  3 

 B  35  -  35 -נמוך מ 

 181  8  173  ללא דרוג

 19,114  3,094  16,020  סך הכל חשיפת אשראי נוכחית למוסדות פיננסיים זרים

 -  -  -  יתרות חובות בעייתיים

 2014בדצמבר  31ליום  

 
 סיכון אשראי

 )ב(מאזני
חוץ  סיכון אשראי
 )ג(מאזני נוכחי

חשיפת אשראי 
 נוכחית

   ח"במיליוני ש 

    )ד(דרוג אשראי חיצוני

 AA- עד AAA   23,360  1,595  24,955 

 A- עד A+  2,167  1  2,168 

 BBB- עד BBB+  1,890  150  2,040 

 B- עד BB+  83  2  85 

 B  -  1  1 -נמוך מ 

 250  2  248  ללא דרוג

 29,499  1,751  27,748  סך הכל חשיפת אשראי נוכחית למוסדות פיננסיים זרים

 -  -  -  יתרות חובות בעייתיים
    
 . מוסדיים וגופים ביטוח חברות, להשקעות בנקים, בנקים: כוללים זרים פיננסיים מוסדות )א(
 הוגן שווי( נגזרים מכשירים בגין אחרים נכסים ,חוזר מכר הסכמי במסגרת נרכשו או שנשאלו ערך ניירות, לציבור אשראי, בבנקים פיקדונות )ב(

  ח"ש מיליון 597 של בשווי 2015בדצמבר  31-ב Subordinated מסוג בנקים של חוב אגרות והשקעות באגרות חוב כולל )נגזרים של
 .ח"ש מיליון 759 2014בדצמבר  31-וב

 ).מאזניים חוץ נגזרים ללא( אשראי למתן והתחייבויות ערבויות בעיקר )ג(
 .אשראי חשיפת קיימת אליהם הזרים הפיננסיים המוסדות לדירוג בלבד S&P-ו Moody’s סוכנות של בדירוג משתמש הבנק )ד(
 

 :הערות
 ).12Uביאור U למידע נוסף ראה( נכסים מגובי ערך בניירות השקעות כוללות אינן האשראי חשיפות .1
 נכסים לתיקי ממשלתית בערבות, הבנק בהון ישירה בהשקעה זה ובכלל. שונים באופנים ממשלתיות תמיכות קיבלו מהבנקים חלק .2

 .'וכו, לבנקים מקורות לגיוס בערבויות, הבנקים של מסוימים
 בדוח Uב27 ביאורU ראה) וזרים מקומיים( ברוקרים/ודילרים בנקים מול נגזרים מכשירים בגין האשראי חשיפות הרכב לגבי נוסף למידע .3

 .הכספי
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, להשקעות בנקים, בנקאיות החזקה לחברות, מסחריים לבנקים מתייחסת זרים פיננסיים למוסדות האשראי חשיפת

 . מוסדיים וגופים ביטוח חברות

 5 עד של לתקופה כלל בדרך חוב ואגרות שבוע עד קצרות לתקופות הזרים בבנקים פיקדונות בעיקר כוללת החשיפה

 הבנק. הפיננסית איתנותם את תדיר באופן ומנתח בעולם בנקים של מצבם אחר הדוק מעקב מנהל הבנק. שנים

 .פיקדונות מבצעים ל"בחו והשלוחות הבנק שבהם איכותיים בנקים של מצומצמת רשימה מנהל

 :היתר בין בחשבון מביא זרים פיננסיים למוסדות אשראי וקווי החשיפה ניהול

 .העצמי בהונם היתר בין משתקף שהוא כפי גודלם •

 .רווחיותם ומיציבות נכסיהם איכות מניתוח, )הראשוני ההון בפרט( ההון הלימות מיחסי שמשתקפת כפי, עוצמתם •

) CDS( האשראי נגזרי בעזרת שנאמד כפי ובסיכון מניותיהם של השוק בשווי שמשתקפת כפי השוק הערכת •

 .שלהם

 .הבינלאומיות הדירוג סוכנויות פי על הדירוג •

 .הבנק של פעילותו מרכז נמצא בה המדינה של הפיננסי חוסנה •

 הבטחת לצורך, ממשלות ידי על הבנקים בהון ישירה השקעה זה ובכלל, הגיבוי מידת כגון, נוספים שיקולים •

 . תיהןבמדינו אחרים ובנקים בנקים אותם של האיתנות

 ומדינה בנק ברמת החשיפה סכומי על מגבלות, היתר בין כוללת זרים פיננסיים למוסדות החשיפה ניהול מדיניות •

 .סיכון לפי
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 לדיור הלוואות בתיק סיכונים

מגורים  דירת ובמשכון מגורים דירת לרכישת שמוחזרו והלוואות שניתנו חדשות הלוואות ביצועי על נתונים להלן

 :בישראל

 2015 2014  

 שיעור השינוי סך הכל שנתי סך הכל שנתי 

 %-ב ח"במיליוני ש 

 12.7 14,681   16,548   מכספי הבנק

    :מכספי האוצר

 )57.7( 26   11   הלוואות מוכוונות 

 )50.0( 20   10   הלוואות עומדות  

 12.5 14,727   16,569   סך כל הלוואות חדשות

 11.9 4,564   5,107   הלוואות שמוחזרו

 12.4 19,291   21,676   סך כל ביצועים

     
 לדיור הלוואות על גילוי

 לרבות, ניהולם ואופן האשראי בסיכוני ההתפתחויות לדיור ההלוואות של הסיכון למאפייני בנוגע הנתונים להלן

 .אלה סיכון מאפייני עם התמודדות לצורך הבנק ידי על שננקטו לצעדים התייחסות

 :נטו בישראל לדיור האשראי יתרת התפתחות

  
 יתרת

 תיק האשראי
 שיעור
 גידול 

 %-ב ח"במיליוני ש  

 13.0 68,152  2013דצמבר 

 8.5 73,919  2014דצמבר 

 8.1 79,905  2015דצמבר 

    
 ומעלייה דיור ליחידות בביקושים מהגידול, היתר בין, נובע אשר, לדיור האשראי בהיקף גידול חל האחרונות בשנים

 . מגורים דירות רכישת למטרת אשראי מהווה זה אשראי של עיקרו. הדיור יחידות במחירי
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 :הצמדה בישראל בסיסי פי על נטו האשראי יתרת התפתחות

  
 לא

 צמוד

שיעור 
מתיק 

 האשראי 
 צמוד
 מדד

שיעור 
מתיק 

 ח"מט האשראי 

שיעור 
מתיק 

 האשראי 

 סך
 הכל

 התיק

  
במיליוני 

 %-ב ח"ש
במיליוני 

 %-ב ח"ש
במיליוני 

 %-ב ח"ש
במיליוני 

 ח"ש

 68,152 2.5 1,694 50.9 34,718 46.6 31,740  2013דצמבר 

 73,919 2.4 1,745 48.0 35,447 49.7 36,727  2014דצמבר 

 79,905 1.8 1,456 43.2 34,511 55.0 43,938  2015דצמבר 

         

 :וקבועה בישראל משתנה בריבית, נטו לדיור האשראי תיק יתרת התפתחות

   משתנה  קבועה  
סך תיק 
 האשראי

  ח"מט צמוד לא צמוד צמוד לא צמוד  

 ח"במיליוני ש  

 68,152 1,694 24,135 27,451 10,583 4,289  2013דצמבר 

 73,919 1,745 23,788 29,495 11,659 7,232  2014דצמבר 

 79,905 1,456 22,034 31,587 12,477 12,351  2015דצמבר 

        

 : ריבית בישראל מסלולי פי על לדיור החדש האשראי התפתחות

 הלוואה הינה משתנה בריבית הלוואה( וקבועה משתנה ריבית מסלולי פי על החדש האשראי ביצועי התפתחות להלן

 ):ההלוואה חיי תקופת לאורך להשתנות עשויה נושאת שהיא שהריבית

 2015 2014 2013 

 
 רביע 
 רביעי

 רביע 
 שלישי

 רביע 
 שני

 רביע 
 ראשון

 ממוצע 
 שנתי

 ממוצע 
 שנתי

 שיעור מביצוע 

      באחוזים 

 14.4 22.9 23.0 19.8 19.9 9.7 צמודה -קבועה 

 29.1 17.2 13.1 11.6 13.5 15.7 צמודה -שנים ומעלה  5משתנה כל 

 2.4 2.0 1.2 1.0 1.5 1.3 צמודה -שנים  5משתנה עד 

 13.4 21.5 28.9 35.8 30.5 32.8 לא צמודה -קבועה 

 9.8 6.6 6.6 5.5 5.4 6.8 לא צמודה  -שנים ומעלה  5משתנה כל 

 29.3 28.5 26.6 25.8 28.8 33.3 לא צמודה -שנים  5משתנה עד 

 1.5 1.3 0.6 0.5 0.4 0.4 ח"מט -משתנה 
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 56% לעומת 49% על עמד 2015 שנת במהלך משתנה בריבית לדיור בהלוואות הבנק שהעמיד החדש האשראי שיעור

 הריבית בהן הלוואות לרבות השונים ההצמדה ומגזרי המשתנה הריבית מסלולי לכל מתייחסים הנתונים. 2014 בשנת

 5 של תקופה מדי משתנה, המשתנה הריבית שיעור בהן הלוואות בנטרול. ומעלה שנים חמש של תקופה מדי משתנה

 בריבית לדיור האשראי שיעור, משתנה בריבית הלוואות מהגדרת אותה מחריגה המפקח הוראת אשר, ומעלה שנים

 .2014 שנת בכל 32%לעומת  30% הינו 2015 שנת במהלך שהועמד משתנה

 :בישראל פיגור יום 90 מעל בפיגורוהיתרות  לדיור ההלוואות תיק יתרת להלן

  
 יתרת חוב

 סכום בפיגור רשומה
 שיעור

 הסכום בפיגור

 %-ב ח"במיליוני ש  

 1.2 810 68,627  2013דצמבר 

 1.1 800 74,410  2014דצמבר 

 1.0 768 80,402  2015דצמבר 

     

: להלן( לדיור הלוואות על הקבוצתית ההפרשה את הכוללת, 2015בדצמבר  31 ליום אשראי להפסדי ההפרשה

 31 ליום ההפרשה יתרת לעומת, לדיור האשראי מיתרת 0.62% המהווה ח"ש מיליון 497 הינה") הכוללת ההפרשה"

 . לדיור האשראי מיתרת 0.66% ומהווה ח"ש מיליון 491 של בסך, 2014בדצמבר 

 :בישראל לדיור חדש לאשראי המתייחסים נתונים

 .הבנק מכספי ח"ש מיליארד 16.5-כ של בסך לדיור חדשות הלוואות הועמדו 2015 שנת במהלך

 :בישראל 60% מעל, חדש באשראי, מימון שיעור התפתחות

 שיעור בין היחס הינו מימון שיעור( 60% מ הגבוה מימון בשיעור הבנק שהעמיד החדש האשראי התפתחות להלן

 מסגרת העמדת בעת, המשועבד הנכס שווי לבין, בפועל חלקו או כולו הועמד טרם אם אף, ללווה שאושר האשראי

 ):האשראי

 )א(2013 2014 2015 

 
 רביע 
 רביעי

 רביע 
 שלישי

 רביע 
 שני

 רביע 
 ראשון

 ממוצע 
 שנתי

 ממוצע 
 שנתי

      באחוזים שיעור מימון

 18.3 18.5 19.2 18.8 18.6 18.6 כולל 70ועד  60מעל 

 16.3 14.5 16.5 18.1 17.1 14.6 כולל 80ועד  70מעל 

 0.9 0.4 2.4 1.0 0.7 0.4 )א(80מעל 
       

 .נובע ממבצע מחזור הלוואות אוצר 2015בשנת  80%הגידול בשיעור המימון מעל  )א(

 :האשראי בישראל תיק יתרת, מימון שיעור התפתחות

 .2014 בשנת 48.4% לעומת 47.1% על עומד 2015בדצמבר  31 ליום האשראי תיק יתרת של הממוצע המימון שיעור
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 :בישראל 2.5-מ נמוך ההחזר יחס בו, חדש באשראי התפתחות

 במועד, ומטה ח"ש 10,000 של הכנסה לבעלי 2.5-מ נמוך ההחזר יחס בהן 2015 בשנת שהועמדו ההלוואות שיעור

 . החדשות האשראי העמדות מסך 0.3% על עמד, האשראי אישור

 .876 הוראה פי על הדווח לצורך ישראל בנק הנחיות את תואם זה חישוב

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

, שנה 25-מ ארוכים ההלוואה חוזי פי על הפירעון מועדי בהן, 2015 בשנת לדיור הלוואות של החדש האשראי שיעור

 ושל 2014 שנת במהלך 29%-כ של ממוצע שיעור לעומת, שהועמד החדש האשראי מסך 30%-כ על בממוצע עמד

 . 2013 בשנת 30%-כ

 שנצברה מהריבית הנמוך תשלום לשלם ללווה מאפשרים שתנאיהן חדשות לדיור הלוואות מעמיד אינו הבנק, ככלל

 . חריגים במקרים למעט, משני בשעבוד המובטחות הלוואות מעמיד אינו הבנק. חריגים במקרים למעט, ההלוואה על

 על או הלווה על לבנק שיש המידע בהן חדשות לדיור הלוואות מעמיד הבנק, הבנק של האשראי מדיניות פי על

 .ומאומת מעודכן, שלם הינו, ההלוואה מתן במועד, הביטחון

  אשראי בסיכוני התפתחויות

ועל רקע מגמת עלייה במחירי הדיור , על רקע עליה בביקושים ליחידות דיור הן למטרת מגורים והן למטרת השקעה

 .גדל היקף האשראי לדיור, בנוסף לסביבת ריבית נמוכה

: ובמסגרת ניהול הסיכונים הוחלט על הידוק המגבלות הניהוליות בעיקר במאפיינים הבאים, בעקבות התפתחויות אלו

 .דירוגי אשראי בהתאם למודל הסטטיסטי הפנימי של הבנק, יכולת החזר חודשי, המימון שיעורי

מימון במסגרת קבוצת  .הלוואות פרטניות למשתתפים בקבוצת רכישהגם מועמדות , במסגרת העמדת הלוואות לדיור

, מהיבט הסיכון .ב"לי קרקע היסטוריים וכיובע, עמותות, רכישה נותן מענה לביקושי שוק של התארגנויות פרטיות

  .ולאחר שכל לווה עובר בדיקת יכולת סילוק להלוואה, בפיזור גיאוגרפי, המימון ניתן לאוכלוסיות שונות

-ו 2014 בשנת ח"ש אלפי 585 לעומת, ח"ש אלפי 623 היתה 2015 בשנת הבנק ידי על שהועמדה הממוצעת ההלוואה

 . 2013 בשנת ח"ש אלפי 558

  חשיפת הבנק למימון ממונף

הבנק פועל על פי . נקבע כי מדיניות אשראי של בנק תתייחס בין היתר למימון ממונף 311בהוראת ניהול בנקאי תקין 

כמימון , די הבנקמוגדר על י מימון ממונף 2015בדצמבר  31-נכון ל. עקרונות ייחודיים במדיניות האשראי לסגמנט זה

 :העומד באחד מהקריטריונים הבאים

מהווה הרחבה לנדרש על פי הוראת ניהול (מימון לרכישת אמצעי שליטה או כנגד אמצעי שליטה מוחזקים  .1

 ).323בנקאי תקין 
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 .כהגדרתן במדיניות הבנק, מימון לחברות החזקה קלאסיות ללא פעילות עצמאית .2

המאופיין בערכים חריגים משמעותית של , נפי המשק שהוגדרובסגמנטים השונים של ע ,מימון ללווה .3

יכולת שרות חוב לא מספקת ביחס : כגון, פרמטרים מסוימים ביחס לנורמות בתחום ענף המשק הרלוונטי

 .יחס נמוך של הון עצמי למאזן, לנורמות שהבנק קבע

זני נטו בניכוי הפרשות להפסדי אשראי מאזני וחוץ מא( סך יתרות האשראי המצרפיות 2015בדצמבר  31-נכון ל

מהון הבנק  0.5%אשר לכל אחד מהם יתרת אשראי בסכום של , ללווים ממונפים )אשראי ובטחונות מותרים בניכוי

 .מסוף שנה קודמתח "מיליארד ש 4.5-קיטון של כ, ח"מיליארד ש 3.2-עומד על כ, ומעלה

 הבנק מהון 0.5% של בסכום אשראי יתרת מהם חדא לכל אשר, ממונפים ללווים* המצרפיות האשראי יתרות להלן

 :משק ענפי לפי בחלוקה, ומעלה

    

 בדצמבר 31  

 2015 2014 

  ח"במיליוני ש ענף משק 

 3,059  1,552  ן"נדל

 2,683  466  תעשיה

 881  340  מסחר

 509  273  שירותים פיננסיים 

 254  -  תקשורת

 250  526  תחבורה ואחסנה

 7,636  3,157  סך הכל
   

ח בנוסטרו והתחייבויות בלתי "וכולל החזקת אג(אשראי מאזני וחוץ מאזני נטו בניכוי הפרשות להפסדי אשראי ובטחונות מותרים בניכוי  * 
 ). חוזרות למתן אשראי

    
 . בהן עומד והבנק, שליטה אמצעי לרכישת האשראי יתרת על כמותיות מגבלות נקבעו בהוראה

. הבנק עומד במגבלה זו 2015ונכון לסוף  ,למימון ממונף המתייחסת כמותית פנימית מגבלההבנק קבע גם , בנוסף

  .הוגדר אשראי לרכישת אמצעי שליטה ונקבעו המגבלה כמותית לגבי אשראי זה 323בנוסף נציין כי בהוראה 

 .323בסכומים שהוגדרו לפי הוראה  למימון רכישת אמצעי שליטה לא קיימות יתרות אשראי 2015בדצמבר  31-לנכון 

ניהול ( 327וכן הוראה חדשה  )הוניות עסקאות מימון על מגבלות( 323נכנס לתוקף עדכון להוראת  2016בינואר  1-ב

.הבנק ערוך לעמוד בדרישת הוראות אלו ).הלוואות ממונפות
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 סיכון שוק

מוגדר כסיכון להפסד בפוזיציות מאזניות וחוץ מאזניות הנובע משינוי בשווי הוגן של מכשיר פיננסי עקב  סיכון שוק

מחירי מניות , אינפלציה, שערי חליפין, תנודתיות בשיעורי ריבית, שינוי ברמת מחירים בשווקים שונים(שינוי בתנאי שוק 

בשווי ההוגן של הנכסים , תבטאת בתוצאות העסקיותהחשיפה לסיכוני שוק מ). וסחורות ומדדים כלכליים נוספים

 . בהון העצמי ובתזרימי המזומנים, וההתחייבויות

סיכון ו סחיר בתיק הנוסטרו סיכון אשראי, סיכון הבסיס, סיכוני השוק אליהם חשוף הבנק כוללים את סיכון הריבית

 .השקעה במניות ובקרנותה

 .באתר האינטרנט של הבנק Uדוח על הסיכוניםUלמידע נוסף ראה 

במסגרתן נקבעו , הבנק מיישם את הוראות המפקח על הבנקים בנושא ניהול סיכוני השוק והנזילות של הקבוצה

הגדרת אמצעי הבקרה , ריוןובכלל זה האחריות של ההנהלה והדירקטו, עקרונות יסוד לאופן ניהול הסיכונים ובקרתם

קווי "תוך יישום ממשל תאגידי שכולל שלושה , והכלים למדידת הסיכונים ואמצעי הבקרה והפיקוח על סיכונים אלה

הפועלת כקו הגנה ראשון ואחראית על נטילת הסיכון תוך כדי ניתוחו והבנתו לאורך חיי , חטיבת שוקי הון -" הגנה

לאומי " -פועלת זרוע ההשקעות של לאומי " קו ראשון"לצד החטיבה לשוקי הון כ. םהעסקה וקיום מנגנוני בקרה הולמי

 ". פרטנרס

הפועלת כקו הגנה שני ובאחריותה לבחון את ניהול סיכוני השוק והנזילות בראייה כוללת תוך , החטיבה לניהול סיכונים

ן ומגבלות סיכון בראיית כלל תיק גיבוש מדיניות סיכו, מעורבות בהערכת הסיכונים במוצרים ופעילויות חדשות

 . ההשקעות הריאליות של הבנק ותיק הפנסיה, הנוסטרו

את תקינותם ויעילותם של תהליכי ניהול , הפועלת כקו הגנה שלישי ותפקידה לבחון בדיעבד, הביקורת פנימית

 .הסיכונים בקו הראשון והשני ולחשוף חולשות בבקרות הפנימיות

 ספר היררכיות ניהוליות ועיקרן ניהול סיכוני שוק נדון במ

ל אחראית לניהול "בראשות המשנה למנכ) ALCO(התחייבויות והשקעות פיננסיות , הוועדה לניהול נכסים •

תוך מתן דגש למבנה , הנכסים וההתחייבויות וההשקעות הפיננסיות בהתאם להחלטות הדירקטוריון וההנהלה

מבנה ההון ומדיניות גיוס המקורות ועמידה , עתודות הנזילותהנזילות הנדרשת והשקעת , מחירי המעבר, המאזן

 .במגבלות ומדיניות הקבוצה

הועדה לניהול סיכוני שוק עליונה בראשות מנהלת הסיכונים הראשית בוחנת אירועים ומגמות בשווקים אשר  •

לדיון ואישור טרום הבאתן  -ובאחריותה לדון ולאשר את מדיניות ומגבלות הסיכון , עשויים להשפיע על הבנק

לנטר את העמידה במגבלות האמורות ולאשר את המתודולוגיה למדידת החשיפות לסיכוני שוק , הדירקטוריון

 .בקבוצת לאומי

הדנה בנושאים מהותיים הקשורים לסיכוני שוק לאחר שנידונו בוועדת  -ל "סיכונים עליונה בראשות המנכ תועד •

 .סיכוני שוק עליונה

http://www.leumi.co.il/home01/32587/�


 
 

163 

מי
או

ל
 

20
15

  ׀  
ח

דו
 

יון
ור

ט
ק

יר
הד

  ׀  
כון

סי
 

ק
שו

 

דיון על , אחת לרביע מתקיים בוועדה לניהול סיכונים של הדירקטוריון -הול סיכונים של הדירקטוריון ועדה לני •

מדווחת , מסמך הסיכונים של החטיבה לניהול סיכונים הכולל את החשיפות לסיכוני שוק והשינוי במוקדי הסיכון

כל , בנוסף. נק מתרחישי קיצוןוכן הנזק שיכול להיווצר לב, תמונת המצב של עמידה במגבלות ברמת הקבוצה

מוצר "מובאת לדיון ואישור הועדה במסגרת נוהל , פעילות חדשה במכשירים פיננסיים בעלת מהותיות גבוהה

המדיניות לניהול סיכוני שוק מובאת לדיון ואישור הועדה והמלצות וועדת הדירקטוריון לניהול , כמו כן". חדש

 .וןסיכונים עולות לאישור מליאת הדירקטורי

 מדיניות ניהול סיכוני השוק

, זאת לצד הנהלים הקיימים לזיהוי. מדיניות ניהול סיכוני השוק מהווה ביטוי לאסטרטגית סיכון השוק של הקבוצה

המדיניות נועדה מחד לתמוך בהשגת היעדים העסקיים תוך הערכת . פיתוח ובקרה אחר סיכוני השוק, מעקב, מדידה

נועדה להפחית , ומאידך, לנבוע מהחשיפה לסיכונים וזאת בהשוואה לרווח הצפוי מהםהסיכונים והסיכויים שיכולים 

כל זאת בהתחשב . גבוהה ובכלל זה לשמור על רמת נזילות, את רמת הסיכון הנובעת מהפעילות השוטפת של הבנק

בהנחיות , העסקית בארץ ובעולם בשינויים החלים בסביבה, במגבלות ובעלויות של פעולות החיסוי, בהיקף הפעילות

ובהתפתחויות החלות בעולם בנושא המדידות ושיטות הניהול של הסיכונים והתאמתן , ובדרישות של בנק ישראל

 . לצרכי הקבוצה והבנק

חדרי העסקות וחשיפות השוק בכלל , המדיניות מהווה כלי חשוב להגדרת תאבון הסיכון של הבנק בתחום הנוסטרו

במסגרת . חלוקת האחריות הארגונית ומנגנוני האסקלציה, מדיניות מגדירה את הממשל התאגידיה. קבוצת לאומי

נקבעו מגבלות ברמת , כמו כן. מהותי דירקטוריון לכל גורם סיכון שוק המדיניות לניהול סיכוני השוק נקבעו מגבלות

מגבלות אלו נועדו להגביל את הנזק שעלול . שלימות למגבלות אלומנהלת סיכונים ראשית ומגבלות נוספות המ

שערי , אינפלציה, להיגרם כתוצאה משינויים לא צפויים בגורמי הסיכון השונים הקיימים בשווקים כגון שיעורי הריבית

 .מרווחי אשראי סחיר ומחירי מניות, חליפין

ל קובעות מדיניות לניהול סיכוני שוק "ברות הבת בחוח. החשיפות לסיכוני שוק מנוהלות באופן שוטף ברמת הקבוצה

המידע על מצב החשיפות בפועל בהתאם למסגרות . בהלימה עם המדיניות הקבוצתית ומסגרות הסיכון שאושרו בה

 . שנקבעו מתקבל מהחברות הבנות ומובא בחשבון בניהול הכולל של החשיפות בקבוצה

הגדרת התיק למסחר נגזרה . התיק הבנקאי והתיק למסחר -עיקריים  ניהול סיכוני השוק מתבצע בשני מוקדי סיכון

הגדרת התיק . בפעילות הסחירה והיא כוללת את תיק ניירות הערך הסחיר של הבנק ועסקות נגזרים מהוראות באזל

 .הבנקאי כוללת את העסקות אשר אינן כלולות בתיק למסחר

 .באתר האינטרנט של הבנק Uדוח על הסיכוניםUילות לפי תיקים ראה למידע נוסף בנוגע לפע

כפי שנקבעו על ידי בנק , ב בנושא זכויות עובדים"הבנק מיישם את כללי החשבונאות בארה 2015בינואר  1החל מיום 

ניהול סיכוני השוק בגין המחוייבות לעובדים מבוצע . יות הפנסיוניותשבמרכזם שינוי שיעור ההיוון של ההתחייבו, ישראל

אשר נועדו , "נכסי התוכנית"בחלקו במסגרת התיק הבנקאי ובחלקו הנוסף מנוהל באופן נפרד ועצמאי כחלק מניהול 

ם ההתחייבות הפנסיונית היא זרם המושפע משינויי. במטרה לשרת את ערך ההתחייבות, לשאת תשואה לאורך זמן

מ ארוך "בעלת מח, המחויבות האקטוארית לעובדים. בשכר הקובע לפנסיה ועוד, באינפלציה, בפרמטרים דמוגרפים

ההשקעה , מנגד. השפעת שינויים אלה על הון הבנק גבוהה. ומושפעת באופן משמעותי משינויים בריבית ההיוון

עות השקעה בנכסים מגוונים ומפוזרים והיא מבוצעת באמצ, נועדה לשרת חלק ממחוייבות זו" נכסי התוכנית"ב

 . ההשקעה כפופה למגבלות רגולטוריות ומגבלות הנקבעות על ידי הקופות. כדוגמת מניות ונכסי חוב
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 בריבית החשיפה .א

בשל , השונים במטבעות אשראי סיכון חסרת ריבית בשערי משינויים כתוצאה להפסד סיכון הריבית הינו הסיכון

כמוקדם , הפערים בין מועדי שינוי הריבית או הפירעון של הנכסים וההתחייבויות בכל אחד ממגזרי ההצמדה

מדיניות החשיפות בריבית הנה להגביל את מידת ההשפעה של שינויים אפשריים בריבית על . מבינהם

5Fהשחיקה הפוטנציאלית של השווי הכלכלי

הרווח לריבית  החשיפה של. ושל הרווח המימוני לשנה הקרובה 1

 . ע למסחר"ותיק ני מושפעת מהפעילות בעסקות נגזרים

בפעילות  םקיימים סיכוני ריבית מובנים הנובעים מאי הוודאות בגורמי שוק שלא ניתנים לגידור אך מובני

כדוגמת ( הסיכון כולל אופציות התנהגותיות גלומות בהלוואות ופיקדונות שאינן ניתנות לגידור. הבנקאית

 ). אופציות פירעון מוקדם

סיכון הריבית נמדד ומנוהל בפועל על בסיס הנחות התנהגותיות שונות באשר לזמני הפירעון של הנכסים 

קיימות , כמו כן. ש כהתחייבות לזמן ארוך"הבנק מתייחס לחלק מיתרות העו, על פי ניסיון העבר. וההתחייבויות

גם , להערכות אלו חשיבות גדולה בניהול סיכוני הריבית. משכנתאותהנחות בהתייחס לפרעונות המוקדמים ב

 . בשל הגידול המשמעותי ביתרות בשנים האחרונות

מדידה זו נועדה . הצמדה מגזר בכל ריביתת והן ליריד לעליה הן מבוצעת מדידת החשיפה לשינויים בריבית

ולכן החישוב המבוצע נעשה מבלי לשנות , תוההתחייבויות הקיים לשינויי ריבי לבחון את רגישות מבנה הנכסים

במידה והריבית תהיה שלילית באופן מובהק המבנה של הנכסים  .את מבנה הנכסים וההתחייבויות

 . וההתחייבויות ישתנה בהכרח

  

                                                           
בחישוב הערך הנוכחי מנכים את התזרימים בעקום . שווי הכלכלי של ההון מוגדר כהפרש בין הערך הנוכחי של הנכסים וההתחייבויותה  1

 .חיים בלייבור"ואת התזרימים המט אשראי התשואה חסר סיכון
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השינוי הפוטנציאלי )* ח"לפני מס ובמיליוני ש(להלן תמצית החשיפות לשינויים בלתי צפויים בריבית ברמת הקבוצה 

 :י הכלכלי כתוצאה מתרחישבשוו

 
 2014בדצמבר  31ליום  2015בדצמבר  31ליום 

 1%-ירידה ב 1%-עליה ב 1%-ירידה ב 1%-עליה ב תרחיש
 י"במט

)641( תיק בנקאי      708 )468(  517 

)87( תיק למסחר  111 )113(  123 

 ח"במט
)32( תיק בנקאי      )74(  23 )84(  

)33( 7 תיק למסחר  )108(  108 

     

 
 השחיקה הפוטנציאלית ברווח השנתי

 

 
 2014בדצמבר  31ליום  2015בדצמבר  31ליום 

 
 בפועל

 379 סך הכל   
 

106 
  

הפגיעה , ככל שהריבית ממשיכה לרדת ומתקרבת לאפס. על הפיקדונות 0%היקף החשיפה מתעלם מקיומה של רצפת ריבית בשיעור של  *
במרווח הפיננסי גבוהה יותר שכן כל הורדת ריבית על ידי בנק ישראל מתבטאת רק בהורדת הריבית על האשראי ולכן בהקטנת מרווחים 

 .ושחיקת רווחיות הבנק

 ).לפני השפעת המס(ירידה מידית בריבית /להלן חשיפת ההון לעליה

 ח"חשיפה במט י "חשיפה במט  

   2015בדצמבר  31ליום   

  
 לעליה 

 1%של 
 לירידה 

 1%של 
 לעליה 

 1%של 
 לירידה 

 1%של 
ירידה /חשיפת ההון לעליה

 182 )292( )1,895( 1,472 *מידית בריבית
 
מדידה זו . האקטוארית לעובדיםמדידה זו כוללת את החשיפה לשינוי מיידי בריבית של תיקי הנוסטרו המשוערכים לפי שווי שוק והמחויבות  *

ח בתרחיש "מיליון ש 120-אינה כוללת את השפעת הרגישות של נכסי התוכנית לשינויים בריבית אשר נאמדת בירידה בשווי הנכסים של כ
לימות לפיהן מחושב יחס ה, המדידה אינה כוללת את ההשפעות של הוראות המעבר של תקן זכויות עובדים, כמו כן. בריבית 1%עליה של 

 .ההון

גדלה רגישות הון הבנק לשינויים , והיוון המחויבות האקטוארית לעובדים לפי ריביות שוק, עם יישום תקן זכויות עובדים

 .לאומי מגדר חלק מחשיפה זו, במטרה לצמצם את התנודתיות בהון. בריבית

 .רקטוריוןהחשיפה לריבית שקבע הדי עמדה הקבוצה בכל מגבלות 2015במהלך 

 .באתר האינטרנט של הבנק Uדוח על הסיכוניםUלמידע נוסף ראה 
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 לריבית וההתחייבויות הנכסים של ההוגן השווי רגישות

 וחברות הבנק של הפיננסיים המכשירים של ההוגן השווי על הריבית בשיעורי פוטנציאליים שינויים השפעת להלן

 :חשבונאיים כללים פי על, כספיים לא פריטים למעט, שלו מאוחדות

 :בריבית השינויים השפעת לפני פיננסיים מכשירים של נטו הוגן שווי

 2015בדצמבר  31 

  ח"מטבע חוץ לרבות מטבע ישראלי צמוד מט מטבע ישראלי 

 סך הכל אחרים אירו דולר צמוד מדד לא צמוד 

 ח"במיליוני ש 

 391,115 9,709 7,598 64,294 52,070 257,444 נכסים פיננסיים

סכומים לקבל בגין מכשירים 
 541,458 24,915 57,823 193,030 7,256 258,434 וחוץ מאזניים פיננסיים נגזרים

 381,563 9,199 13,889 87,666 59,362 211,447 )א(התחייבויות פיננסיות

סכומים לשלם בגין מכשירים 
 541,093 26,125 52,076 170,470 8,796 283,626 וחוץ מאזניים פיננסיים נגזרים

נטו של מכשירים  שווי הוגן
 9,917 (700) (544) (812) (8,832) 20,805 פיננסיים   

       
 .של ההתחייבויות האקטואריות לעובדים ואינו כולל את שווי נכסי התוכנית כולל שווי הוגן )א(

 2014בדצמבר  31 

  ח"מטבע חוץ לרבות מטבע ישראלי צמוד מט מטבע ישראלי 

 סך הכל אחרים אירו דולר צמוד מדד לא צמוד 

 ח"במיליוני ש 

 365,004 12,730 9,373 64,967 55,524 222,410 נכסים פיננסיים

סכומים לקבל בגין מכשירים 
 618,859 35,421 56,168 198,239 6,776 322,255 וחוץ מאזניים פיננסיים נגזרים

 345,610 9,732 15,721 87,313 50,496 182,348 התחייבויות פיננסיות

סכומים לשלם בגין מכשירים 
 616,478 38,888 50,011 177,771 9,046 340,762 וחוץ מאזניים פיננסיים נגזרים

נטו של מכשירים  שווי הוגן
 21,775 (469) (191) (1,878) 2,758 21,555 פיננסיים   
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 :פיננסיים מכשירים של נטו* הוגן שווי על הריבית בשיעורי פוטנציאליים שינויים השפעת

 2015בדצמבר  31 

 
נטו של מכשירים פיננסים לאחר השפעת שינויים  הוגןשווי 

 שינוי בשווי ההוגן )א(בשיעורי הריבית

 מטבע ישראלי 
מטבע חוץ לרבות מטבע ישראלי 

   ח"צמוד מט
 סך הכל סך הכל אחרים אירו )ב(דולר צמוד מדד לא צמוד 
 באחוזים ח"במיליוני ש    ח"במיליוני ש 

 6.44 639 (692) (550) (1,079) (7,086) 19,963 1%מיידי מקביל של גידול 

 0.65 64 (699) (545) (839) (8,657) 20,721 0.1%גידול מיידי מקביל של 

 (12.66) (1,255) (708) (537) (675) (11,061) 21,643 1%קיטון מיידי מקביל של 
        

מדידה . בריבית של תיקי הנוסטרו המשוערכים לפי שווי שוק והמחויבות האקטוארית לעובדיםמדידה זו כוללת את החשיפה לשינוי מיידי  )א(
ח "מיליון ש 120-זו אינה כוללת את השפעת הרגישות של נכסי התוכנית לשינויים בריבית אשר נאמדת בירידה בשווי הנכסים של כ

לפיהן מחושב יחס , של הוראות המעבר של תקן זכויות עובדים המדידה אינה כוללת את ההשפעות, כמו כן. בריבית 1%בתרחיש עליה של 
 .הלימות ההון

 .ח"שמיליון  144 - 1%וקיטון מיידי מקביל של , ח"שמיליון ) 250( - 1%גידול מיידי מקביל של : מזה השפעת נכסים פיננסיים מורכבים )ב(

 2014בדצמבר  31 

 
נטו של מכשירים פיננסים לאחר השפעת שינויים  שווי הוגן

 שינוי בשווי ההוגן בשיעורי הריבית

 מטבע ישראלי 
מטבע חוץ לרבות מטבע ישראלי 

   ח"צמוד מט
 סך הכל סך הכל אחרים אירו דולר צמוד מדד לא צמוד 
 באחוזים ח"במיליוני ש    ח"במיליוני ש 

 (5.56) (1,210) (482) (207) (2,065) 2,635 20,684 1%גידול מיידי מקביל של 

 (0.56) (121) (470) (193) (1,897) 2,746 21,468 0.1%גידול מיידי מקביל של 

 5.89 1,282 (456) (173) (1,741) 2,911 22,516 1%קיטון מיידי מקביל של 
        

 .לא כולל אומדן שווי הכנסות בגין עמלת פירעון מוקדם* 
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      החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 

 2015בדצמבר  31 

 
עם דרישה 

 עד חודש

 מעל 
חודש ועד 

שלושה 
 חודשים

 מעל
 שלושה
 חודשים
 עד שנה

מעל שנה 
עד שלוש 

 שנים

מעל שלוש 
עד חמש 

 שנים
 ח"במיליוני ש 

      מטבע ישראלי לא צמוד

 סכומים לקבל בגין מכשירים , נכסים פיננסיים
      ובגין מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים  נגזרים

 7,659  14,147  26,198  10,351  188,621  )א(נכסים פיננסיים
 23,113  35,578  42,448  87,349  42,693  )למעט אופציות( מכשירים פיננסיים נגזרים

 1,754  213  1,041  1,230  1,479  )ג()במונחי נכס הבסיס(אופציות 
 -  -  -  -  -  מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

 32,526  49,938  69,687  98,930  232,793   סך הכל שווי הוגן

 סכומים לשלם בגין מכשירים , התחיבויות פיננסיות
      ובגין מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים  נגזרים

 7,649  12,463  6,665  5,211  177,905  )א(התחיבויות פיננסיות
 22,685  34,422  57,729  89,404  53,874  )למעט אופציות( מכשירים פיננסיים נגזרים

 5  277  1,321  604  1,999  )ג()במונחי נכס הבסיס(אופציות 
 -  -  29  -  -  מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

 30,339  47,162  65,744  95,219  233,778   סך הכל שווי הוגן
      נטו, מכשירים פיננסיים

 2,187  2,776  3,943  3,711  )985( החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר
 11,632  9,445  6,669  2,726  )985( החשיפה המצטברת במגזר

      למדדמטבע ישראלי צמוד 

 סכומים לקבל בגין מכשירים , נכסים פיננסיים
      ובגין מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים  נגזרים

 11,011  16,592  11,134  2,712  1,229  )א(נכסים פיננסיים
 1,084  2,321  1,183  604  402  )למעט אופציות( מכשירים פיננסיים נגזרים

 -  -  -  -  -  )ג()במונחי נכס הבסיס(אופציות 
 -  -  -  -  -  מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

 12,095  18,913  12,317  3,316  1,631   סך הכל שווי הוגן

 סכומים לשלם בגין מכשירים , התחיבויות פיננסיות
      ובגין מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים  נגזרים

 10,138  13,074  10,170  2,230  800  )א(התחיבויות פיננסיות
 1,377  2,444  1,508  802  684  )למעט אופציות( מכשירים פיננסיים נגזרים

 -  -  -  -  -  )ג()במונחי נכס הבסיס(אופציות 
 -  -  125  -  -  מאזנייםמכשירים פיננסיים חוץ 

 11,515  15,518  11,803  3,032  1,484   סך הכל שווי הוגן
      נטו, מכשירים פיננסיים

 580  3,395  514  284  147  החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר
 4,920  4,340  945  431  147  החשיפה המצטברת במגזר

      
 פיננסיים מכשירים של הוגן ושווי מאזניים חוץ פיננסיים מכשירים של הוגן שווי, נגזרים פיננסיים מכשירים של מאזניות יתרות למעט )א(

 .ח"ש מיליון 572 בסך עבר פרעונן שזמן יתרות כולל, מהוונות שאינן המאזניות היתרות מוצגות" פרעון תקופת ללא" בטור. מורכבים
 .האפקטיבי הממוצע החיים משך של הוגן שווי לפי משוקלל ממוצע )ב(
 .שנים 0.05-מ נמוך מ"המח )ג(
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 2014בדצמבר  31ליום        

מעל חמש 
עד עשר 

 שנים

מעל עשר 
עד עשרים 

 שנה

מעל 
עשרים 

 שנה

ללא 
תקופת 
 פירעון 

סך הכל 
 שווי הוגן

שיעור 
תשואה 

 פנימי

משך חיים 
ממוצע 

 )ב(אפקטיבי
סך הכל 
 שווי הוגן

שיעור 
תשואה 

 פנימי

משך חיים 
ממוצע 

 )ב(אפקטיבי
 בשנים באחוזים  בשנים באחוזים     
          

          
 7,001  2,417  694  356  257,444  2.87  0.70  222,410  2.83  0.63 
 20,898  520  48  -  252,647  -  1.44  310,080  -  1.37 
 11  59  -  -  5,787  -  -  12,175  -  - 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 27,910  2,996  742  356  515,878  2.87  1.06  544,665  2.83  1.03 

          
 1,489  65  -  -  211,447  0.93  0.41  182,348  0.54  0.26 
 20,687  444  24  -  279,269  -  1.35  330,356  -  1.31 
 12  110  -  -  4,328  -  -  10,377  -  - 
 -  -  -  -  29  -  0.50  29  -  0.50 
 22,188  619  24  -  495,073  0.93  0.94  523,110  0.54  0.92 
          
 5,722  2,377  718        
 17,354  19,731  20,449        
          

          
 6,316  2,541  524  11  52,070  2.00  3.29  55,524  2.07  2.92 
 1,616  46  -  -  7,256  -  3.05  6,776  -  3.27 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 7,932  2,587  524  11  59,326  2.00  3.26  62,300  2.07  2.96 

          
 6,684  894  -  -  43,990  0.67  3.06  50,496  0.85  2.96 
 1,713  143  -  -  8,671  -  2.93  8,901  -  3.30 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 -  -  -  -  125  -  -  145  -  - 
 8,397  1,037  -  -  52,786  0.67  3.03  59,542  0.85  3.00 
          

)465(  1,550  524        
 4,455  6,005  6,529        
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 החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 

     
 2015בדצמבר  31 

 
עם דרישה 

 עד חודש

 מעל 
חודש ועד 

שלושה 
 חודשים

 מעל
 שלושה
 חודשים
 עד שנה

מעל שנה 
עד שלוש 

 שנים

מעל שלוש 
חמש עד 

 שנים
 ח"במיליוני ש 

      )ה(מטבע חוץ וצמוד מטבע חוץ
 סכומים לקבל בגין מכשירים , נכסים פיננסיים

      ובגין מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים  נגזרים
 5,798  6,866  6,827  12,125  42,482  )א(נכסים פיננסיים

 1,113  1,991  1,393  1,146  3,005  מכשירים פיננסיים מורכבים: מזה 
 13,440  13,796  55,065  86,442  82,750  )למעט אופציות( מכשירים פיננסיים נגזרים

 433  3,732  2,730  2,104  )822( )ד()במונחי נכס הבסיס(אופציות 
 -  -  -  -  -  מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

 19,671  24,394  64,622  100,671  124,410   סך הכל שווי הוגן
 סכומים לשלם בגין מכשירים , התחיבויות פיננסיות

      ובגין מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים  נגזרים
 942  3,799  15,753  11,850  77,835  )א(התחיבויות פיננסיות

 16,204  13,914  48,203  85,332  55,783  )למעט אופציות( מכשירים פיננסיים נגזרים
 2,094  3,926  2,493  2,452  )1,736( )ד()במונחי נכס הבסיס(אופציות 

 -  -  14  -  -  מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים
 19,240  21,639  66,463  99,634  131,882   סך הכל שווי הוגן

      נטו, מכשירים פיננסיים
 431  2,755  )1,841( 1,037  )7,472( החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר

 )5,090( )5,521( )8,276( )6,435( )7,472( החשיפה המצטברת במגזר
      חשיפה כוללת לשינויים בשערי הריבית

 סכומים לקבל בגין מכשירים , נכסים פיננסיים
      ובגין מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים  נגזרים

 24,468  37,605  44,159  25,188  232,332  )ג)(א(נכסים פיננסיים
 37,637  51,695  98,696  174,395  125,845  )למעט אופציות( מכשירים פיננסיים נגזרים

 2,187  3,945  3,771  3,334  657  )ד()במונחי נכס הבסיס(אופציות 
 -  -  -  -  -  מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים

 64,292  93,245  146,626  202,917  358,834   סך הכל שווי הוגן
 סכומים לשלם בגין מכשירים , התחיבויות פיננסיות

      ובגין מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים  נגזרים
 18,729  29,336  32,588  19,291  256,540  )ו)(ג)(א(התחיבויות פיננסיות

 40,266  50,780  107,440  175,538  110,341  )למעט אופציות( מכשירים פיננסיים נגזרים
 2,099  4,203  3,814  3,056  263  )ד()במונחי נכס הבסיס(אופציות 

 -  -  168  -  -  מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים
 61,094  84,319  144,010  197,885  367,144   סך הכל שווי הוגן

      נטו, מכשירים פיננסיים
 3,198  8,926  2,616  5,032  )8,310( החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית במגזר

 11,462  8,264  )662( )3,278( )8,310( החשיפה המצטברת במגזר
 ,חשיפה לריבית בגין התחייבויות לזכויות עובדים, בנוסף
 1,234  1,143  419  93  47  ופיצויים פנסיה -ברוטו 

      
 פיננסיים מכשירים של הוגן ושווי מאזניים חוץ פיננסיים מכשירים של הוגן שווי, נגזרים פיננסיים מכשירים של מאזניות יתרות למעט )א(

 .ח"ש מיליון 572 בסך עבר פרעונן שזמן יתרות כולל, מהוונות שאינן המאזניות היתרות מוצגות" פרעון תקופת ללא" בטור. מורכבים
 .האפקטיבי הממוצע החיים משך של הוגן שווי לפי משוקלל ממוצע )ב(
 ".פרעון תקופת ללא" בטור המוצגים כספיים לא פריטים כולל )ג(
 .שנים 0.05-מ נמוך מ"המח )ד(
 .לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ )ה(
 .של ההתחייבויות האקטואריות לעובדים ואינו כולל את שווי נכסי התוכנית כולל שווי הוגן )ו(
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 2014בדצמבר  31       

מעל חמש 
עד עשר 

 שנים

מעל עשר 
עד עשרים 

 שנה

 מעל
 עשרים

 שנה

 ללא
 תקופת
 פירעון 

 סך הכל
 שווי הוגן

שיעור 
תשואה 

 פנימי

משך חיים 
ממוצע 

 )ב(אפקטיבי 
 סך הכל
 שווי הוגן

שיעור 
תשואה 

 פנימי

משך חיים 
ממוצע 

 )ב(אפקטיבי 

 בשנים באחוזים  בשנים באחוזים     
          

          

 6,224   767   297   215   81,601  1.81 1.32  87,070  2.05 1.07 

 1,117   551   1  -   10,317  2.71 2.62    

 14,733   582   4  -   266,812  -  1.00  272,332  -  0.99 

 313   466  -  -   8,956  -  -   17,496  -  -  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 21,270   1,815   301   215   357,369  1.81 1.05  376,898  2.05 0.96 

          

 110   50   1   22   110,362  0.99 0.28  112,766  0.89 0.28 

 18,460   673   125  -   238,694  -  1.30  247,963  -  1.14 

 308   426  -  -   9,963  -  -   18,694  -  -  

-  -  -  -   14  -  0.50  13  -  0.50 

 18,878   1,149   126   22   359,033  0.99 0.95  379,436  0.89 0.83 

          

 2,392   666   175         

(2,698) (2,032) (1,857)        

          

          

 19,541   5,725   1,515   4,703   395,236  2.31 1.17  370,103  2.34 1.08 

 37,247   1,148   52   918   527,633  -  1.24  590,806  -  1.21 

 324   525  -  -   14,743  -  -   29,764  -  -  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 57,112   7,398   1,567   5,621   937,612  2.31 1.19  990,673  2.34 1.13 

          

 8,283   1,009   1   870   366,647  0.80 0.69  346,024  0.58 0.66 

 40,860   1,260   149   1,299   527,933  -  1.36  590,147  -  1.27 

 320   536  -  -   14,291  -  -   29,164  -  -  

-  -  -   179   347  -   0.08   356  -  0.06 

 49,463   2,805   150   2,348   909,218  0.80 1.06  965,691  0.58 1.01 

          

 7,649   4,593   1,417         

 19,111   23,704   25,121         

 3,309   5,105   4,415  -   15,764  2.63 15.76    
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 :כלליות הערות
 אותם שמנכה הפנימי התשואה שיעור לפי מהוונים כשהם עתידיים תזרמים של הנוכחי הערך את מציגים תקופות לפי הנתונים, זה בלוח .1

 . הפיננסי המכשיר של ההוגן השווי חושב שלפיהן להנחות בעקביות הפיננסי המכשיר בגין הכלול ההוגן לשווי
  .Uא32 ביאורU ראה הפיננסים המכשירים של ההוגן השווי לחישוב ששימשו ההנחות בדבר נוסף לפירוט

 . בגינו הכלול ההוגן השווי אל פיננסי ממכשיר הצפויים המזומנים תזרימי את המנכה הריבית שיעור הינו פנימי תשואה שיעור .2
 הפיננסים המכשירים קבוצת של ההוגן בשווי באחוזים לשינוי קירוב מהווה פיננסים מכשירים קבוצת של אפקטיבי ממוצע חיים משך .3

 .הפיננסים מהמכשירים אחד כל של הפנימי התשואה בשיעור) 0.1% של גידול( קטן משינוי כתוצאה שייגרם
 .העניין לפי, ההתחייבויות סך או הנכסים כל בסך כלולה גידור עסקאות השפעת .4
 היציאה בנקודות ומשיכות מוקדמים פרעונות לגבי אומדן בחשבון נלקח למדד הצמוד במגזר וההתחייבויות הנכסים מ"מח בחישוב .5

 פי על הנכסים סך מ"מח. החוסכים התנהגות סמך על הצפויים המוקדמים הפרעונות את האומד למודל בהתאם, החיסכון בתוכניות
 התשואה שיעור ופער, שנים 3.07-ל מגיע ההתחייבויות סך מ"מח, שנים 3.65-ל ומגיע יותר גבוה החיסכון תוכניות של מקורי התזרים
 10 של גידול ההתחייבויות ובסך ח"ש מיליון 45 של קיטון הינו הנכסים בסך הוגן בשווי השינוי 1.07%-ב מסתכם, )פ"שת-להלן( הפנימי

 . ח"ש מיליון
 המאזן סעיפי לפי, הפיננסיות ההתחייבויות ושל הפיננסים הנכסים של מגזר בכל הריבית בשיעורי לשינויים החשיפה על נוסף פירוט .6

 .מבקש לכל יימסרו, השונים
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 במגבלות ועמידה לריבית החשיפה

 . חשבונאים כללים פי על המחושב הקבוצה ברמת הריבית לשינויי החשיפה מצב להלן

    בדצמבר 31 

 2015 2014 

 
 לא  

 צמוד
 צמוד 

 מדד

ח "מט
וצמוד 

 ח"מט
 לא 

 צמוד
 צמוד 

 מדד

ח "מט
וצמוד 

 ח"מט

       :בשנים) מ"מח(משך חיים ממוצע 

 0.96 2.96 1.03 1.05 3.26 1.06 )א(מ הנכסים"מח

 0.83 3.00 0.92 0.95 3.03 0.94 )א(מ התחייבויות"מח

 0.13 (0.04) 0.11 0.10 0.23 0.12 מ בשנים"פער המח

 1.16 1.22 2.29 0.82 1.33 1.94 (%)פ "הפרש שת
       

 .הפיננסיים המכשירים של ההוגן השווי נתוני על ובהסתמכות, ואופציות עתידיות עסקאות כולל )א(

 

 בנקודות ומשיכות מוקדמים פרעונות לגבי אומדן בחשבון נלקח למדד הצמוד במגזר ההתחייבויות מ"מח בחישוב

. החוסכים התנהגות סמך על הצפויים המוקדמים הפרעונות את האומד למודל בהתאם, החיסכון בתוכניות היציאה

 שיעור ופער, שנים 3.07-ל ומגיע יותר גבוה החסכון תוכניות של המקורי התזרים פי על ההתחייבויות סך מ"מח

 .1.07%-ב מסתכם, )פ"שת - להלן( הפנימי התשואה

 סטטיסטי למודל בהתאם, מדדיות משכנתא הלוואות של מוקדמים פרעונות בחשבון מובאים לעיל המוצגים בנתונים

 המקורי התזרים פי על 2015 לסוף הנכסים מ"מח. בעבר הלווים התנהגות סמך על הצפויים הפרעונות את האומד

 .1.07%-בכ מסתכם פ"השת ופער, שנים 3.65-ל ומגיע יותר גבוה מוקדמים פרעונות בחשבון מביא שאינו

. חודש עד דרישה עם בפיקדונות ישראל בנק הוראות לפי ש"העו יתרות מוצגות בחשיפה לשינויים בשיעורי הריבית

 עד של פרעון לתקופות ח"ובמט בשקלים ש"העו מיתרות מסוים שיעור נפרס, לריבית החשיפה לצורך, זאת לעומת

 ,אלה בהנחות בהתחשב. שוטף באופן מתעדכנות שלו הבסיס שהנחות התנהגות למודל בהתאם זאת. שנים עשר

 פ"בשת וההפרש, שנים 1.01-ל ח"ובמט שנים 1.05-ל צמודים לא בשקלים ומגיע יותר גבוה הינו ההתחייבויות מ"מח

 .בהתאמה 0.56%-ול 1.80%-ל מגיע

 שער חליפין/סיכון בסיס .ב

כך שהשקעה של ההון במגזר שאינו המגזר , ההון מוגדר כמקור שקלי לא צמוד, על פי כללי החשבונאות

החשיפה לסיכוני הבסיס נמדדת כאחוז מההון החשוף של . מוגדרת כחשיפת בסיס, השקלי הלא צמוד

 . הקבוצה

עים והשקעות בחברות בניכוי נכסים קבו, כולל את ההון העצמי ועתודות מסוימות, ההון החשוף ברמת הבנק

אשר ממומנות ממקורות במטבע חוץ ולכן אינן מנוכות  ,ל"למעט ההשקעות בחברות בנות בחו, מוחזקות

בניכוי נכסים קבועים והשקעות , ההון החשוף כולל את ההון העצמי ועתודות מסוימות, ברמת הקבוצה. מההון

 .בחברות כלולות
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ומחולקות , נקבעות על פי שיקולי תשואה צפויה וסיכון, רות על ידי הדירקטוריוןחשיפת הבסיס שמאוש מגבלות

 .וחברות הבנות ALM, בין חדרי המסחר

על בסיס המדיניות המעוגנת בהחלטות , ל ובארץ מנהלות חשיפות בסיס בהיקפים נמוכים"חברות הבנות בחו

 . אום עם הבנק בארץיובת, הדירקטוריונים

ל אינם "הואיל והפרשי השער בגין ההשקעות בחו, ין השפעה על שעור המס האפקטיבילשינויים בשער החליפ

שלא כמו הפרשי השער בגין מקורות המימון , מובאים בחשבון בבסיס ההכנסה לצורך חישוב ההפרשה למס

ל המוגדרות כיחידות שמטבע הפעילות "כנגד חשיפת המס הנובעת מהפרשי השער בגין השקעות בחו. בגינם

 . זהה לשקל מבצע הבנק עסקאות חיסוי שלהן

הנתונים מוצגים . ובהשוואה למגבלות שקבע הדירקטוריון, להלן החשיפה הכלכלית בפועל ברמת הקבוצה

 : במונחים של אחוז מההון החשוף

  המצב בפועל 

 
  בדצמבר 31

2014  2015  
  %-ב 
 לא צמוד  )19.3( )1.2(

 *צמוד מדד 19.5 3.9
 מטבע חוץ  )0.2( )2.7(

 
 .החשיפה אינה מביאה בחשבון את השפעת רצפות מדד על ההון המושקע במגזר *

שיעור זה , 20.7%-שיעור ההון המושקע בממוצע על פני השנה במגזר הצמוד למדד היה כ 2015במהלך שנת 

ח נותב הון בשיעור נמוך יחסית ולכן "למגזר המט. מההון החשוף 26.6%-ל 7.2%נע במהלך השנה בין עודף של 

 . ההשפעה של שינוי בשערי חליפין על הרווח אינה מהותית

 .החשיפה בבסיס שאושרו על ידי הדירקטוריון עמדה הקבוצה בכל מגבלות, 2015בשנת 

המדידה . 2015בדצמבר  31להלן הרגישות לשינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ העיקריים ליום 

 : מתייחסת להשפעת השינויים על הון הבנק וכוללת את הפעילות במכשירים מאזניים וחוץ מאזניים

  דולר אירו ט"ליש ש"פר יין
  ח"במיליוני ש    
 ח"בשע 5%עלייה של  19 )7( 6 )3( )4(
 ח"בשע 10%עלייה של  59 )11( 13 )7( )8(
 ח"בשע 5%ירידה של  )3( 6 )5( 4 4
 ח"בשע 10%ירידה של  - 19 )10( 7 8
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 מניות .ג

, להיקף ההשקעה הכולל ובחברה בודדת הבנק הגדיר מדיניות השקעה של הקבוצה לרבות קביעת מגבלות

 תמהיל ההשקעה ורמות הסיכון השונות בין סוגי ההשקעות הריאליות

 . עיקר ההשקעה במניות הנה חלק מניהול תיק ההשקעות הריאליות בקבוצה

 .פעילות השקעה במניות בנוסטרו מבוצעת באמצעות השקעה במדדים או בקרנות, כאשר

 :ריאליות הגדרת מטרות ההשקעה בהשקעות

 .השגת תשואה עודפת בהשוואה להשקעה פיננסית של הנוסטרו •

 .המוניטין של קבוצת לאומי השאת ערך ההשקעה והשגת תנאי השקעה עודפים על ידי מינוף •

 .הרחבת פיזור סיכונים וגיוון מקורות ההכנסה של הקבוצה •

 .)פערי זמן(השטחת התנודתיות של תיק הנוסטרו  •

 :קבוצות משנה 3-התיק מתחלק למבנה 

 .השקעות אסטרטגיות בהן הבנק מתכנן להחזיק לזמן ארוך •

 .השקעות לטווח זמן בינוני •

 ).חברות בהתחלת דרכן(השקעות בחברות צמיחה  •

 : 2015בדצמבר  31ליום ) בהתאם לערך במאזן(להלן החשיפה במניות 

  בדצמבר 31  
  2015 2014 
  ח"במיליוני ש  
 1,596  1,050  סחירות בתיק הזמיןמניות  
 1,584  1,653  מניות לא סחירות בתיק הזמין 

 3,180  2,703  סך הכל 
    

.באתר האינטרנט של הבנק Uדוח על הסיכוניםUלמידע נוסף ראה 

http://www.leumi.co.il/home01/32587/�
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 ומימון נזילות סיכון

 סיכון הנזילות

באופן בלתי , או למימוש נכסים/הוודאות ביחס לאפשרות לגיוס מקורות ו סיכון הנזילות הוא הסיכון הנוצר בשל אי
מדיניות ניהול סיכון הנזילות מהווה חלק אינטגרלי מהניהול . מבלי שיגרם הפסד מהותי, צפוי ותוך פרק זמן קצר

הנזילות לניהול סיכון  342העסקי האסטרטגי של קבוצת לאומי והיא הותאמה לדרישות הוראת ניהול בנקאי תקין 
 LCRלחישוב יחס מזערי לנזילות , 3 באזל המאמצת את המלצות ועדת, "יחס כיסוי נזילות" 221ודרישות הוראה 

)Liquidity Coverage Ratio( ,יחס ה, על פי דרישות ההוראה. תוך ביצוע התאמות למשק הישראלי-LCR  לא יפחת
 . 2017החל משנת  100%-ו 2016בשנת  80%, 2015עד לסוף  60%מרמה מזערית של 

ח "באמצעות השקעת תיק הנוסטרו בנכסים איכותיים ומפוזרים בשקלים ובמט, נאותה לאומי שומר על רמת נזילות
ת מדיניות גיוס של מקורות יציבים ומגוונים ובאמצעו, אשר תאפשר לו לעמוד בכל צורכי הנזילות במגוון תרחישי קיצון

 . ח לתקופות ארוכות"גיוס של אגכן ולטווחי זמן שונים בדגש על גיוס פיקדונות מקמעונאים ו

, מבוקר ונדון באופן שוטף וייעודי על ידי הפורומים והועדות ברמת דירקטוריון, נבחן ניהול החשיפה לסיכוני נזילות
מגמות בסגמנטים שונים , מבוצע מעקב שוטף אחר תחזיות של תזרימי המזומנים, במסגרת זו .י בינייםהנהלה ודרג

החשיפה לסיכון הנזילות מנוהלת באופן שוטף ברמת הקבוצה ונבנה . ריכוזיות מפקידים ועלויות הגיוס, של פיקדונות
לות ומנהלות את הנזילות באופן עצמאי חברות הבנות קובעות מדיניות לניהול סיכוני נזי. תהליך ניטור קבוצתי

נקבעו קווי אשראי , כמו כן. בהלימה עם המדיניות הקבוצתית ובכפוף להוראות הרגולציה המקומית בכל חברה
יווצר צורך בהזרמת כספים לחברות  בהםבמקרה של תרחישי קיצון , אשר אושרו בדירקטוריון לאומי, לחברות הבנות

 . וריות על העברת כספיםבכפוף למגבלות רגולט, הבנות

, מול חלק מלקוחות מגזר שוק ההון) הסכמי התחשבנות בנגזרים והעברת בטחונות( CSAהתקשרות הבנק בהסכמי 
 . ח"בעיקר במט, מאפשרת ניהול יעיל יותר של כרית הנזילות

הבנק מודד ומנהל את סיכון הנזילות באמצעות שני מודלים מרכזיים עבור כלל המטבעות  2015באפריל  1מיום 
  -ח באופן נפרד "ועבור המט

מודל פנימי לאמידת סיכון הנזילות תחת מגוון תרחישים המתייחסים למצבי שוק שונים הנוגעים לכלל המערכת  •
בוחנים כי האמצעים הנזילים העומדים לרשות הבנק בכלל  התרחישים. הבנקאית וללאומי באופן ספציפי

הנמשכים עד  מספקים בכדי לענות על כל צורכי הנזילות בתרחישי קיצון של נזילות, ח בנפרד"המטבעות ובמט
המודל מבוסס על הערכת איכות ופיזור תיק הנכסים ומשתמש במקדמי בטחון הולמים שנבחנו על . חודש ימים

. לסיפור התרחיש ובהתבסס על חוות הדעת של הגורמים המקצועיים, יס היסטורי בהתאם לרמות הסיכוןבס
המגבלות עבור המודל . בהתאם למאפייני הלקוחות המודל מעריך את היציבות של פיקדונות הציבור, בנוסף

הלך התקופה הנסקרת הבנק עמד ביחס נזילות גבוה במ. הפנימי נקבעו במספר רמות ניהול ובראשן הדירקטוריון
 .342בהתאם לדרישות הוראה  1-מ

ברביע הרביעי של השנה עמד יחס כיסוי הנזילות . 221מבוצעת בהתאם להוראה ) LCR(מדידת יחס כיסוי מזערי  •
. אמהברבעונים השלישי והשני בהת 106%-ו 104%וזאת בהשוואה ליחס ממוצע של , בממוצע 105%המאוחד על 

מפוזר ואיכותי אשר מושקע במטבע ") כרית נזילות("יחס הכיסוי הגבוה נשען כאמור על אחזקת תיק נכסים 
ח בעיקר באגרות חוב של "ובמט, ישראלי בעיקר בפיקדונות בבנק ישראל ובאגרות חוב של ממשלת ישראל

המסגרות , הפיקדונות, סיווג הנכסים. ולטווחי זמן שונים, יציבים ועל מגוון מקורות מימון, ממשלות או בערבותן
 .221מבוצע כפי שנקבע בהוראה , והביטחונות השונים וכן השימוש במקדמים
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אשר עשויה ליצור תנודתיות בין מטבעית במדדי , ח"מט-ח מושפע גם מהפעילות בנגזרי שקל"ות במטניהול הנזיל
 .והלת באופן הדוקולכן מנוטרת ומנ, הנזילות

מאפשרים שליטה פיקוח ובקרה ברמת יומית שוטפת על מצב הנזילות , המודלים משמשים ככלי ניהול דינמי
 . ותוצאותיהם מדווחות לכל גורמי הניהול והבקרה הרלבנטיים

חושב על  יחס כיסוי הנזילות של התאגיד הבנקאי חושב על בסיס ממוצע תצפיות יומיות ויחס כיסוי הנזילות המאוחד
 .בסיס ממוצע תצפיות חודשיות לתקופה

 
 בדצמבר 31ביום  ונסתיימשלושה חודשים של

 
2015 

 
 באחוזים

 בנתוני המאוחד. א
 105% יחס כיסוי הנזילות 

 60% סוי הנזילות המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקיםייחס כ
 בנתוני התאגיד הבנקאי. ב

 103% יחס כיסוי הנזילות 
 60% סוי הנזילות המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקיםיכיחס 

 
  U.ב24וביאור Uבאתר האינטרנט של הבנק של הבנק  Uדוח על הסיכוניםUראה למידע נוסף בנוגע לסיכון הנזילות 

  סיכון מימון

מקור המימון העיקרי של . יציבים ולטווחי זמן שונים הבנק מנהל לאורך שנים תשתית רחבה ומגוונת של מקורות מימון
הבנק מממן את פעילותו באמצעות פיקדונות מלקוחות מסחריים , בנוסף. הבנק הוא פיקדונות מלקוחות קמעונאיים

. ח"בשקלים ובמט, ניהול המקורות מבוצע באופן שוטף ובנפרד. הנפקות של כתבי התחייבויות ועסקיים וכן באמצעות
ל "המקורות מחו. ל באמצעות שלוחות הבנק"בחו 24.8%-מזה כ, ח"מפיקדונות הציבור מגוייסים במט 32.6%-כ

לבנק מגוון רחב של מקורות . ח ברמת סיכון נמוכה"בעיקר באג, מושקעים על ידי השלוחות באשראי ובנכסים נזילים
, בשנים האחרונות. כן פיקדונות פיצוייםעסקיים ופיננסיים ו, לקוחות מקומיים קמעונאיים, ח מלקוחות תושבי חוץ"במט

עקב יישום שינויים רגולטורים בארץ ובעולם ומדיניות של כסף מוצהר , ח"למרות יציאה מוגברת של פיקדונות במט
ח מושקע בנכסים נזילים "עודף הפיקדונות על האשראי במט. נשמרה יציבות בהיקף הפיקדונות במגזר זה בבנק

 . יםועסקאות החלף לטווחים קצר
בשל הריבית הנמוכה נמשכה מגמת גידול  .חלה עליה מהותית בהיקף הפיקדונות השקליים 2015במהלך שנת 

הבנק משווק מגוון פיקדונות , יציבה ומגוונת על מנת לקיים תשתית מקורות מימון. ש של הלקוחות"ביתרות העו
 . ודות יציאהאטרקטיביים לטווח ארוך כולל פיקדונות עם נק

הבנק מבצע מעקב אחר . ריכוזיות מקורות המימון מנוהלת ומנוטרת באמצעות אינדיקטורים ומודלים לניהול הסיכון
אורך חיי ההפקדה והתנהגות , מפקיד בודד, גודל וסוג לקוח: מבנה המקורות וריכוזיותם תחת מספר קטגוריות

. כולל התוויה של מדיניות לגבי גיוון המקורות ותקופות המימון הניהול השוטף של מבנה המקורות. מאפיינת לאורך זמן
, מדידה שוטפת יומית של מדדי הנזילות. ריכוזיות המקורות מבוקרת ומנוהלת במסגרת ניהול סיכוני הנזילות בבנק

ה שליט, יחס כיסוי מזערי ומעקב אחר נורות אזהרה מאפשרים ניהול דינמי ומעקב אחר מקורות יציבים ומגוונים
 .ופיקוח על מצב הנזילות והתפתחות מגמות

http://www.leumi.co.il/home01/32587/�
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 הנזילות ומצב לפרעון התקופות, ההצמדה מצב

  ההצמדה מצב .א

 מסוימות עתודות בתוספת ההון מקורות כסך המוגדר הפנוי ההון, ההצמדה מאזני ניהול למדיניות בהתאם

 צמודים בנכסים, צמודים-לא שקליים בנכסים מושקע, קבועים ובנכסים כלולות בחברות השקעות ובניכוי

 במטבע ממקורות ל"בחו הבנק של ההשקעות כל מימון. חוץ למטבע הצמודים או חוץ במטבע ובנכסים למדד

 . בגינן הבסיס חשיפת את מונע חוץ

 :ספיהכ לדוח 3U0 מביאורU עולהש כפי, ההצמדה מאזני מצב תמצית להלן

    בדצמבר 31  

  2015 2014 

  
 לא 

 צמוד
 צמוד 

 מדד
 מטבע 

 )ב(חוץ
 לא 

 צמוד
 צמוד 

 מדד
 מטבע 

 )ב(חוץ

 123,611  54,203  237,185  115,182  51,672  271,308  )א(סך הנכסים 

 127,649  59,148  210,400  117,558  52,305  245,875  )א(סך התחייבויות 

 )ג()4,038( )4,945( 26,785  )ג()2,376( )633( 25,433  הנכסים במגזר) גרעון(עודף  
        

 .ואופציות עתידיות עסקות כולל )א(
 .חוץ מטבע צמוד כולל )ב(
 במניות השקעה, ל"בחו הבנק בשלוחות ההשקעות בגין המס חשיפת כנגד חיסוי מעסקת בעיקר נובע ח"במט ההתחייבויות עודף )ג(

 .חוץ במטבע עתידיות הכנסות חיסוי בגין וכן כספי לא כפריט המסווגות וקרנות

 

 התאמות הכוללת הכלכלית הגישה פי על מתבצעים בסיס לסיכוני הבנק חשיפת של השוטף והדיווח הניהול

 מפורטת הכלכלית הגישה פי על המחושבת בבסיס החשיפה. לעיל המוצגת החשבונאית לגישה ותוספות

 ".ניהולם ודרכי לסיכונים חשיפה" בפרק

 נדחים התחייבות כתבי כולל( הציבור פיקדונות בהיקף ח"ש מיליארד 22.9-כ בסך גידול חל 2015 בשנת

 של גידול נרשם חוב באגרות בהשקעות, ח"ש מיליארד 8.9 של גידול חל לציבור האשראי בהיקף). הון ושטרי

  .ח"ש מיליארד 2.6-כ בסך גידול, נטו, בבנקים ובהפקדות ח"ש מיליארד 18.7-כ

 : הצמדה למגזרי בחלוקה העיקרית בפעילות 2015 במהלך שחלו העיקריים השינויים להלן

 צמוד הלא השקלי המגזר

  .65%-כ הינו הכספיים הנכסים מסך צמוד הלא השקלי במגזר הכספיים הנכסים שיעור

 .קצרות לתקופות הינה במגזר הפעילות עיקר

 .8.2%, ח"ש מיליארד 13-כ בסך גידול חל לציבור האשראי בהיקף

-בכ עלה ערך בניירות ההשקעה והיקף, ח"ש מיליארד 8.9-בכ עלה נטו, בבנקים וההפקדות המזומנים היקף

 . ח"ש מיליארד 13.2
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גידול  כולל זה גידול ,השקליים הפיקדונות בהיקף 17.6%, ח"ש מיליארד 30.1-כ בסך גידול נרשם 2015 בשנת

 . נדחים התחייבות בכתבי ח"מיליארד ש 1.2-כ נטו של

 3.5-כ בסך גידול, ח"ש מיליארד 22.5-בכ 2015בדצמבר  31-ב הסתכמה במגזר נטו, הנגזרים עסקאות יתרת

 .2014 לדצמבר בהשוואה ח"ש מיליארד

  למדד הצמוד המגזר

 0.4-בכ הצטמצמה ערך בניירות וההשקעה ,4%-כ, ח"ש מיליארד 2.0-בכ קטן לציבור האשראי 2015 בשנת

 . ח"ש מיליארד

 . ח"ש מיליארד 11.4-בכ הצטמצמו, נדחים התחייבות כתבי כולל, המדד צמודי הפיקדונות

-כ של בסך קיטון, ח"ש מיליארד 1.3-בכ 2015בדצמבר  31-ב הסתכמה במגזר נטו, הנגזרים עסקאות יתרת

 .2014 לדצמבר בהשוואה ח"ש מיליארד 0.9

  ח"מט וצמוד ח"מט מגזר

  .28%-כ הינו הכספיים הנכסים מסך ח"המט במגזר הכספיים הנכסים שיעור

מיליארד  2.1-האשראי קטן בכ 2015בשנת . מסך פיקדונות הציבור 37%-האשראי לציבור במגזר מהווה כ

 ).השפעת השינויים בשערי החליפין אינה מהותית( 1%קיטון של , ח"ש

 בהשוואה ח"ש מיליארד 5.9-כ של גידול, ח"ש מיליארד 31.9-בכ הסתכמו ח"במט ערך בניירות ההשקעות

 .2014 לדצמבר

 . ח"ש מיליארד 9.2-כ של קיטון חל נטו, בבנקים בפיקדונות

  .1.8%, ח"ש מיליארד 2-בכ קטנו ח"במט הציבור פקדונות 2015 שנת מתחילת

 מיליארד 24.2-בכ 2015בדצמבר  31-ב הסתכמה שקלים כנגד חוץ במטבע, נטו, העתידיות העסקאות יתרת

 . 2014 לדצמבר בהשוואה ח"ש מיליארד 1.7-כ של גידול, ח"ש

 לפירעון התקופות .ב

 ממדיניות כתוצאה חלקה. בשקלים גבוהה נזילות ברמת הבנק התאפיין האחרונות לשנים בדומה 2015 בשנת

 זמן לטווחי לקוחות של גדול ממספר פיקדונות גיוס באמצעות, ומגוונים יציבים מקורות בגיוס הבנק של מכוונת

 . הבנקאית במערכת בשקלים הנזילות עודפי מגידול וחלקה, ארוכות לתקופות זה ובכלל שונים

 באגרות בעיקר, סחירים ערך בניירות ומושקעים בבנקים קצרות לתקופות מופקדים הבנק נכסי מסך 29.4%-כ

 .ותממשלתי חוב
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 בכל עמד והבנק קצר לטווח ההתחייבויות מסך משמעותי באופן גדול היה 2015 בשנת הנזילים הנכסים היקף

 לחץ בתרחישי גם עמידות להבטיח שמטרתה למדיניות בהתאם, זאת. השונים בתרחישים הנזילות מגבלות

 .תיאורטיים קיצוניים

 מכשירים כולל( הצמדה בסיס ולפי לפרעון תקופות לפי וההתחייבויות הנכסים של עתידי מזומנים תזרים להלן

 ). הכספיים דוחותל 31U ביאורU הרא נוסף פירוט) (כספיים לא פריטים כולל ולא נגזרים

 בהתאם ימויינו פרעון מועדי מספר בעלת התחייבות בגין המזומנים תזרימי ישראל בנק הוראות פי על

 .ביותר המוקדם החוזי הפרעון מועד או דעתה שיקול פי על ההנהלה להערכת

 נכסים בגין המזומנים תזרימי את להציג נדרש בנקאי תאגיד, 2013 מספטמבר ישראל בנק חוזר פי על

 תזרימי, בנוסף. חוץ מטבע לבין) ח"מט צמוד ישראלי מטבע לרבות( ישראלי מטבע בין בהבחנה והתחייבויות

 התבצע בו למטבע בהתאם ח"למט או ישראלי למטבע יסווגו, נטו, המסולקים נגזרים מכשירים בגין המזומנים

 .אלו נגזרים מכשירים של מאזניים חוץ סכומים על לדווח אין. הסילוק

 *התחייבויות על נכסים עודף

 2015בדצמבר  31ליום   

 סך הכל מטבע חוץ  מטבע ישראלי   

 ח"במיליוני ש :התקופה שנותרה עד לפרעון 

 )133,945( )48,488( )85,457( עד חודש 

 10,872  6,971  3,901  מחודש ועד שנה 

 77,094  17,225  59,869  שנים 5משנה ועד  

 48,559  12,126  36,433  שנים 10ועד  5-מ 

 58,387  9,949  48,438  שנים 10מעל  

 1,539  469  1,070  ללא מועד פרעון 

 62,506  )1,748( 64,254  סך הכל 

     

 2014בדצמבר  31ליום   

 סך הכל מטבע חוץ  מטבע ישראלי   

 ח"במיליוני ש :התקופה שנותרה עד לפרעון 
 )108,400( )37,865( )70,535( עד חודש 
 11,244  1,355  9,889  מחודש ועד שנה 
 64,680  14,525  50,155  שנים 5משנה ועד  
 33,144  8,488  24,656  שנים 10ועד  5-מ 
 45,899  8,780  37,119  שנים 10מעל  
 1,714  548  1,166  ללא מועד פרעון 
 48,281  )4,169( 52,450  סך הכל 
     

 .נגזרים מכשירים בגין יתרות) חוסר( עודף בקיזוז *
 סיכוני זה ובכלל, השוק סיכוני בניהול הנהוגות והמגבלות, המדיניות ומימוש הפיקוח אמצעי, המדיניות עיקרי למידע בנוגע לתיאור

 .Uסיכון שוקU ראה פרק, והנזילות הבסיס
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 מקורות וגיוס הנזילות מצב .ג

 בבנק מקורות וגיוס הנזילות מצב

 העודפים ספיגת לצורך. 2015 בשנת גם גבוהים להיות הוסיפו בישראל הבנקאית המערכת של הנזילות עודפי

 . מוניטאריים מכרזים וחודש שבוע, יום מדי ישראל בנק מקיים

 דולר מיליארד 2.6-כ מתוכם, דולר מיליארד 9-כ של כולל בסך ח"מט ישראל בנק רכש 2015 שנת במהלך

 .החליפין שער על הגז תמלוגי השפעת לקיזוז מתוכנית כחלק נרכשו

כמו גם , הבנקאית במערכת השקליים הנזילות עודפי על מרחיבה השפעה ישראל בנק של ח"המט לרכישות

 .2015מ במהלך שנת "לעודף פידיונות על הנפקות המק

 לגיוס מכוונת ממדיניות כתוצאה, גבוהה נזילות על להצביע ממשיך הבנק של וההתחייבויות הנכסים הרכב

 זה ובכלל שונים זמן לטווחי לקוחות של גדול ממספר פיקדונות גיוס על דגש תוך, ומגוונים יציבים מקורות

 . ארוכות לתקופות

, הנזילות במצב שינויים על להתריע המיועדים מדדים ואחר שלו הנזילות מצב אחר שוטף מעקב מקיים לאומי

. ישראל בנק להוראת בהתאם בבנק שפותח פנימי מודלהמודל הרגולטורי וכן באמצעות  באמצעות היתר בין

 להתפתחויות בהתאם, שוטף באופן ומתעדכנות נבחנותהפנימי  המודל בבסיס העומדות השונות ההנחות

 . העיקריים הרלבנטיים בפרמטרים שחלות

-כ על עמד 2015 דצמבר לסוף ישראל בבנק) מוניטריים ופיקדונות ש"עו( הבנקאית המערכת יתרות היקף

 .2014 דצמבר בסוף ח"ש מיליארד 146-כ לעומת, ח"ש מיליארד 171

, ח"ש מיליארד 47-כ על עמד 2015 דצמבר לסוף ישראל בבנק) מוניטריים ופיקדונות ש"עו( לאומי יתרות היקף

 .2014 דצמבר בסוף ח"ש מיליארד 39-כ לעומת

 בהשוואה, ח"ש מיליארד 52.2-בכ 2015בדצמבר  31 ליום הסתכמה נטו בבנקים ופיקדונות המזומנים יתרת

 .8%-כ של גידול שיעור, 2014 בסוף ח"ש מיליארד 48.4-לכ

, ישראל ממשלת חוב באגרות בעיקר המושקע, ח"ש מיליארד 64-כ של בהיקף ערך ניירות תיק לבנק, כן כמו

 31-ב ח"ש מיליארד 44-כ בסך ליתרה בהשוואה זאת. ל"בחו בנקים של ח"ואג, זרות ממשלות של חוב אגרות

 .2014בדצמבר 

 ח"ש מיליארד 2-בכ הלקוחות של מאזניים החוץ הכספיים הנכסים היקף ירד הנסקרת התקופה במהלך

 .ח"ש מיליארד 595 של לסך והסתכם
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 : הן ל"ובחו בארץ הקבוצה חברות בין נזילים אמצעים העברת על העיקריות הרגולטוריות המגבלות

 הטיל אולם ל"ובחו בארץ הקבוצה בחברות הבנק ידי על פיקדונות של הפקדה מגביל אינו ישראל בנק .1

 נדרש מהותית השקעה לכל. ל"בחו בחברות הבנק ידי על התחייבות וכתבי הון השקעות על מגבלות

 . ישראל בנק של מראש אישור

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

 הקבוצה וכלפי, ב"בארה הבנק מהון 10% הוא קשורה לחברה החשיפה של המירבי השיעור. קשורות

 . מהונו 20% הינו המירבי השיעור, ב"בארה הבנק נמנה עליה

מגבילות את הבנקים המקומיים בהיקף החשיפות מסוג כלשהו כלפי הרשויות בבריטניה  הוראות .3

למעט בנק לאומי (השיעור המירבי של החשיפה של הבנק בבריטניה כלפי הקבוצה . חברות קשורות

ניתן מחדש . מהון הבנק באנגליה 25%הינו ) רזי'מ וחברת הבת של לאומי בריטניה בג"לישראל בע

להגדלת היקף החשיפה כלפי בנק לאומי לישראל ובנק לאומי ) waiver(אישור מהרגולטור בבריטניה 

 .מהון הבנק באנגליה 100%כך שהשיעור המירבי של החשיפה כלפיהן הינו , רזי'ג

.ח"ש מיליון 16,806 בסך 2015בדצמבר  31-ב הסתכמה הגדולות המפקידים קבוצות שלוש של הפיקדונות סך יתרת
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 תפעוליים סיכונים

או , אנשים ומערכות, מוגדר כסיכון להפסד כתוצאה מאי נאותות או מכשל של תהליכים פנימיים סיכון תפעולי

 . סיכון אסטרטגי וסיכון מוניטין זו אינה כוללת הגדרת סיכון. חיצוניים כולל אירועי סייבר מאירועים כתוצאה

סיכונים , סיכוני מעילות והונאות, וני טכנולוגיית מידעסיכ, הסיכונים התפעוליים כוללים בין היתר אבטחת מידע וסייבר

 .והמשכיות עסקית, סיכוני ציות, משפטיים

 . בדומה לשאר הסיכונים, ניהול הסיכון התפעולי בקבוצת לאומי מושתת על שלושה קווי הגנה

 מדיניות הבנק בתחום הסיכון התפעולי

המדיניות הקבוצתית מהווה בסיס . ידי שנה בדירקטוריוןמדיניות ניהול הסיכונים התפעוליים הקבוצתית מאושרת מ

ומזעור הפסדים תוך התחשבות בסובלנות הסיכון ושמירה על היציבות התפעולית , ומסגרת עבודה לניהול הסיכון

 . לאורך זמן

, רכההע, גודל ומורכבות הפעילות של כל יחידה ארגונית בקבוצה ומתווה תהליך של זיהוי, המדיניות מותאמת לאופי

במסגרת המדיניות נקבעה מתודולוגיה לניהול סיכונים . הפחתה של הסיכונים המהותיים/דיווח ובקרה, ניטור, מדידה

 .מהותיים/בפרויקטים ומוצרים חדשים

בדיקת אפקטיביות , נכתבו ומוטמעים נהלים התומכים בדיווח אירועי הפסד ואירועים שלא התממשו להפסד, בנוסף

 .ותיים אשר נועדו לבחון את שלמותן והתאמתן למזעור הסיכונים התפעוליים ואופן ביצועןהבקרות וסיכונים מה

 תהליכים לניהול הסיכון התפעולי והפחתתו

במסגרת הסקר . מבוצע סקר סיכונים תפעוליים בכל יחידות הבנק, במהלך שלוש שנים -סקר סיכונים תפעוליים 

הסיכונים , בנוסף. הבקרות הקיימות והבקרות הנדרשות, בהםהסיכונים הגלומים , מתבצע מיפוי של התהליכים

השכיחות שלו ונזק , בממד הכמותי מוערך כל סיכון על פי הנזק המאפיין. התפעוליים מוערכים איכותית וכמותית

 .בהתאם להערכות המתקבלות מזוהים מוקדי הסיכון המרכזיים ונקבעות תכניות להפחתת סיכונים אלה. חריג

 . הסקר הינו כלי מרכזי בבניית מפת סיכונים תפעוליים הן ברמת היחידה והן ברמת הבנק

 את לחזק ממשיך לאומי בנק. מנוטרים ונקבעים בגינם תכניות הערכות והפחתה, אשר מוערכים, ניתוח תרחישי קיצון
אולם  קיים לבנק. אדמה ורעידת מלחמה כגון רוחבייםתפעוליים  תרחישים בהתממשות העסקית הרציפות יכולות

  .זה מסוג תרחישים בקרות הבנק פעילות להמשך חירום תוכנית וקיימת ורעידת אדמה מחשבים מוגן טילים

ליווי של מוצרים חדשים החל משלב הייזום ועד לעלייתם לאוויר במטרה להבטיח את הפעלתם בצורה איכותית תוך 

מלווים פרויקטים מהותיים בבנק ומבוצע מיפוי , בנוסף. של הסיכונים הגלומים והשפעתם על פרופיל הסיכון בחינה

 . הערכתם והמלצות לתוכניות הפחתה, טכנולוגיים ופרויקטאליים ,עסקיים, של סיכונים
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יהול סיכונים הבנק פועל למסד תרבות איתנה של נ, מאחר והסיכונים התפעוליים הינם חוצי ארגון ופעילויות

במסגרת זו . בקרב כלל עובדי ומנהלי הקבוצה, זאת. תפעוליים ובכלל זה דיווח אירועים וביצוע הפקות לקחים

שילוב הנושא במגוון קורסים , מבוצעים מהלכי הטמעה והדרכה באמצעות מפגשי הדרכה ייעודיים למנהלים ועובדים

 .ליבנקאיים ובניית פורטל ייעודי לניהול הסיכון התפעו

 כלים לניהול הסיכונים

ידע מקצועי מהארץ והעולם  בלאומי נבחנים ומתעדכנים מעת לעת תוך מינוף השיטות והכלים לניהול סיכון תפעולי

 . ובעקבות הנחיות רגולטוריות של בנק ישראל וגופי בקרה נוספים

בבנק מערכת ייעודית לניהול סיכונים תפעוליים התומכת בתיעוד  הוטמעה, לשם תמיכה בתהליך ניהול הסיכון

המערכת מאפשרת איסוף וניתוח אירועי הפסד ואירועים שלא , כמו כן. הבקרות ותכניות ההפחתה, הסיכונים

 .המידע הנאגר תומך בתהליך קבלת ההחלטות לגבי ניהול הסיכונים המהותיים ותעדוף פעולות. התממשו להפסד

 ון העיקריים בסיכונים התפעולייםמוקדי הסיכ

 סיכוני אבטחת מידע וסייבר

וכולל חשיפת מידע , מוגדר כפגיעה בנכס מהותי של הבנק באמצעות התקפה דרך מרחב הסייבר סיכון סייבר

 ). שיבוש(מהימנות ושלמות המידע , )השבתה(זמינות המידע , )זליגה(

אולם אנו עדים לעליה מתמדת , חדשים והם מלווים את הפעילות של הבנק בשנים האחרונותאינם  סיכוני סייבר

" קישורי חוץ" -איומים אלו נובעים מהגדלת מרחב התקיפה . בהיקף ובעוצמת האיומים בעולם כולו ובישראל בפרט

 . כהיותו בנק חדשני ומתקדם כל אלו ועוד קיימים בבנק -טכנולוגיות חדשות , מיקור חוץ, מכשירי טלפון חכמים ,רבים

לחשיפת מידע על לקוחות  עיקרי הסיכונים בחדשנות הטכנולוגית נוגעים להעלאת רמת הסיכון של תקיפות סייבר

 הבנק ולפגיעה בזמינות השירותים

שאות בניהול ההר, במערכות המידע ובעיקר במאגרי המידע: ההגנה על המידע הרגיש מתבצעת במספר מישורים

הקפדה על שמירה על המידע , ומתן גישה למערכות בהלימה להגדרות מידע רגיש ועובדים בתפקידים רגישים

 .בהיבטי אבטחה פיזיים והטמעת הנושא והעלאת המודעות בקרב כלל העובדים

ות בהם בנק לאומי פועל באופן שוטף לזיהוי ומיפוי של פרטי המידע הרגישים בתהליכים העסקיים ובמערכות התומכ

 .על מנת לקבוע ולתעדף מהו המידע הרגיש ביותר בבנק שעליו צריך להגביר את ההגנה

 הסיכון הטכנולוגי 

הנובעים בין השאר מדרישות , בשנים האחרונות חלים שינויים משמעותיים בפעילות בסביבה הבנקאית והתפעולית

 .ת מתקדמות וחדשניותחדשות מצד הלקוחות לגבי אופן ניהול פעילותם ולשילוב טכנולוגיו

, שרותי ענן, שימושים במובייל, סביבות טכנולוגיות אלו מתייחסות בין השאר למתן שירותים בערוצים דיגיטליים

 .תעשיית הפינטק ועוד

 .נדרש הבנק לתשתיות טכנולוגיות תואמות, ל"בכדי לאפשר שירותים מתקדמים כנ
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מהימנות הנתונים והשמירה , זמינות המערכות. מערכות מידעהפעילות העסקית של לאומי נסמכת במידה רבה על 

עם התקדמות הטכנולוגיה עולה רמת . על סודיותם חיוניים לפעילות עסקית תקינה והגנה על הפרטיות של הלקוחות

כמו , כחלק מהשאיפה להתקדמות ומצוינות משולבות טכנולוגיות חדשות בליבת העשייה הבנקאית. הסיכון ללאומי

 .כות קצה בלאומי ואצל לקוחותינוגם במער

לסיכונים טכנולוגיים היבט עסקי של מתן מענה לצרכי הארגון לשם התאמתו לסביבה העסקית , כאמור לעיל

 .והצרכנית המשתנה והמתפתחת הן בהיבטים של שמירה על עדכניות וחדשנות והן בהיבטים תפעוליים

סמך מדיניות המגדיר את העקרונות לניהול סיכונים ל נכתב ומוטמע בבנק מ"על מנת לנהל את הסיכונים הנ

תחומי הפעולה והאחריות של הגורמים השונים בבנק ותהליכי העבודה , טכנולוגיים וכולל את המסגרת הארגונית

 . הנדרשים לניהול סיכוני טכנולוגית המידע

 מעילות והונאות

הן בפעילותן השוטפת והן בפעילויות ניטור , וןניהול סיכוני מעילות והונאות מבוצע בכל יחידות קו ההגנה הראש

 .ממוקדות

, הפרדת תפקידים ,בין היתר, בקרות אלה כוללות .בתהליכי העבודה השוטפת מיושמות בקרות במסגרת הפעילות

 .הקלטת שיחות ומערכות לזיהוי קולי ,כוניות במערכותיחסימות מ, הנחיות מנהלתיות, ניהול הרשאות

המנטרים ובודקים פעילויות חריגות , פועלים בקו הראשון מוקדי ניטור ייעודיים למניעת וגילוי מעילות והונאות ,בנוסף

 .מים חיצונייםשל עובדי הבנק וגור

התפיסה . דגש על הגורם האנושי ,בין היתר, לאחרונה גובשה תפיסה חדשה לניהול סיכוני מעילות והונאות השמה

גורמים  על ידיהמבוצעים , שיבוש של מידע וכספים/איתור וטיפול בניסיונות גניבה, עתכוללת פעילות מובנית למני

 .פנימיים וחיצוניים
 :קווי ההגנה כדלקמן 3במסגרת התפיסה הוגדרו תחומי אחריות של 

 . ביצוע פעולות בקרה על הפעילות השוטפת של היחידות והפעלת מוקדי הניטור השונים -הקו הראשון 

איתור והצפת מוקדי , זיהוי וניתוח מגמות, חראי לגיבוש מתודולוגיות ותהליכי עבודה לניהול סיכונים אלהא -הקו השני 

 .אתגור פעילויות הקו הראשון ודיווח על פרופיל הסיכון, סיכון

חטיבת הביקורת הפנימית מתייחסת לסיכונים אלה במסגרת הביקורות השוטפות שמבצעת ביחידות  -הקו השלישי 

 .הבנק

 .באתר האינטרנט של הבנק Uדוח על הסיכוניםUראה , לסיכונים תפעוליים נוסף בנוגעמידע ל

 סיכוני המשכיות עסקית 

שעלולה למנוע מהבנק למלא , המשכיות עסקית הינו סיכון בגין פגיעה בתשתיות פיסיות בעקבות אירוע חמור סיכון

שיבוש בעל  -סיכוני המשכיות עסקית הם סיכונים אשר יוצרים שיבוש תפעולי משמעותי . את התחייבויותיו העסקיות

שיבוש . ר המשולב בו מבחינה כלכליתהפוגע באזור גדול ובציבו, השפעה חמורה על הפעילות העסקית הרגילה

אובדן או אי נגישות של כח אדם ונגישות , תפעולי משמעותי כולל הרס או פגיעה חמורה בתשתית הפיזית ובמתקנים

או גורמים חיצוניים , )למשל רעידת אדמה(שיבוש כזה עלול להיגרם כתוצאה מאסונות טבע . מוגבלת לאזור שנפגע

 ). יזםונדל, מתקפת טרור, מלחמה(

http://www.leumi.co.il/home01/32587/�
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מדיניות ההמשכיות העסקית של הבנק מגדירה את הנהלים ואת בעלי התפקידים בחירום אשר אחראים על גיבוי 

הבנק ערוך גם להמשכיות תהליך קבלת ההחלטות . המערכות ועל שיקומן בפרקי זמן התאוששות שנקבעו מראש

 . העסקיות בחירום

מערך המחשוב של הבנק . ת המשכיות עסקית בעת חרוםהוראות בנק ישראל מחייבות את הבנקים לפעול להבטח

 . מושתת על שני מרכזי מחשוב ואתר גיבוי נוסף

 :הפעילות מורכבת משלושה נדבכים. הבנק מכין עצמו להתאוששות ממקרה אסון והמשכיות לפעילותו העסקית

 .תשתיות טכנולוגיות •

תוך הרחבת תכולת ואופי התרגולים  תלת שנתית מדיניות ונהלים על פי תכנית תרגולים, תוכניות פעולה עסקיות •

שמתבצעים בבנק במטרה לשפר את רמת המוכנות של הבנק ולאפשר תהליך של הפקת לקחים לזיהוי פערים 

 .וצמצומם

.ביצוע תרגולים •
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 סיכונים אחרים

 וציות רגולציה סיכוני

 ואיסור מימון טרור  איסור הלבנת הון, ציות .א

 .הוקם בלאומי מערך ציות ואכיפה שבראשו עומד קצין הציות הראשי, לצורך ניהול אפקטיבי של הנושא

אחראי למילוי החובות לפי הוראות החקיקה בנושאי איסור ) Chief Compliance Officer(קצין ציות ראשי 

 . ואיסור מימון טרור הלבנת הון

 Responsible Officer-וגם כ ממונה על האכיפה בתחום דיני ניירות ערךקצין הציות הראשי משמש גם כ

 .כפי שיפורט להלן, FATCA-בתחום ה

פעילות מערך הציות מבוצעת באמצעות צוות מקצועי בעל ידע והבנה מעמיקה בתחומי הציות ומבוססת על 

 .בקרה ומערכות ממוכנות, תהליכי עבודה

 . ליועץ המשפטי הראשי בבנק ופונקצית הציות הוכפפה גוניוי מבנה ארבוצע שינ 2015-ב

מחייבת את הבנק להקפדה יתרה על קיום מכלול החובות , מורכבותה והתפתחותה של הפעילות הבנקאית

היתרים והוראות בנק , צווים, תקנות, מכוח חקיקה ראשית, בקשריו עם לקוחותיו, שחלות על התאגיד הבנקאי

 . ישראל

 2016בינואר  1נכנסה לתוקף ביום " ציות ופונקציית הציות בתאגיד הבנקאי" 308הוראת ניהול בנקאי תקין 

ההוראה . ההוראה החדשה מרחיבה את תחומי האחריות של הציות באופן פורמאלי וברמה הקבוצתית

 ,תקנות ,מחוקים גזרנ "הציות סיכון"וקובעת כי  צרכניות להוראות מעבר ציות הוראות של ההגדרה מרחיבה את
ההוראה קובעת כי נדרש להעריך את . כללי התנהגות ועמדות רשות, פנימיים נהלים ,רגולציה הוראות

סיכון הציות נגזר ממכלול החקיקה , כאמור, כאשר ,ולמצוא אמצעים למדידתו, אפקטיביות ניהול סיכון הציות

 .הרלוונטית לפעילות הבנק

הליבה  מהוראות הנגזר הציות סיכון ניהול על לפחות תהיה אחראית הציות פונקציית כי נקבע החדשה בהוראה

 היבטי ,הפרטיות על הגנה ,ניגוד עניינים, ללקוח ייעוץ ,טרור ומימון הון הלבנת ,לקוחותיו כלפי הבנק הוגנות: כגון(
 התאגיד על החלות ההוראות מיתר נגזר כאשר הסיכון. )ועוד ללקוחות לשירותים או למוצרים רלוונטיים מיסוי

 .השני ההגנה מקו פונקציות אחרות ידי על מנוהל להיותהסיכון  יוכל, הבנקאי

במסגרת מסמך . 2015בדצמבר  30במסגרת זו עודכן מסמך המדיניות הקבוצתי אשר אושר בדירקטוריון ביום 

עוגן ממשל תאגידי הכולל , כמו כן. בהתאם להוראה, תומך בניהול סיכון הציות ארגוניהמדיניות פורמל מבנה 

 נקבעה מתודולוגיה חדשה להערכת סיכון בהוראות רגולציהו אחריות הנהלה ודירקטוריון בהיבטי ציות

 ).הוראות ציות כפי הגדרת ההוראה החדשה(

, דת מערך הציות להוראה החדשה נקבעה תוכנית עבודה רב שנתית ומכוונת סיכוןבמסגרת התאמת עבו

 .הכוללת תקצוב זמן למטלות ופעילויות
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ל לצורך מעקב ליישום נושא הציות ובכלל זה איסור "המערך נמצא בקשר שוטף עם חברות הבנות בארץ ובחו

 . ת אמריקאים ותושבי חוץ אחריםטיפול בלקוחו, איסור מימון טרור, הלבנת הון

, לצרכי מס על ידי לקוחות" כסף המוצהר"מטפל הבנק בסוגיית ה, בהתאם למגמות המתפתחות בעולם

שמטרתם , בהקשר זה נקבעו מדיניות ותהליכי עבודה. בהתאם למדיניות מבוססת סיכון שאישר הדירקטוריון

הלקוח לרשויות המס הרלוונטיות במדינת המקור  להימנע ככל שניתן מקבלת כספים שאינם מוצהרים על ידי

 . שלו

 אכיפה .ב

. 2011-א"התשע, )תיקוני חקיקה( התקבל בכנסת חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך 2011בינואר 

במסגרת חקיקה זו ניתן יהיה . הינה ייעול האכיפה של הוראות החקיקה בתחום דיני ניירות הערך, מטרת החוק

לרבות נושאי , שהפר את ההוראות הרלוונטיות וכן על עובדי התאגיד, להטיל סנקציות שונות על תאגיד

 . המשרה

רך מסמך קריטריונים להכרה בתכנית אכיפה פנימית בתחום ניירות בהמשך לחוק פרסמה הרשות לניירות ע

 "). מסמך הקריטריונים:"להלן(הערך וניהול השקעות 

על פי מסמך , תפקידו. את התאגיד למנות ממונה על האכיפה במסמך הקריטריונים הנחתה רשות ניירות ערך

 . נית האכיפההוא להיות אחראי על יישום תכ, הקריטריונים

קצין הציות הראשי של הקבוצה משמש גם כממונה על האכיפה ומרכז בידיו סמכויות ואמצעים ליישום 

 .הוראות החקיקה הרלוונטיות לתחומים אלו

לאחר שהתכנית תוקפה על ידי מומחה , אישר הדירקטוריון את תכנית האכיפה הפנימית 2014באוקטובר 

 . זיים נסקרו על ידוחיצוני ולאחר שנהלי האכיפה המרכ

 FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act .ג

באופן שמחיל משטר דיווח שמטרתו לחייב מוסדות  Internal Revenue Code-ב ה"תוקן בארה 2010במרס 

 . להעביר מידע אודות חשבונות המוחזקים על ידי לקוחות אמריקאיים) FFI(פיננסיים זרים 

כפי שמשתמע  FATCA -של הבנק המשקף יישום הנחיות  FATCAמיושם נוהל  2014ביוני  30החל מיום 

 . ומגדיר את תהליכי העבודה ליישום התקנות, עד לפרסום חקיקה מקומית IGA-מהסכם ה

בהתאם להוראת המפקח על , יחד עם זאת. טרם פורסמו הוראות חקיקה מקומית 2015בדצמבר  31-נכון ל

כחלק מהיערכות הבנק ליישום החוק בקבוצת לאומי פעל , FATCA-ההבנקים להיערכות הבנקים בנושא 

איתור וטיפול בלקוחות , הבנק בהפצת נהלים וחוזרים ובהטמעת מדיניות בדבר הסדרת נושא זיהוי

כפי  FATCA -של הבנק המשקף יישום הנחיות  FATCAמיושם נוהל  2014ביוני  30החל מיום . אמריקאיים

 . ומגדיר את תהליכי העבודה ליישום התקנות, רסום חקיקה מקומיתעד לפ IGA-שמשתמע מהסכם ה
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כפי שאומצו על ידי  FATCAלהוראות חקיקת , ויחידים בה) להלן לאומי(על מנת לוודא ציות של קבוצת לאומי 

ועל פי הסכם ספציפי בין קבוצת לאומי ובין משרד המשפטים האמריקאי , מדינת ישראל בהסכם הבין מדינתי

אימוץ , )Responsible Officer(מינוי קצין הציות כממונה לנושא : ק במספר נדבכים שעיקרםפועל הבנ

גיבוש מנגנוני הדרכה , פיתוח כלים ממוכנים תומכים בתהליכי העבודה, מדיניות ונהלי עבודה מתאימים

כות בקרה ותפעול הנדרשים למילוי ההנחיות והנחיית החברות הבנות בקבוצה להיער, בדיקה, והטמעה

 .מתאימה

 משפטיים סיכונים

אשר הינו חבר הנהלה בבנק וראש חטיבת הייעוץ המשפטי אחראי להובלת ניהול הסיכונים , היועץ המשפטי

 .המשפטיים

 בהם והטיפול המשפטיים הסיכונים תחומי

 :עיקריים תחומים מחמישה נובעים משפטיים סיכונים

 בנק הוראות, משנית או ראשית חקיקה הוראת תואמת אינה אם הבנק מפעילות הנובעים סיכונים - חקיקה סיכוני •

 .אחרות מוסמכות רשויות הוראות או ישראל

 מתקשר שהבנק אחרים וגורמים ספקים, לקוחות מול הבנק מפעילות הנובעים סיכונים - חוזית התקשרות סיכוני •

 לאכיפה ניתן אינו שההסכם או, הבנק זכויות מלוא המסדיר בהסכם מגובה אינה אם, שונים בהסכמים עמם

 .מלאה

 .תקדימית פסיקה תואמת אינה אם הבנק מפעילות הנובעים סיכונים - פסיקה סיכוני •

 .הבנק נגד המתנהלים משפטיים מהליכים הנובעים סיכונים •

 .אכיפה במדיניות משינויים הנובעים סיכונים •

 :הטיפול בסיכונים המשפטיים

. המשפטיים הסיכונים את ולמזער לנהל, למנוע, לאתר שמטרתה משפטיים סיכונים ניהול תכנית מיושמת בקבוצה

 החלים פנימיים נהלים וכן, הבנק יחידות לבין המשפטי הייעוץ חטיבת בין וממשק מדיניות מסמכי כוללת התכנית

 מסמך. ומעודכן מקצועי ייעוץ הינו בבנק הניתן המשפטי הייעוץ כי לוודא שמטרתם המשפטי הייעוץ חטיבת בתוך

 .2015 בשנת לרבות, השנים במהלך שוטף באופן עודכןמ המדיניות

 מסמכי במסגרת סיכונים משפטיים לניהול כללית מדיניות נקבעה, ל"ובחו בארץ הבנק של הבנות חברות לגבי

 מדיניות ואת פעילותה את התואם משפטיים סיכונים לניהול פנימי נוהל הכינה ושלוחה בת חברה כל. ייעודיים מדיניות

 המשפטי הייעוץ חטיבת ידי על אושרו, כאמור הבנות חברות ידי על שהוכנו הפנימיים הנהלים. בנושא הקבוצה

 מסויימים נושאים להפנות הבנות חברות נדרשות המדיניות למסמכי בהתאם. הבנות חברות של ובדירקטוריונים

 בסוף שנתיים חצי תקופתיים דוחות משפטייםה הסיכונים למנהל החברות שולחות, בנוסף. מתאים משפטי לייעוץ

 . המדיניות במסמכי לנדרש בהתאם, מידיים דוחות וכן, שנה בכל והרביעי השני הרביע
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 המדיניות מסמך עודכן 2015 בשנת .המשפטי הייעוץ בחטיבת שהוכן אחיד לפורמט בהתאם נשלחים הדיווחים

 בשנת .השלוחות של המשפטיים היועצים עם ישירים תקשורת ערוצי ונקבעו ל"חו בשלוחות משפטיים סיכונים לניהול

 .בארץ הבנות בחברות המשפטיים הסיכונים לניהול המדיניות מסמך גם עודכן 2015

 :על דגש הושם משפטיים סיכונים לניהול התכנית במסגרת

 . משפטיים סיכונים ומזעור מניעת •

 .בהם והטיפול המהותיים המשפטיים הסיכונים מוקדי איתור •

 . מתאימים ונהלים הנחיות, הסכמים הכנת •

 . הבנק עבודת על השלכותיהן ובחינת, רשויות והוראות) פסיקה לרבות( החקיקה הוראות בדיקת •

 דעת חוות העברת וכן, בבנק הנהוגים המשפטיים במסמכים הלקחים ויישום שונים בנושאים לקחים הפקת •

 . בבנק הרלבנטיות ליחידות בנושא

 הראשי המשפטי היועץ בראשות, המשפטי הייעוץ בחטיבת פועלים המשפטיים הסיכונים ניהול תכנית ביצוע לצורך

 בעלי חדשים דין ופסקי חקיקה דברי שוטף באופן לאתר שתפקידם, וועדות גורמים, המשפטיים הסיכונים מנהל שהוא

 חקיקה, ראשית חקיקה( חדשות רגולטוריות הוראות. בהשלכותיהם הטיפול ולרכז לבחנם, הבנק עבודת על השלכה

 .או הרגולציה הרלוונטית, החוק הצעת בשלב כבר, מטופלות הצורך ובמידת מאותרות) רשויות הוראות, משנית

 קובעים היתר בין. המשפטי הייעוץ חטיבת של פנימיים עבודה בנהלי מוסדרת ל"הנ והועדות הגורמים של פעילותם

 המשפטיים הסיכונים וצוות החטיבה הנהלת לבין ל"הנ הגורמים מן אחד כל בין המידע זרימת ממשק את הנהלים

 .בחטיבה הפועל

 כללי

  הניתנים השירותים של ממורכבותם, היתר בין, הנובעת, לכמתה או להעריכה ניתן לא אשר, כללית חשיפה קיימת

, לטענות פוטנציאל, היתר בין, בחובה צופנת אלו שירותים מורכבות. ללקוחותיהם המאוחדות והחברות הבנק ידי על

 סוגי כל את מראש לצפות ניתן לא. ורגולטורים מסחריים תנאים של ארוכה לשורה הנוגעות, ואחרות פרשניות

, המאוחדות והחברות הבנק שירותי עם בקשר ואחרות אלו מטענות הנובעת החשיפה ואת זה בתחום שיועלו הטענות

 .ייצוגיות תובענות בחוק הקבוע הדיוני המנגנון באמצעות, היתר בין, המועלות

, ההתקשרויות עם הלקוחות הינן. קיימת חשיפה בשל שינויים רגולטורים והנחיות של המפקח על הבנקים, כמו כן

ברגולציה ובמגמות , במהלכן עשויים להתרחש שינויים במדיניות, התקשרויות הנמשכות לאורך שנים רבות, בחלקן

אשר , הבנק והחברות המאוחדות פועלים באמצעות מערכות מיכוניות מורכבות. משפטלרבות בפסיקת בתי ה, הדין

 .כל אלו יוצרים חשיפה תפעולית ומשפטית מוגברת. יש צורך להתאימן באופן שוטף, לאור השינויים כאמור

על בנוסף קיימת חשיפה כללית הנובעת מכך שכנגד הבנק והחברות המאוחדות מוגשות מעת לעת תלונות למפקח 

לא ניתן להעריך האם , לעת הזו. שעלולות בנסיבות מסוימות להביא לנקיטת הליכים משפטיים נגד הבנק, הבנקים

או אם /ל ו"קיימת חשיפה בגין תלונות אלו ולא ניתן להעריך אם תינתן הכרעה רוחבית של הפיקוח בעניין תלונות כנ

וכן לא ניתן להעריך את החשיפה הפוטנציאלית , תוגשנה תביעות ייצוגיות או אחרות כתוצאה מהליכים שכאלו

 . לא נכללה הפרשה בגין החשיפה האמורה, לפיכך. ל"לתלונות כנ
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הנגזרת , מוצגת הערכת החומרה עבור כל אחד מהסיכונים השונים, בטבלת חומרת גורמי הסיכון המובאת להלן

נציין כי אף . הלימות ההון של הבנק מהערכת ההשפעה של התממשות תרחישי הקיצון הפוטנציאליים שהוגדרו על

 והתפלגות הסיכונים המתקבלת תואמת את תיאבון הסיכון, אחת מהחשיפות לגורמי הסיכון אינה מוגדרת כגבוהה

 . ואת יעדי הקבוצה

 .Uחומרת גורמי הסיכון הגדרתUלמידע נוסף בנוגע לניהול הסיכון ראה פרק 

 הסיכון גורמי חומרת טבלת

 *רמת חומרה הגדרה סיכון 
 . סיכון להפסד כתוצאה מהאפשרות שצד נגדי לא יעמוד בהתחייבויותיו כולל  סיכון אשראי 1

 השקעות , פיקדונות בבנקים, נגזרים, ההתייחסות היא לאשראי לציבור
 חוב ואחזקות הוניותבאגרות 

 בינונית

סיכון איכות לווים  1.1
 ובטחונות

 , ההפסד בהינתן כשל, סך הסיכון המתואר על ידי ההסתברות לכשל של לווים
 והחשיפה בעת כשל של לווים בודדים, שמושפע גם מהביטחונות

 בינונית

גדול  סיכון ריכוזיות לווה 1.2
 וקבוצת לווים

 הנובע מגודלם היחסי של לווים בתיק האשראי של הבנק סיכון אשראי
 

 נמוכה

 סיכון ריכוזיות ענפית 1.3
 ומגזרית

 בינונית הנובע מריכוז של אשראי ללווים בענפי משק ובמגזרים מסוימים סיכון אשראי

 באינפלציה , בריבית, סיכון החשיפה של נכסי הקבוצה לשינויים בשערי חליפין כולל סיכון שוק 2
 הקורלציה ביניהם ורמות התנודתיות שלהם, ומחירי נכסים

 בינונית

 נמוכה )ובנקאי תיק למסחר(הסיכון עקב תנודות בשער חליפין כולל אינפלציה  סיכון בסיס 2.1

 בינונית-נמוכה )ותיק בנקאי תיק למסחר(הסיכון עקב תנודות בשערי ריבית  סיכון ריבית 2.2

 ח בתיק המסחרי ובתיק הבנקאי עבור "הסיכון עקב תנודות במחירי מניות ואג סיכון מרווח ומחירי מניות  2.3
 לפי מחיר שוקנכסים המשוערכים 

 בינונית-נמוכה

 או /הסיכון בחוסר היכולת לעמוד באי הוודאות ביחס לאפשרות לגייס מקורות ו סיכון נזילות 2.4
 מבלי שיגרם הפסד מהותי, באופן בלתי צפוי ותוך פרק זמן קצר, לממש נכסים

 נמוכה

 אנשים , פרוייקטים גדולים, סיכון להפסד הנובע מליקויים או כשלים של תהליכים סיכון תפעולי 3
 סיכון כולל אינו אך ,משפטי סיכון כולל זה סיכון .או מערכות או אירועים חיצוניים

 מוניטין אסטרטגי וסיכון

 בינונית

 , הסיכון המשפטי :בעלי קשרי גומליןסיכוני הרגולציה מורכבים משלושה סיכונים  סיכון רגולציה 4
 וחקיקה  כון הציות וסיכון רגולציהיס

 בינונית

בנזילות או , ירידה בהכנסות, הסיכון שפרסום שלילי יגרום לירידה בבסיס הלקוחות סיכון מוניטין 5
 עלויות משפטיות גבוהות

 בינונית-נמוכה

 בינונית-נמוכה מכלול הסיכונים הקשורים להתחייבויות שונות לעובדים  סיכון פנסיה 6

סיכונים הנגרמים עקב אירועים חיצוניים גלובליים שעלולים לגרור התממשות של  סיכון מערכתי עולמי  7
 מספר סיכונים במקביל

 גבוהה-בינונית

 סיכון מערכתי מקומי  8
 

 סיכונים הנגרמים עקב אירועים מקומיים שעלולים לגרור התממשות של מספר 
 סיכונים במקביל

 בינונית

 
 את מבטאת אינה הסיכון רמת. לכימות קשים סיכונים השפעת של סובייקטיבית והערכה ההון בהלימות אפשרית לפגיעה בהתייחס * 

.התרחיש בקרות בבנק הפגיעה את אלא, להתממשותו ההסתברות
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 קריטיים בנושאים ואומדנים חשבונאית מדיניות

 כללי

 הבנקים על המפקח להוראות ובהתאם מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם המאוחדים הכספיים הדוחות הכנת

 על וכן התחייבויות ,נכסים של המדווחים הסכומים על המשפיעים והערכות באומדנים שימוש מההנהלה דורשת

 .והוצאות הכנסות סכומי

 תוך העבר וניסיון השונים השווקים לגבי הערכות ,כלכליות תחזיות על כלל בדרך מתבססים וההערכות האומדנים

 .הכספיים הדוחות על החתימה בעת סבירים הינם כי מאמינה ההנהלה אשר דעת שיקול הפעלת

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

U1 בביאורU לאומי קבוצת יישמה אותה החשבונאית המדיניות עיקרי בפירוט מובאים הכספיים לדוחות. 

 נדונו ואשר ההנהלה של ואומדנים הערכות המגלמים עיקריים קריטיים חשבונאיים נושאים של תמציתי תיאור להלן

 :המשותפים המבקרים החשבון ורואי ההנהלה ,הדירקטוריון בין

  בעייתיים חובות וסווג אשראי להפסדי הפרשה

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

  קבוצתית הפרשה

 חובות ובגין ,והומוגניים יחסית קטנים חובות של גדולות קבוצות עבור מיושמת אשראי להפסדי הקבוצתית ההפרשה

 ההפרשה .לציבור הדיווח הוראת על מבוססת האשראי הפסדי מדידת .פגומים שאינם ונמצא פרטנית שנבדקו

 תוך ,המאזני האשראי עבור שנקבעו ההפרשה שיעורי על מבוססת מאזניים החוץ האשראי מכשירי בגין הקבוצתית

  .מאזני החוץ האשראי סיכון של הצפוי לאשראי המימוש בשיעור התחשבות

 כמפורט המרה מקדמי על בהתבסס הבנק ידי על מחושב מאזני החוץ האשראי סיכון של לאשראי המימוש שיעור

 מסוימות בהתאמות ,הסטנדרטית הגישה - אשראי סיכון-הון והלימות מדידה ,203 מספר תקין בנקאי ניהול בהוראות

 .לאשראי המימוש שיעורי על המצביע עבר ניסיון בבנק קיים בהם במקרים

 ענפי לפי בחלוקה הקבוצתית ההפרשה שיעורי נקבעים ,2015 בינואר שעודכנה ,לציבור הדיווח להוראת בהתאם

 אשראי עבור ,יותר גבוה ,נפרד רושיעו בעייתי שאינו אשראי עבור אחד שיעור נקבע ענף בכל כאשר( השונים המשק

 מחיקות שיעורי( משק ענף בכל מסופקים לחובות ההיסטוריים ההפסד שיעורי ממוצע על בהתבסס ,זאת ).בעייתי

 מקרו נתונים ,ענפיים בתנאים התפתחויות לרבות ,רלבנטיים סביבתיים בגורמים הבנק מתחשב בנוסף ).חשבונאיות

 לגבי מומחה הערכות וכן האשראי ריכוזיות ביניהם נוספים גורמים ,האשראי ובתמהיל בנפח שינויים ,וענפיים כלכליים

 לשיעור תוספת הבנק קובע ,כאמור הרלבנטיים הסביבתיים הגורמים על בהתבסס .בבנק הסיכונים וניהול הסיכונים

 בנק ידי על שפורסם האמור לעדכון בהתאם .העבר הפסדי לממוצע מעבר ,משק ענף כל בגין הקבוצתית ההפרשה

 פרטיים לאנשים אשראי לגבי לממוצע מעבר זאת תוספת ,לציבור הדיווח להוראת 2015 בינואר 19 ביום ישראל

 .2014 מדצמבר החל %0.75-מ תפחת לא - בעייתי שאינו
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 בין ,בהתחשב הבנקים על המפקח שקבע נוסחה לפי מסופקים לחובות מזערית הפרשה מחושבת לדיור הלוואות בגין

 נוסחת לפי ההפרשה חישוב תחולת .הפיגור שמעמיק ככל גדלים ההפרשה שיעורי שבו באופן ,הפיגור בעומק ,היתר

 והלוואות תקופתיים בתשלומים נפרעות שאינן הלוואות למעט ,לדיור ההלוואות לכלל מתייחס הפיגור עומק

 קבוצתית הפרשה מבוצעת פיגור בהן שאין לדיור ההלוואות יתרת על ,כן כמו .עסקי אופי בעלת פעילות המממנות

 ).הבנקים על המפקח שקבע מינימאלי לשיעור בכפוף( עבר הפרשות נתוני על שמבוססת

 בתיק הגלומים הסיכונים הערכת על ,היתר בין ,בהתבסס רבעון מידי הקבוצתית ההפרשה נאותות את בוחן הבנק

 ,זאת .להעריך שניתן ככל ,עתיד פני צופת ראיה ומתוך ,העיקריים בסגמנטים והתפתחויות מגמות בחינת ועל האשראי

 ".חובות של נאותה ומדידה אשראי סיכוני של נאותה הערכה" 314 תקין בנקאי ניהול הוראת של העקרונות יישום תוך

 בנושא ההוראות יישום לפני מסופקים לחובות ההפרשה מדיניות כפי וכללית נוספת הפרשה הבנק מחשב ,כן כמו

 הקבוצתית ההפרשה לגבי כאינדיקציה רק משמש זה חישוב .אשראי להפסדי והפרשה אשראי סיכון ,פגומים חובות

 בנק הוראת פי על הנדרש ביחס לפחות והכללית הנוספת מההפרשה גבוהה הקבוצתית ההפרשה כי לוודא שניתן כך

  .ישראל

 פרטנית הפרשה

 רמת עלתה בהם לווים ,הניתן ככל מוקדם ,לאתר במטרה האשראי תיק את לנהלים ובהתאם שוטף באופן בוחן הבנק

 מתנאים כתוצאה או סיכון מאפייני רקע על ,זאת .צמוד וליווי מיוחדת ניהולית לב לתשומת והזקוקים ,והחשיפה הסיכון

 והמסחריים העסקיים הלקוחות לגבי .מצבם את לשפר במטרה ,הלווים מצב על להשפיע העלולים משקיים/כלכליים

 ניהול יחידות ידי על ,בלווה המטפלים העסקיים הגורמים ידי על דעת שיקול הפעלת תוך נעשית הבעיה עומק הערכת

 במטרה ,שאותרו הקשיים של האפשר ככל אובייקטיבית הערכה ובאמצעות סיכונים לניהול בחטיבה האשראי סיכוני

  .שלהם הסיכון דירוג את לקבוע

 המוסמכים הגורמים ידי על פרטנית ונבדקים מזוהים ח"ש מיליון מעל אובליגו עם לקוחות הקמעונאית בחטיבה

 .קבוצתית הפרשה ביצוע תוך ,יחסית וקטנים הומוגניים חובות של כקבוצה מטופלים והיתר ,בחטיבה

 המיושמת בעייתיים חובות וזיהוי לאיתור מתודולוגיה קיימת ,האשראי סיכוני לניהול הבנק שמפעיל מהאמצעים כחלק

 שבמסגרתו מובנה רבעוני עבודה תהליך כוללת המתודולוגיה ).למאפייניו בהתאמה ,אחד בכל( העסקים קווי בכל

 חוב של להפיכתו מוקדמת התראה המהווים קריטריונים במספר שימוש תוך ,האשראי תיק של יסודית סריקה נערכת

 לאשראי ובחטיבה ומסחרית עסקית בחטיבה ".רגישים לקוחות"כ המוגדרים בלקוחות הטיפול במסגרת זאת ,לבעייתי

 בקרת תהליך בנוסף מתבצע הבינוניות העסקיות ובחברות הבנק של הגדולים בלקוחות המטפלות ן"ונדל בינלאומי

 המוגדרים הלקוחות באוכלוסיית הכללה המחייב מזה יותר טוב שלהם הסיכון שדירוג לווים נבחנים בו רבעוני אשראי

 החובות בגין אשראי להפסדי ההפרשה נאותות של שיטתית בחינה ,היתר בין מחייבת המתודולוגיה .כרגישים

 תבחינ .אשראי להפסדי ההפרשות את לחשב יש בו לאופן שנקבעו קריטריונים בסיס על ,זאת ."פגומים"כ המסווגים

 ענף או( סיכונים לניהול בחטיבה )א"נס( אשראי סיכוני לניהול היחידות כאשר ,רבעון מידי נעשית ההפרשה נאותות

 ידי על המבוצעת ההפרשה נאותות בחינת את מאשרות )הלקוח לשיוך בהתאם ,הבנקאית בחטיבה מסחרי אשראי

 מיוחדת בהשגחה חוב( אחרים חוב בסמלי המסווגים לקוחות של החוב שירות כושר נבחן כן כמו .העסקיות היחידות

  ).נחות וחוב

 בהערכות ,היתר בין ,כרוך האשראי בתיק הפוטנציאליים ההפסדים ואמידת חובות סיווג של המתואר התהליך

  .אשראי להפסדי ההפרשה גובה ועל החובות סיווג על השלכה להן ,סובייקטיביות
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 החטיבה על מוטלת וההפרשות הסיווגים לנאותות הכוללת האחריות ,תקין בנקאי ניהול בהוראות לעדכונים בהתאם

 מידי מתקיים ,סיכונים לניהול החטיבה ונציגי העסקיות החטיבות בהנהלות המתקיימים לדיונים בנוסף .סיכונים לניהול

 רשותהנד ההפרשות של המצרפי הסך לגבי ,הראשי ל"המנכ בראשות הבנק של הפרשות בוועדת גם דיון רבעון

  ).שנקבע סכום לסף מעבר( ספציפיים והפרשות לסווג בהתייחס וכן ,רבעון לאותו

 נגזרים מכשירים

  ,133FAS, 138FAS התקנים הוראות את מיישם הבנק ,הבנקים על המפקח של הכספי הדיווח להוראות בהתאם

149FAS 157-וFAS נגזרים מכשירים של ולהצגה לטיפול הקשור בכל ,תיקוניהם על.  

 בין בעסקה התחייבות העברת לצורך משולם היה או נכס ממכירת מתקבל היה אשר מחיר/כסכום מוגדר הוגן שווי

 מרבי שימוש לעשות ,הוגן שווי הערכת לצורך מחייב התקן ,היתר בין .המדידה במועד מרצון לקונה מרצון מוכר

 ממקורות המתקבל בשוק הזמין מידע מייצגים נצפים נתונים .נצפים לא בנתונים שימוש ולמזער נצפים בנתונים

 .הבנקאי התאגיד של ההנחות את משקפים נצפים לא נתונים ואילו תלויים בלתי

157FAS השווי קביעת לצורך ששימשו הנתונים האם הקביעה על המבוססות מדידה טכניקות של היררכיה מפרט 

 :להלן כמפורט הוגן שווי מדרג יוצרים נתונים של אלו סוגים .נצפים לא או נצפים הינם ההוגן

 .זהים להתחייבויות או לנכסים פעילים בשווקים )מותאמים לא( מצוטטים מחירים :1 רמה נתוני

 או זהים לנכסים מצוטטים מחירים ;פעילים בשווקים דומים להתחייבויות או לנכסים מצוטטים מחירים :2 רמה נתוני

 בהם המשמעותיים הנתונים כל אשר להערכה ממודלים הנגזרים מחירים ;פעילים שאינם בשווקים זהות התחייבויות

 .נצפים שוק נתוני ידי על נתמכים או בשוק נצפים הינם

 מהנתונים יותר או אחד אשר להערכה ממודלים הנובעים ההתחייבות או הנכס עבור נצפים לא נתונים :3 רמה נתוני

 .נצפים לא הינם בהם המשמעותיים

 שוק מידע שוקל הבנק ,אפשרי הינו הדבר כאשר .קיים זה מידע כאשר ,נצפים שוק בנתוני שימוש דורשת זו היררכיה

 הנדרשת ההתאמה גודל וכן ask-bid-ה מרווח גודל ,העסקאות ותדירות היקף .הערכתו במסגרת ורלבנטי נצפה

 שווקים של הנזילות רמת את קובעים כאשר בחשבון נלקחים אשר גורמים כולם הינם דומות עסקאות משווים כאשר

 .שווקים באותם נצפים מחירים של הרלבנטיות מידת ואת

 הנמוכה הרמה בסיס על תיקבע הפיננסי מכשיר של ההוגן השווי מדידת משתייכת שאליה ההוגן השווי במדרג הרמה

  .בשלמותו ההוגן השווי למדידת משמעותי שהינו הנתון של ביותר

nonperformance ( ביצוע לאי הסיכון ואת )risk credit( האשראי סיכון את לשקף הבנקאי מהתאגיד דורש התקן
risk( ביצוע אי סיכון .הוגן שווי לפי ונמדדים ידו על הונפקו אשר ,נגזרים מכשירים לרבות ,חוב של ההוגן השווי במדידת 

  .בלבד זה לסיכון מוגבל לא אך ,הבנקאי התאגיד של האשראי סיכון את כולל

 הבנק .נגזרים מכשירים של ההוגן השווי בחישוב שישמשו ולנתונים למתודולוגיה בנוגע ספציפיות הנחיות נקבעו

 מודלים על בהתבסס האשראי לאיכות במדד שימוש תוך ,לקוח ברמת אשראי סיכון בגין ההפרשה חישוב את מבצע

  .שוק נתוני על או פנימיים
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 במודלים שימוש ללא כאמור ההפרשה חישוב את לבצע ,הבנקים על מהמפקח זמני אישור התקבל 2014 במאי

 ההוגן בשווי שנכלל האשראי סיכון רכיב את למדוד כדי פוטנציאלית חשיפה של שונים תרחישים הכוללים מורכבים

  .נגזרים מכשירים של

 במודל שימוש ללא בוצע אשראי לסיכון ההפרשה חישוב ,2014 לשנת השנתי לדוח בדומה ,2015 לשנת השנתי בדוח

 .פוטנציאלית חשיפה של שונים תרחישים הכולל מורכב

 על המפקח לדרישת בהתאם פוטנציאלית חשיפה של יםשונ תרחישים הכולל מורכב מודל ליישום פועל הבנק

 .הבנקים

 מחירים ציטוטי פי על נקבע ההוגן השווי ,נגזרים מכשירים לשיערוך מתמטי מודל בבנק אין בהם רבים לא במקרים

 לעבוד בחר שהבנק אמינים מברוקרים מתקבל שהציטוט אף על .אלה במכשירים הסוחרים מגורמים המתקבלים

 לעסקה ובפרט ,שהוא סכום בכל לעסקה בפועל שיתקבל המחיר את משקף שצוטט שהמחיר ודאות אין ,עמם

  .גדול בסכום

 U.ח1 ביאורU ראה הוגן שווי לקביעת בנוגע נוסף למידע

 ערך ניירות

 זמין הוגן שווי לגביהן מתקיים שלא מניות. הוגן שווי לפי במאזן מוצגים, לפדיון מוחזקות חוב אגרות למעט, ערך ניירות

 .עלות לפי מוצגות

 אביב-בתל ערך לניירות מהבורסה מצוטטים מחירים על בעיקרו מתבסס ישראליים ערך ניירות של ההוגן השווי

 באופן מחושב התיק של רובו זרים ערך ניירות לעניין. חיצוניים ממקורות המתקבלים מחירים על זרים ערך ובניירות

. כספיים בדוחות השווי גילוי לצורך פיננסיים נכסים של הוגן שווי בחישוב שעיסוקו מוכר בינלאומי מוסד ידי על יומי

 עסקות מחירי על בעיקרו מתבסס החישוב. המשווקים בגופים תלוי ובלתי המנפיקים בגופים תלוי בלתי הוא זה מוסד

 ערך ניירות עבור ישלם בשוק מרצון שקונה המחיר את משקף החישוב. דומות עסקות שיערוך ועל פעילים בשווקים

 המוסד, יומית בתדירות בעולם נסחרים הערך מניירות קטן חלק שרק מכיוון. בשוק הנצפה שוטף מידע בסיס על

 :הערכה שיטות בשתי משתמש

 של לקבוצות המתייחסים) היוון( תשואה שיעורי באמצעות מוערכים הניירות רוב: נכסים קבוצת ברמת הערכה .א

, בשוק הקיים המידע משקלול, בעיקרם). 'וכו דירוג, הנכס סוג, סקטור, מדינה לפי( דומים מאפיינים בעלי נכסים

 .הרלוונטי לאינדקס ביחס כלל בדרך

 על, )הבודד והנייר המנפיק הערכת( פרטני באופן מוערכים הניירות שאר: ספציפיים לניירות וציטוטים הערכה .ב

 מוערכים זו בקבוצה מהנכסים קטן חלק. הספציפי למנפיק או הנייר של למרווחים ישירים מחירים ציטוטי בסיס

 ).פעילים שוק עושי שלהן, ממשלתיות ח"אג בעיקר( פעילים מאוד משווקים מחירים ציטוטי בסיס על רק

 מחברת המתקבלים נתונים על מתבסס ההוגן השווי בישראל חברות של סחירות שאינן חוב אגרות שהם ערך בניירות

 . ההוגן השווי נכונות את בטחון של סבירה ברמה ווידא המודל את תיקף הבנק". הוגן מרווח"
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 לקבוע במטרה שוק מחיר או/ו למודל התאמות מבצע הבנק, אינדיקטורים קיימים כאשר, שמרנות מטעמי, לעיתים

 . יותר נכון הוגן שווי

 .Uערך ניירותUההון והלימות ההון סעיף , ההתחייבויות, הנכסים של וההתפתחות המבנה פרק ראה למידע נוסף
 U.ח1 ביאורU ראה הוגן שווי לקביעת למידע נוסף בנוגע

. זמני אופי בעלת שאינה הערך ניירות של ערך לירידת הפרשה ברישום הצורך את דיווח תקופת בכל בוחן הבנק

. נפגם הערך ניירות של שערכם האפשרות על להצביע כדי בהם יש אשר סממנים בהתקיים מתבצעת הבחינה

 :כדלהלן והמבחנים השיקולים על מתבססים זמני שאינו אופי בעלת הינה הערך ירידת באם לקביעה הקריטריונים

 . העלות מלוא של החזויה להשבה עד הערך נייר את להחזיק ויכולת כוונה •

 .הערך נייר את המגבים והביטחונות הנכסים •

 .הערך נייר עלות מסך הערך ירידת שיעור •

 . מעלותו נמוך הנייר של ההוגן השווי בה התקופה משך •

 . ההחזר כושר הערכת •

 . בכללותו השוק במצב או המנפיק במצב לרעה שינוי •

 יותר או אחד מתקיים אם, זמני אופי מאשר אחר אופי כבעלת ערך נייר של ערך בירידת להכיר היא הבנק מדיניות

 :הבאים מהתנאים

 .לציבור הדוח פרסום מועד לפני נמכר אשר ערך נייר .1

 .קצר זמן פרק בתוך, אותו למכור מתכוון הבנק, לציבור הדוח פרסום למועד סמוך אשר ערך נייר .2

 התאגיד ידי על נרכשה היא שבו במועד ח"האג דירוג בין משמעותית דירוג ירידת חלה לגביה אשר חוב אגרת .3

 דירוג לירידת נחשבת בלבד מינוס BBB-ל מתחת דירוג ירידת. הדוח פרסום במועד ח"האג דירוג לבין הבנקאי

 .זה סעיף לצורך משמעותית

 .כבעייתית הבנק ידי על סווגה רכישתה לאחר אשר חוב אגרת .4

 .סביר זמן פרק תוך תוקן שלא אשראי כשל חל לגביה אשר חוב אגרת .5

 הדוח תקופת לסוף חודשים תשעה לפחות של זמן לפרק נרכש בו מהשווי נמוך שלו ההוגן השווי אשר ערך נייר .6

 הדוח לפרסום הסמוך במועד גם כמו הדוח תקופת בסוף מהעלות יותר או 35% של בשיעור נמוך והוא, הכספי

 ). המופחתת העלות - חוב אגרת לגבי(
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, הרלבנטיים הגורמים כל של זהיר וניתוח מוצקות אובייקטיביות ראיות הבנק בידי אם חריגה מתאפשרת זה לעניין

 והגורמים האובייקטיביות הראיות. זמני אופי בעלת הינה הערך ירידת כי ביטחון של גבוהה ברמה מוכיח אשר

, )מעליה או A קבוצה( והגב אשראי דירוג, הכספי הדוח מועד לאחר שווי עליית: כגון פרמטרים כוללים הרלבנטיים

 ישירה ממשלתית השקעה זה ובכלל גיבוי, הבנק ידי על או חיצוני מקצועי גורם ידי על לחץ בתרחישי עמידות ניתוח

 . המנפיק הבנק של האיתנות הבטחת לצורך בהון

 ערך ירידת"-ו" משמעותית דירוג ירידת" של ההגדרות. הבנקים על המפקח שהוציא ההנחיה את תואמים אלו עקרונות

 .הבנק ידי על נקבעו" משמעותית

  עובדים לזכויות התחייבויות

חישוב ההתחייבות . אקטואריים מודלים פי על כיום מחושבים יובל ולמענק לפנסיה ההתחייבויות של הסכומים

האקטוארית של הבנק נעשה על פי שיעור היוון שמבוסס על תשואת אגרות החוב הממשלתיות בישראל בתוספת 

על אגרות חוב קונצרניות , לפי תקופות לפרעון, מרווח בינלאומי אשר נקבע לפי ההפרש בין שיעורי התשואה לפדיון

תשואה לפדיון לאותן תקופות לפרעון על אגרות חוב של ממשלת לבין שיעורי ה, ב"ומעלה בארה AAבדירוג בינלאומי 

 .ב"ארה

 שמשתנה העבר נסיון סמך על הריאלית השכר עליית תחזית את בחשבון לוקחים האקטואריים החישובים כן כמו

 . העובד לגיל בהתאם

 . האקטוארית ההתחייבות בחישוב עיקריות הנחות להשפעת כמותי רגישות ניתוח להלן

. ההתחייבויות בסך ח"ש מיליארד 2.6-של כ בסך לגידול יגרום ל"הנ ההתחייבויות של ההיוון בשיעור 1.0% של קיטון

 בתוחלת 5.0% של עלייה. ההתחייבויות בסך ח"ש מיליון 585-של כ בסך לקיטון יגרום השכר בעליית 1.0% של קיטון

 .מס השפעת לפני הינם הסכומים כל. ההתחייבויות בסך ח"ש מיליון 248-של כ בסך לגידול יגרום החיים

 תנאים עם עזיבה שיעורי, עזיבה שיעורי, נכות שיעורי, חיים תוחלת: לגבי הנחות כוללים האקטואריים המודלים

 נקבעו שהפרמטרים אף על. 'וכד ותגמולים פיצויים כספי משיכת ושיעור הפנסיה זכויות ניצול שיעור, מועדפים

 או/ו ההיוון בשיעור או/ו מהם בכמה או האקטואריים מהפרמטרים אחד בכל שינוי, ראויה ובמקצועיות בזהירות

 . הבנק של ההתחייבויות בגובה לשינוי יביא השכר עליית בשיעור

 :וכתובתו ערך ניירות רשות של א"מגנ באתר נמצאת העובדים זכויות של האקטואר הערכת
Uwww.magna.isa.gov.ilU 

. עובדים זכויות בנושא ב"בארה שבונאותהח כללי אימוץ בנושא חוזר הבנקים על הפיקוח פרסם 2014 באפריל 9 ביום

 לכללי בהתאם לציבור הדיווח בהוראות לעובדים הטבות בנושא והגילוי המדידה, ההכרה דרישות את מעדכן החוזר

 . ב"בארה בבנקים המקובלים החשבונאות

 יתקן בנק לראשונה היישום בעת כאשר ,2015 בינואר 1 מיום יחולו לציבור הדיווח להוראות התיקונים כי קובע החוזר

 . כאמור הכללים בדרישות לעמוד כדי ואילך 2013 בינואר 1 מיום המתחילות לתקופות ההשוואה מספרי את למפרע
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 מתכונת שכולל 2014 באפריל 9 ביום שפורסם לחוזר משלים חוזר הבנקים על הפיקוח פרסם 2015 בינואר 11 ביום

 הוראות, היוון שיעור: כגון נושאים החוזר מעדכן כן כמו. מניות מבוססי תשלומים ובנושא עובדים זכויות בנושא גילוי

הדירקטוריון  בדוח גילוי ודרישות מצטבר אחר כולל רווח על בביאור, הכולל הרווח על בדוח הגילוי דרישות, מעבר

 .וההנהלה

. גבוהה באיכות קונצרניות חוב לאיגרות עמוק שוק קיים לא שבישראל למסקנה הגיע ישראל בנק כי מצויין בחוזר

 מרווח בתוספת בישראל הממשלתיות החוב אגרות תשואת בסיס על יחושב עובדים להטבות ההיוון שיעור, בהתאם

 על, יתבסס המרווח שחישוב נקבע פרקטיות מסיבות. ומעלה AA בינלאומי בדירוג קונצרניות חוב אגרות על ממוצע

 מתנודות נובעים מסויימת בתקופה המתקבל במרווח ששינויים הסבור בנק. ב"בארה הקונצרניות החוב אגרות מרווחי

 לקבל יפנה, לעיל כאמור להיוון לשמש מתאימים אינם פיהן על המתקבלים שהמרווחים באופן בשווקים חריגות

 המרווח בגינם שינויים, היתר בין, לכלול יכולים אלה למצבים דוגמאות. הבנקים על מהפיקוח מקדמית הנחיה

 .בישראל) מקומי( AA בדירוג קונצרניות חוב אגרות על מהמרווח גבוה תקבלהמ

 החשבונאי לטיפול באשר. ואילך 2013 בינואר 1 ביום המתחילות לתקופות השוואה מספרי למפרע תיקן הבנק

 :נקבע ההיוון בשיעורי משינויים שנובעים אקטואריים והפסדים ברווחים

 עובדים זכויות לכיסוי עתודות לחישוב ההיוון שיעור שבין מהפער הנובע 2013 בינואר 1 ליום האקטוארי ההפסד •

 ההיוון שיעורי לבין) 4%( לציבור הדיווח בהוראות השעה הוראות פי על שנקבע לצרכן המחירים למדד צמודות

 .המצטבר האחר הכולל הרווח במסגרת יכללו, לעיל כמוסבר החדשים הכללים פי על שנקבעו זה למועד

 שנת במהלך ההיוון בשיעורי שוטפים משינויים כתוצאה, ואילך 2013 בינואר 1 מיום שירשמו אקטואריים רווחים •

 זו שיתרה עד לעיל כאמור הרשומה ההפסד יתרת את ויקטינו המצטבר האחר הכולל ברווח יירשמו, הדיווח

 .תתאפס

 ההפסד יתרת איפוס לאחר הדיווח שנת במהלך ההיוון בשיעורי שוטפים משינויים הנובעים אקטואריים רווחים •

 הנותרת הממוצעת השירות תקופת פני על ישר קו בשיטת יופחתו, אקטואריים והפסדים לעיל כאמור הרשומה

 .התכנית פי על הטבות לקבל הצפויים העובדים של

 ובתקופות 2013 בינואר 1 ליום) ההיוון בשיעור משינוי כתוצאה נובעים שאינם( אחרים אקטוארים והפסדים רווחים •

 השירות תקופת פני על הישר הקו בשיטת ויופחת המצטבר האחר הכולל הרווח במסגרת יכללו, מכן שלאחר

 .התכנית פי על הטבות לקבל הצפויים העובדים של הממוצעת

 והפסד לרווח שוטף באופן נזקפים בהן השינויים כל אשר לעובדים אחרות הטבות על לראשונה היישום השפעת •

 .לעודפים תיזקף, )יובל מענקי כגון(

 לכללי בהתאם מניות מבוססי תשלומים ובנושא עובדים זכויות בנושא הגילוי דרישות את החוזר מעדכן, בנוסף

 .ב"בארה בבנקים המקובלים החשבונאות

 יפולהט לאופן דוגמאות, כולל אשר לעובדים הטבות בנושא ותשובות שאלות קובץ פורסם 2015 בינואר 12 ביום

 .ב"בארה המקובלים החשבונאות לכללי בהתאם הבנקאית במערכת שכיחות בהטבות
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יודגש כי בהתאם לקובץ שאלות ותשובות כאשר חלו שינויים המשפיעים מהותית על נכסי התוכנית או על המחויבות 

תאגיד בנקאי רשאי . תאגיד בנקאי ימדוד מחדש הן את ההתחייבויות והן את הנכסים, בגין התוכנית להטבה מוגדרת

לפיה ימדדו מחדש הנכסים וההתחייבויות בגין התכנית בכל תקופת ביניים ובלבד שתיושם  לאמץ מדיניות חשבונאית

 .באופן עקבי בכל תקופות הביניים

 2013בינואר  1ב בנושא זכויות עובדים ליום "ההשפעה המצטברת של האימוץ לראשונה של כללי החשבונאות בארה

ח לאחר השפעת "מיליוני ש 725מזה קרן הון שלילית בסך , ח לאחר השפעת המס"מיליוני ש 687קיטון בהון של : הינה

 קרן זו הינה בגין הפסד אקטוארי". התאמות בגין הטבות לעובדים"המס שנרשמה ברווח כולל אחר מצטבר במסגרת 

וון לחישוב עתודות לכיסוי זכויות עובדים צמודות למדד המחירים לצרכן שנקבע על פי הנובע מהפער שבין שיעור ההי

, לבין שיעורי ההיוון למועד זה של התחייבויות לעובדים צמודות למדד) 4%(הוראת השעה בהוראות הדיווח לציבור 

 . שנקבעו על ידי המפקח על הבנקים

ח לאחר "מיליון ש 1,490גין הטבות לעובדים הסתכמה בסך יתרת רווח כולל אחר מצטבר ב 2015בדצמבר  31ליום 

 .2014בדצמבר  31ח לאחר השפעת מס בהשוואה ליום "מיליון ש 414קיטון של , השפעת מס

 .2015אופסה ברבעון השני של שנת , קרן ההון השלילית שנוצרה במועד האימוץ

היוון על בסיס אגרות חוב קונצרניות בישראל  לפי שיעור 2015בדצמבר  31יתרת ההתחייבות להטבות לעובדים ליום 

 .ח מיתרת ההתחייבות בפועל"מיליון ש 218-נמוכה בכ") שוק עמוק לגישת הרשות לניירות ערך("

  U.1.ד.1 ביאורUראה  2014בדצמבר  31למידע נוסף בנוגע להשפעת התקן ליום 

 תקין בנקאי ניהול בהוראת שנקבעו מעבר להוראות בהתאם יעשה 3 באזל להוראות בהתאם ההון דרישות חישוב

 והסכום, לעובדים הטבות בגין מהתאמות הנובעת מצטבר אחר כולל הפסד או רווח שיתרת שקובעות, 299 מספר

 יהיו אלא מיידי באופן בחשבון יובאו לא, לראשונה האימוץ השפעת בגין 2013 בינואר 1 ליום לעודפים ישירות שנזקף

 שנה כל של בינואר 1-ב 20% ועוד 2015 בינואר 1 מיום 40%: כדלקמן תיפרס שהשפעתם כך, מעבר להוראות כפופים

 .2018 בינואר 1 מיום החל מלא ליישום עד

 משפטיות תביעות בגין התחייבויות

 לתביעות בקשות גם ביניהן ,הבנק נגד שונות משפטיות תביעות בגין הפרשות קיימות הבנק התחייבויות יתר בין

  .משפטיות דעת חוות על ומבוססות ההנהלה הערכת פי על נקבעו ההפרשות .ייצוגיות

 ,הדירקטוריון של הביקורת בוועדת וכן הראשי ל"המנכ בראשות הבנק של ההפרשות בועדת דיון נערך לרביע אחת

  .הבנק נגד שהוגשו מסוים סכום מעל תביעות בגין הפרשות לגבי

 של דעתם חוות על הבנק הנהלת מתבססת הבנק כנגד המוגשים משפטיים בהליכים הסיכונים הערכת לצורך

 .אלו בתביעות הבנק את המייצגים החיצוניים המשפטיים היועצים

 המוצגות העובדות יסוד על ,דעתם שיקול מיטב פי על החיצוניים המשפטיים היועצים ידי על ניתנו אלו דעת חוות

 ,פעם לא ,והנתונים ,ההערכה במועד ידועים שהם כפי )והפסיקה הדין( המשפטי המצב יסוד ועל הבנק ידי על להם

 .סותרים אפשריים ולטיעונים לפרשנות
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 ההלכות אשר בתחום מדובר שכן מורכבת הינה ייצוגיות תובענות לאישור בבקשות הגלומים הסיכונים הערכת

 ,בהן תביעות ישנן ,כן כמו .במלואן גובשו וטרם בהתהוותן עדיין מצויות ,ומרכזיים עקרוניים בנושאים גם ,בו המשפטיות

 הסיכון את האמורות במגבלות גם ולו להעריך המשפטיים היועצים של ביכולתם אין ,ההליך מצוי בו השלב בשל

 .בהן הכרוך

 .שנעשו מההפרשות שונות תהיינה בפועל התביעות שתוצאות יתכן ,לעיל האמור לאור

 וציוד בנינים

 .ערך לירידת והפרשה שנצבר פחת בניכוי עלות :לפי הכספיים בדוחות מוצגים והציוד הבנק בניני

 .מבינהם הנמוך - שמאים ידי על שנקבע כפי מימוש שווי או בספרים הערך לפי מוצגים למכירה המוצעים בנינים

 .הנכס בהערכת משינויים מושפע למכירה המוצעים נכסים של ערך לירידת ההפרשה גובה

 באופן שפותחו תוכנות בגין כנכס שהוונו עלויות או שנרכשו תוכנה נכסי בגין העלויות את זה בסעיף מסווג הבנק

 .עצמי לשימוש פנימי

 .ערך מירידת והפסדים שנצבר פחת בניכוי עלות לפי נמדדות נרכשות אשר תוכנות

 את מהימן באופן למדוד ניתן אם ורק אך מהוונות עצמי לשימוש מחשב תוכנות של והתאמה פיתוח עם בקשר עלויות

 על מספיקים ומקורות כוונה ולבנק עתידית כלכלית הטבה צפויה ,טכנית מבחינה ישימה התוכנה ,הפיתוח עלויות

 עבודה ושכר שירותים ,חומרים של ישירות עלויות כוללות שהוונו עלויות .בתוכנה ולהשתמש הפיתוח את להשלים מנת

 נזקפות אחרות עלויות .ערך מירידת והפסדים שנצבר פחת בניכוי העלות לפי נמדדות אלו עלויות .לעובדים ישיר

  .התהוותן עם והפסד לרווח

 בנכס הגלומות העתידיות הכלכליות ההטבות את מגדילות הן כאשר ורק אך כנכס מוכרות תוכנה בגין עוקבות עלויות

 .התהוותן עם והפסד רווח לדוח נזקפות העלויות יתר .הוצאו הן בגינו

 בציוד להשקעות המהוונות עלויות .הישר הקו שיטת לפי ,השימושי החיים לאורך בהתאם ,מהעלות מחושב הפחת

 .לשימוש מוכן הנכס בו מהמועד החל ,בהן השימוש משך להערכת בהתאם הפעלתן ממועד מופחתות

 ערך לירידת המבחן .הבנק שבבעלות הנכסים של ערך לירידת בהפרשות הצורך את לעת מעת בוחנת הבנק הנהלת

 מחיר מבין הגבוה הינו השבה בר שווי .שלו השבה בר לסכום בספרים הנכס עלות השוואת ידי על נעשה הנכסים

 מהשימוש הצפויים העתידיים מזומנים תזרימי לאומדן הנוכחי הערך שהינו( שלו השימוש שווי לבין הנכס של המימוש

 ).בנכס

 נכסים בלתי מוחשיים

נכסים " 38במסגרת הוראת דיווח לציבור של הפיקוח על הבנקים נקבעו הוראות ליישום תקן חשבונאות בינלאומי 

שלח המפקח על הבנקים מכתב לבנק ובו  2015ביוני  2ביום . בקשר עם עלויות תוכנה לשימוש עצמי" בלתי מוחשיים

בנקאיים עלו ליקויים בבקרה הפנימית על דיווח כספי על תהליך היוון נכתב כי בביקורות שבוצעו במספר תאגידים 

 . עלויות תוכנה
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 : בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים

 . ח"אלפי ש 750הבנק קבע סף מהותיות לכל פרויקט פיתוח תוכנה בגינו מהוונות עלויות תוכנה בסך של  .1

 . שנים 5לויות התוכנה שהוונו כך שלא יעלה על עודכן אומדן אורך החיים של ע .2

נקבעו הוראות שונות לגבי פרויקטים של פיתוח תוכנה אשר סך העלויות שניתן להוון בגינם אינו נמוך מסף  .3

 . המהותיות כאמור

לרבות יישום למפרע של המדיניות החשבונאית על תקופות  הבנק טיפל בדרישות אלה כשינוי של מדיניות חשבונאית

 .ההשוואה

לאחר , ח"מיליון ש 346בסך  2013בינואר  1נרשם קיטון בהון הבנק ליום , ל"כתוצאה מיישום למפרע של ההוראה הנ

 .השפעת המס

  U.2.ד.1ביאור Uראה  תוכנהלמידע נוסף בגין ההשפעה של יישום למפרע של הנחיות הפיקוח על הבנקים בנושא היוון עלויות 

 ההכנסה על מסים

 הכנסה על מסים בנושא לציבור הדיווח בהוראות שנקבעו ההוראות כפי IAS 12 בינלאומי תקן את מיישמת הקבוצה

  .2012 בינואר 1 מיום החל

 נרשמים אשר מפריטים ונובעים במידה להון ישירות נזקפים או והפסד רווח לדוח נזקפים ונדחים שוטפים מסים

 .בהון ישירות

 מחושב כשהוא המס לשנת במס החייבת ההכנסה על )להתקבל או( להשתלם הצפוי המס סכום הינו השוטף המס

  .המאזן תאריך עד שנחקקו החוקים לפי החלים המס שיעורי לפי

 נדחים מסים

 והתחייבויות נכסים של בספרים הערך בין זמניים להפרשים בהתייחס הינה לשלם/לקבל נדחים במסים ההכרה

 ההפרשים על לחול הצפויים המס שיעורי לפי נמדדים הנדחים המסים .מסים לצרכי ערכם לבין כספי דיווח לצורך

 .המאזן תאריך עד שנחקקו החוקים על בהתבסס ,ימומשו בו במועד הזמניים

  צפוי כאשר בספרים מוכר לניכוי הניתנים זמניים והפרשים מס הטבות ,מועברים הפסדים בגין נדחה מס נכס

)not than likely more( אותם לנצל ניתן יהיה שכנגדה ,חייבת הכנסה תהיה שבעתיד.  

 וכן ,לממשן ולא להחזיקן הבנק שבכוונת מוחזקות בחברות מהשקעות רווחים בגין נדחים מסים רושמת אינה הקבוצה

  .מוחזקות חברות ידי על לחלוקה צפויים שאינם דיבידנדים בגין

 ".הכנסה על מיסים בנושא ב"בארה המקובלים החשבונאות כללי יישום" בנושא חוזר פורסם 2015 באוקטובר 22 ביום

 כללי תא היתר ובין ,זה בנושא ב"בארה בבנקים המקובלים החשבונאות כללי את יישם בנקאי תאגיד ,לחוזר בהתאם

 740-830 ובנושא "ההכנסה על מיסים" בדבר בקודיפיקציה 740 בנושא בהוראות שנקבעו והגילוי המדידה ,ההצגה

  ".ההכנסה על מיסים חוץ במטבע סוגיות" בדבר בקודיפיקציה

 את בוחן הבנק .השוואה מספרי של למפרע תיקון לרבות 2017 בינואר 1 מיום החל החוזר הנחיות את ליישם נדרש

 .הכספיים הדוחות על לעיל הכללים אימוץ השפעת
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 הכספי בדוח הגילוי לגבי ונהלים בקרות

. Sox Act-ה של 404-ו 302 סעיפים דרישות את בנקאיים תאגידים על מחילות הבנקים על המפקח הוראות

 הוראות Public Company Accounting Oversight Board-וה SEC-ה ידי על נקבעו אלו לסעיפים בהתייחס

 הכספי הדיווח על הפנימית בקרה ולקיום הגילוי לגבי ונהלים בקרות של וקיומם לקביעתם ההנהלה לאחריות באשר

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

 :קובעות המפקח הוראות

 .מכוחם שפורסמו SEC-ה הוראות את וכן 404-ו 302 סעיפים דרישות את יישמו בנקאיים תאגידים •

 Committee Of(1992-ה ומודל, ומוכרת מוגדרת מסגרת פי על בקרה מערך קיום מחייבת נאותה פנימית בקרה •
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission( COSO -  ויכול הדרישות על עונה 

 . הפנימית הבקרה הערכת לצורך לשמש

 .החדש COSO-ה מודל של אימוץ בתהליכי ונמצא לאומי בקבוצת ההוראה את שוטף באופן מיישם הבנק

 הבקרה מערך כל של אפקטיביות ובדיקות מהותיים בקרה תהליכי של ועדכון תיקוף הבנק ביצע 2015 שנת במהלך

 . הכספי הדיווח על הפנימית

  הגילוי לגבי ונהלים בקרות הערכת

 המכוסה התקופה לתום העריכו, הראשי והחשבונאי הפיננסית החטיבה ראש, הראשי ל"המנכ בשיתוף, הבנק הנהלת

 של הראשי ל"המנכ, זו הערכה בסיס על. הבנק של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות את זה בדוח

 הבנק של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות, זו תקופה לתום כי הסיקו, הראשי והחשבונאי הפיננסית החטיבה ראש, הבנק

 להוראות בהתאם הכספי בדוח לגלות נדרש שהבנק המידע על ולדווח לסכם, לעבד, לרשום כדי אפקטיביים הינם

 . אלו בהוראות שנקבע ובמועד הבנקים על המפקח של לציבור הדיווח

 הפנימית בבקרה שינויים

 של הכספי הדיווח על הפנימית בבקרה מהותי שינוי כל אירע לא 2015בדצמבר  31 ביום שהסתיים הרביע במהלך

 הדיווח על הבנק של הפנימית הבקרה על מהותי באופן להשפיע שצפוי סביר או מהותי באופן השפיע אשר, הבנק

 .הכספי
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 דירקטוריון

  .הדירקטוריון ועדות של ישיבות 97-ו הדירקטוריון מליאת של ישיבות 37 התקיימו 2015 בשנת

 הכספיים הדוחות תמצית את ולפרסם לאשר הוחלט ,2016 בפברואר 28 ביום שהתקיימה הדירקטוריון בישיבת

 .תאריך באותו שנסתיימה ולתקופה 2015 בדצמבר 31 ליום הקבוצה של המבוקרים - המאוחדים

 על ,ל"ובחו בארץ ,הקבוצה חברות ושל הבנק של ולמנהלים לעובדים ותודתו הערכתו את מביע הבנק דירקטוריון

 .הקבוצה עסקי לקידום ותרומתם המסורה עבודתם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברודט דוד 

 הדירקטוריון ר"יו 

 

 

 

 עמינח-רוסק רקפת 

ראשי כללי מנהל 2016 בפברואר 28
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